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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ

กองทัพอากาศ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศตามความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียน และ 
เพ่ือเปรยีบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ โดยจําแนกตามประเภทของบุคคลและประเภทของโรงเรียน ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 7 โรงเรียน 
จํานวน 3,926 คน กลุ่มตัวอย่าง 363 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบถามสอบความคิดเห็นของ
บุคลากรและนักเรียนเก่ียวกับ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้น
ของกองทัพอากาศ 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้านสังคม
กลุ่มเพ่ือน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติ t-test Independent   

ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน รองลงมาได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหาร 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านกายภาพ   

2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกตามประเภทของบุคคล พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศอยู่ในระดับมาก  
และ นักเรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ อยู่ในระดับมาก  
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3) ผลการการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ เมื่อจําแนกตามประเภทของบุคคล พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันทุกด้าน และเมื่อจําแนกตามประเภทของโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอน แต่ด้านสังคมกลุ่ม
เพ่ือนไม่มีความแตกต่างกัน 

 
ABSTRACT 

  The Objectives of this research were to study the opinion of personnel on 
environment of the Royal Thai Air Force Academies Preparatory School and to 
compare the opinions on the environment classified according to personality 
characteristics and level of school. The population of the research consisted of 363 
from 3,926 persons in seven schools of the Royal Thai Air Force Academies 
Preparatory School. The instrument used to collect the data was a set of rating scale 
questionnaire with four aspects including physical environment, management, 
teaching and learning, and social group. Statistical computer software was analyzed 
the data in terms of mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test 
independent. 
 The research findings were summarized as follows: 
 1. The opinion on environment of the Royal Thai Air Force Academies 
Preparatory School was at a high level in overall. Considering each aspect, the 
highest level was social group and followed by teaching and learning and 
management, respectively. The lowest level was physical environment. 
 2.  Both of the staff and student’s opinions on environment of the Royal Thai 
Air Force Academies Preparatory School classified according to personality 
characteristics were at a high level.  

3.  The comparison of the opinions on environment of the Royal Thai Air 
Force Academies Preparatory School classified according to personality characteristics 
found that there were not different in overall aspects. According to the level of 
school, there were significantly different in overall aspects at the level of .05. With 
regard to each aspect, there had significant differences at the level of .05 in three 
aspects, including physical environment, management, and teaching and learning, 
while the aspect of social group were not different.   

 
คําสําคญั   

การจัดสภาพแวดล้อม โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ  
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ความสาํคญัของปัญหา 
  สิ่งแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสามารถกําหนดความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ได้มากน้อยเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เอง หากมนุษย์มี
ความเจริญก้าวหน้ามาก มนุษย์ย่อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติน้อยลง และยัง
สามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เป็นประโยชน์กับตนเองได้มากด้วย เราจึงเห็นได้ว่าการที่
มนุษย์พยายามปรับตัว เพ่ือเอาชนะธรรมชาติ หรือหาวิธีนําธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะทําให้
เกิดความแตกต่างในวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน  
(จันทวัน  เบ็ญจวรรณ์, 2552) นอกจากน้ีนักพฤติกรรมศาสตร์เองก็มีความเช่ือในเบ้ืองต้นว่า 
สภาพแวดล้อมน้ันมีอิทธิพลต่อมนุษย์ เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลน้ันสามารถทําความ
เข้าใจและทํานายได้ว่า ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลเปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาพแวดล้อมที่บุคคลน้ันอาศัย
อยู่ สภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงอาจเป็นสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น วัฒนธรรม 
ความเช่ือ ค่านิยม ก็มีผลผูกพันความรู้สึกนึกคิดและกิจกรรมของมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย (นงลักษณ์  
มีจรูญสม, 2546) และเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมต้องมีการจัดระเบียบขององค์กรในสังคม 
เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิต รวมถึงกําหนดพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การ
จัดสภาพแวดล้อมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร รวมทั้งสถานศึกษาด้วย ต่างก็ตระหนัก
และเห็นความสําคัญของสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
มนุษย์ เพราะมนุษย์อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม จึงถือว่าสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เร้าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม 
(ทวีศิลป์  สารแสน, 2543)  

ในการจัดการศึกษาของไทยที่ทํากันมาโดยตลอดเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อม คือการจัด
การศึกษาที่คํานึงถึงปัญหาและความต้องการของผู้เรียน และจัดองค์ประกอบของการเรียนการสอนที่
สําคัญ ซึ่งจัดให้ครู ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่าง
เหมาะสม การปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบันน้ีนับได้ว่าเป็นการปฏิรูปครั้งสําคัญที่ย่ิงใหญ่ของ
ประเทศไทยเท่าที่เคยมีมา ซึ่งได้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้กล่าวถึงเร่ืองของการจัดการศึกษาว่าต้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ ดังน้ัน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูจึงไม่ใช่ผู้สอนหรือผู้บอก
ความรู้เพียงอย่างเดียว ครูจะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ความเก่ียวข้องของระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิด การเรียนรู้สู่พัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานทักษะในการปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดที่จะสามารถนําไปสู่การนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันในอนาคตและส่งผลในภาพรวมของประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายต่างให้ความสําคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน แต่ในความเป็นจริงยังพบปัญหาอีกมากมาย
ในการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ดังเช่น (บุญช่วย  จินดาประพันธ์, 2536) ศึกษาปัญหา
เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พบว่า มีปัญหาท่ีต้องแก้ไขหลายอย่างเป็นต้นว่า ปัญหาแสง
สว่างไม่เพียงพอ สร้างอาคารเรียนไม่ถูกทิศทาง โรงเรียนขาดสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อน นอกจาก
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ปัญหาด้านกายภาพแล้วยังมีปัญหาด้านวิชาการที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดสภาพแวดล้อม เช่น นโยบาย
ของรัฐไม่ชัดเจน ระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยการแก้ไขไม่ดําเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ปัญหาเรื่องเงิน
อุดหนุนจากรัฐมีน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม (จรัส  เสือทอง, 2540) 
นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านการเรียนการสอนที่นักเรียนขาดความกระตือรือร้นไม่มีส่วนร่วม ไม่กล้า
แสดงออก เน่ืองจากครูมีการนําสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอและสถานที่ใน
การทํากิจกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน (ภาวนา โนนทนวงศ์, 2544) ปัญหาเหล่าน้ี
เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ที่ยังคงพบข้อจํากัดหลายอย่าง
เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อม จากการให้ข้อมูลของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน สามารถสรุปใน
ภาพรวมได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศน้ัน  
พบข้อจํากัดในเร่ืองของงบประมาณในการดําเนินการ ขาดทักษะความรู้ความเข้าในการจัด
สภาพแวดล้อม (สมชาย  พงศ์พระธานี, 2554)  

การจัดการศึกษาของกองทัพอากาศนั้น มีความมุ่งหมายในการให้การฝึกศึกษาและอบรมแก่
บุคคลพลเรือนที่สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ และแก่ข้าราชการทหาร
ของกองทัพอากาศเอง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการปลูกฝังความเป็นทหารให้เกิดมีขึ้นในบุคคลพลเรือนที่ไม่เคย
รับราชการทหารมาก่อน เพ่ือให้ความรู้ในวิชาการเฉพาะสาขาที่จะนําไปใช้ในการรับราชการต่อไป 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในวิชาการสาขางานที่ปฏิบัติอยู่ เพ่ือให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายอํานวยการ
และการเป็นผู้บังคับบัญชา และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของข้าราชการทหารในหลายระดับให้มี
ความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนฐานะต่อไป (กองทัพอากาศ, 2518) ดังน้ันการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จึงมีความสําคัญ
เช่นเดียวกันกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัย นําเสนอแก่ผู้บริหารหรือบุคลากรที่มีส่วน
เก่ียวข้อง นําไปพิจารณาปรับปรุง จัดให้มีหรือพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ และเอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศต่อไป 
  
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
           1. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
จําแนกตามประเภทของบุคคล มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
           2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
จําแนกตามประเภทของโรงเรียน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           1. เพ่ือศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศตามความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียน 
           2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ โดยจําแนกตามประเภทของบุคคล และประเภทของโรงเรียน 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
           1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ ปีการศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้น 3,926 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของทาโร  ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร
และนักเรียนรวม 363 คน   
           2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

     ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน
หลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

     ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียน เก่ียวกับการจัดสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ  
ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 3.  การสร้างและการหาเครื่องมือคุณภาพเคร่ืองมือ 

     3.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาสร้างและพัฒนาเป็นแบบสอบถามสําหรับใช้ในการศึกษา 

     3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเน้ือหา 
     3.3 ดําเนินการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับเน้ือหาที่กําหนดแล้วนําแบบสอบถาม

ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
     3.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ทําการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ แล้วเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 
0.5 นํามาปรับปรุงแก้ไข 

     3.5 นําแบบสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่มีลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกัน จํานวน 30 ชุด 
แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 โดยใช้
วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alphacoefficient) 

     3.6 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์ ตามความมุ่งหมายและสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้าต่อไป   
           4.  การจัดเก็บข้อมูล 

     4.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพ่ือไปขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล จากผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารช้ัน
ประทวน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ผู้อํานวยการโรงเรียน
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นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ผู้บังคับการโรงเรียน 
จ่าอากาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารช้ันประทวน และผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ  

     4.2 ผู้วิจัยไปเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง นําแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจความ
สมบูรณ์ แล้วดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
          5.  การวิเคราะห์ข้อมูล หลังรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังขั้นตอนต่อไปน้ี 
               ตอนท่ี 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคํานวณค่าร้อยละ 
(Percentage) 
               ตอนท่ี 2  วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
               ตอนที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกประเภทของบุคคลและประเภท
ของโรงเรียน  
           6.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

     6.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

     6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruency) 

     6.2 สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่า t-test Independent  
 

ผลการวิจัย 
              ผลการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ สามารถนํามาสรุปได้ดังน้ี 
               1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาเป็นบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 49.3 โดยแบ่งเป็นนักเรียนใน
โรงเรียนช้ันประทวนร้อยละ 30.5 เป็นนักเรียนในโรงเรียนช้ันสัญญาบัตรร้อยละ 20.1 เป็นบุคลากรใน
โรงเรียนช้ันประทวนร้อยละ 5.7 และเป็นบุคคลากรในโรงเรียนช้ันสัญญาบัตรร้อยละ 43.5 
               2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน รองลงมาได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการบริหาร ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านกายภาพ 

เมื่อพิจารณาตามประเภทของบุคคล พบว่า 
บุคลากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านกายภาพ 
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นักเรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน  ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้าน
กายภาพ   
          3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกตามประเภทของบุคคล พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน และเมื่อจําแนกตามประเภทโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอน แต่ด้านสังคมกลุ่ม
เพ่ือนไม่มีความแตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ  สรุปได้ดังน้ี 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉล่ียสงูสุด คือ  ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
ทั้งระดับช้ันประทวนและระดับช้ันสัญญาบัตร  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสันทนาการท่ี
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพ่ี – รุ่นน้องและกลุ่มเพ่ือน อย่างจริงจังและต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  
จึงทําให้ความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียนเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพ่ือนอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับจักรกฤษณ์  ประกอบผล (2546) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์กลุ่มเพ่ือน มี
อิทธิพลอย่างย่ิงต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาในวิทยาลัย การปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเป็น
ระหว่างกลุ่มเพ่ือนและครูอาจารย์ จะทําให้นักศึกษาเกิดความอบอุ่นและเกิดความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนความมั่นใจในตนเอง  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ  หงส์ทอง (2545) ที่ได้
ทําการศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามทัศนะของนิสิตแพทย์ ใน 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านกิจกรรมนิสิต ด้านการบริการนิสิตด้านอาคารสถานที่และด้านความสัมพันธ์กลุ่มเพ่ือน 
ผลการวิจัยพบว่านิสิตแพทย์มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และนิสิต
แพทย์ที่ศึกษาช้ันปีต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่และด้านความสัมพันธ์
กับกลุ่มเพ่ือนต่างกัน  

ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านกายภาพ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ โรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันประทวนและระดับช้ันสัญญาบัตร มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ไม่ต้องใช้อาคารสถานที่มากนัก จะเน้นการฝึกภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อยให้ความสําคัญ
กับการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่ต้องเน้นความสะดวก สบาย สวยงาม เหมือนกับโรงเรียน   
ทั่ว ๆ ไป เพียงแต่จัดให้ใช้ประโยชน์ได้เท่าน้ัน ซึ่งไม่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวพร  ต้ังสมวรพงษ์ 
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(2542) สรุปว่าสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ต้องจัดให้มุ่งส่งเสริมทําให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เช่น มีการตกแต่งอาคารสถานที่ การสร้างบรรยากาศให้เอ้ือในการกระตุ้นสนับสนุนให้มีการหาความรู้
เพ่ิมเติม เช่นเดียวกับชาติชาย  ศักด์ิคําดวง (2541) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการบริหารสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี 
เช่น บริเวณพ้ืนที่ของสถานที่ต้ังอาคารเรียน ห้องเรียน การตกแต่งสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ภายในรวมทั้งสภาพแสง เสียงและสิ่งอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการศึกษาใน
สถานศึกษา และสุพล  อนามัย (2549) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 2 ด้าน 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพและด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกตามประเภทของบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียนระดับช้ันประทวนและสัญญาบัตรต่างก็มีส่วนร่วมรับรู้ และเข้าใจเสมอมาว่า โรงเรียนได้
ให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ และมีการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สอดรับกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากน้ีการจัดทําหลักสูตรและแนวการปฏิรูป
การศึกษาได้ให้ความสําคัญ ด้านสิ่งแวดล้อมของ สถานศึกษาหลายประการ เพ่ือสนองต่อเจตนารมย์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับน้ี สอดคล้องผลการวิจัยของอนุรักษ์  มีเพียร (2551) ที่ได้
ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรท่ีมีช้ันยศทางทหาร
ต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน และ
เมื่อเปรียบเทียบตามหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน  
 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกตามประเภทของโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่โรงเรียนระดับช้ันประทวนมีระดับความเหมาะสมน้อยกว่า
โรงเรียนระดับช้ันสัญญาบัตร อาจเป็นไปได้ว่าการจัดสรรบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านบริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้าน
สังคมกลุ่มเพ่ือน ให้กับโรงเรียนช้ันประทวนนั้นไม่เทียบเท่ากับโรงเรียนระดับช้ันสัญญาบัตร จึงทําให้
โรงเรียนระดับช้ันประทวนมองว่าการจัดสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมน้อยกว่าโรงเรียนระดับ    
ช้ันสัญญาบัตร ดังที่ทิพย์รัตน์  ภักดีกุล (2551) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของนายทหารช้ันประทวนชาย สังกัดกรมการข่าวทหารกองบัญชาการทัพไทย พบว่า กรมข่าว
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยยังไม่มีการบริหารจัดการในด้านการศึกษาอบรมให้กับข้าราชการท่ีดี 
โดยเฉพาะนายทหารช้ันประทวน ซึ่งส่งผลให้การจัดสรรในการศึกษาอบรมให้แก่นายทหาร           
ช้ันประทวนชายยังไม่ทั่วถึง  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

              1) ด้านกายภาพ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสุขาให้สะอาดถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
              2) ด้านการบริหาร หน่วยงานควรสนับสนุนหรือจัดหางบประมาณจากภายในและ
ภายนอก เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
              3) ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
              4) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน โรงเรียนควรกําหนด แผนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในให้มีความ
เหมาะสม ชัดเจน ทั้งในเรื่องของสถานที่ และช่วงเวลาที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
              1) ควรศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ ในด้านการให้บริการ ด้านสวัสดิการ และด้านอ่ืน ๆ 

    2) ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
หลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ กับโรงเรียนที่มีระดับเดียวกันของกองทัพบก และกองทัพเรือ 
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