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               การศึกษาเรื ่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ ่งแวดล้อม (โรงเรียนน่าอยู่)โรงเรียนบ้านยะหา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนน่าอยู่) โรงเรียนบ้านยะหา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 
๒) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนน่าอยู่)  โรงเรียนบ้าน 
ยะหา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน   38   คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕ คน ผู้ปกครองนักเรียน (ป.๔-ป.๖) จำนวน ๑๙8 คน 
และนักเรียน (ป.๔-ป.๖) จำนวน ๒๒0 คน ในปีการศึกษา ๒๕๖4 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน ๔71 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
ร้อยละ(Percentage) ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) หาค่าเฉลี่ย    หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ตามลำดับ 

ผลการศึกษา 
                    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง
นักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านยะหา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ พบว่าครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โรงเรียน
บ้านยะหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อ
การดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนน่าอยู่) โรงเรียนบ้านยะหา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน  460 คน คิดเป็นร้อยละ 97.66 
                    2. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านยะหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  
พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
โรงเรียนบ้านยะหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  2 มีความพึงพอใจที่มีต่อการ
ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม(โรงเรียนน่าอยู่) โรงเรียนบ้านยะหา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  

        ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา  
             1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
                    1.1 จากการที่ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม(โรงเรียนน่าอยู่) 
โรงเรียนบ้านยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ส่งผลต่อการจดัการเรียน  
การสอนของครูในโรงเรียนบ้านยะหาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีผู้เรียนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงและ
สมบูรณ์ มีคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผู้เรียนประสบความสำเร็จ  



  1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ O-NET และการสอบ NT เป็นท่ีน่าพอใจและ 
ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกมากข้ึน 
                   1.3 ผู ้เร ียนได้เปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม ด้านความประพฤติและมีความเข้าใจในการ
แสดงออกในสิ่งที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดำเนินชีวิตในอนาคต ซี่ งสิ่งเหล่านี้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชนเป็นอย่างดี 
                   1.4 ผลสำเร็จที่เกิดกับนักเรียน จากการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(โรงเรียนน่าอยู่) โรงเรียนบ้านยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ เช่น 

๑) เด็กหญิงพนิดา  โต๊ะนิกาแม  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการเยาวชนคนดีศรี 
แผ่นดิน ระดับภาคใต้ จากสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ โรงแรมไดอิชิ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  
                          ๒) เด็กหญิงพนิดา  โต๊ะนิกาแม  ได้รับรางวัล “สุดยอดเด็กดีแห่งปี 2564”  เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ จากศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (Best Child of the Year 2021) เมื่อวันท่ี  
1 มีนาคม พ.ศ. 2564   
  

     2. ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนน่าอยู่) โรงเรียน
บ้านยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 
                        ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและ
มีโอกาสได้พัฒนาตนเองในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
                        ๒.๒ ผู้รายงานในฐานะรองผู้อำนวยการได้มีโอกาสได้ใช้หลักการบริหารงานตามอำนาจ
หน้าท่ี เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ได้
นำมาใช้ในการควบคุมกระบวนการทำงานของโรงเรียนบ้านยะหา   มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาทางวิชาการ  อำนวยความสะดวก 
สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ครูมีศักยภาพในการทำงาน และมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถซึ่งส่งผลความสำเร็จ ดังนี้ 
                        ๒.๓  ครูผู ้สอนที่ได้รับเกียรติบัตรมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์  
COVID-19 ตามแนวทางการนิเทศออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ด้วยกระบวนการการนิเทศแบบ  
SE-READY Model  จำนวน 5 คน ได้แก่ 
   1) นางภาวิดี    เพ็งจันทร ์
   2) นายพัลลภ  จันทร์ดารา 
   3) นางสาวธิดาทิพย์  อูมา 
   4) นางสาวดวงรัตน์  ศิวะทัต 
   5) นางกุลธิดา  รัตนพนัธุ ์
                       ๒.4  ครูผู ้สอนที่ได้รับเกียรติบัตรครูผู ้สอนที่จัดการเรียนรู ้วิทยาการคำนวณดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2564  ได้แก่ นางสาวธิดาทิพย์  อูมา 
                       ๒.5  ครูผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564  ได้แก่ 
นางกุลธิดา  รัตนพันธ์ 
  



  3. ผลท่ีเกิดกับผู้ปกครองและชุมชน 
  ในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนน่าอยู่) โรงเรียน
บ้านยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒  
                         ๓.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
พอใจผลการเรียน การอ่าน การเขียนและคุณภาพของนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึน รวมท้ังการส่งเสริมนักเรียนตามวิถี
ของศาสนาท่ีตนเองนับถือ   
                         ๓.๒ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับในการจัดการเรียนการสอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
                         ๓.๔ ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน  
และเอาใจใส่ดูแลติดตามการเรียนของบุตรหลานในความปกครอง 
                         ๓.๕ ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังโรงเรียนยังเป็นท่ียอมรับและไว้วางใจจากชุมชนเป็นอย่างดี  
                        
   4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
  ในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนน่าอยู่) โรงเรียน
บ้านยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ผู้รายงานได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
มีรายละเอียดดังน้ี 
  ๔.๑  โรงเรียนบ้านยะหาได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 – 2567 
                     ๔.๒ โรงเรียนบ้านยะหาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประเมินนโยบายข้อท่ี  1 
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ประจำปี 2564 
  
ข้อเสนอแนะ  
              ๑. ข้อเสนอแนะในการนำผลไปใช้  
                   ๑.๑ การปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็น 
กระบวนการมีหลายขั ้นตอนตั้งแต่ระดมความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบจากตัวแทนครู กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่ เป็น
แหล่งเรียนรู้ และมีความปลอดภัย โรงเรียนควรได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนให้มากข้ึนและหาแนวทางท่ีจะพัฒนาอย่างจริงจัง  
                   ๑.๒ การปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 
ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท้ังบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควร
มีการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง/ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
                    ๑.๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 
ควรได้รับความช่วยเหลือในส่วนของงบประมาณ แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ  
 



                 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาครั้งต่อไป  
                      ๒.๑ ควรมีการพัฒนาการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ได้แผนที่มี
คุณภาพและควรมีการส่งเสริมการติดตามและประเมินผล การนำกลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                      ๒.๒ โรงเรียนควรทำการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
 


