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บทคัดย่อ 
 งานวิจันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากรบริหาร  ครูอาจารย์  และ

นักเรียนนักศึกษา  เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ทั้ง 4 แห่งของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  2) เปรียบเทียบและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไมต้ามความคิดเห็นของบุคลากร  ครูอาจารย์  และนักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ทั้ง 4 แห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ  3) ศึกษา และ รวบรวม 
ข้อเสนอแนะในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของผู้บริหาร บุคลากรบริห าร  ครูอาจารย์  และนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ทั้ง 4 แห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประชากร คือ  
ผู้บริหาร  บุคลากรบริหาร  ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ทั้ง  4  แห่งของ สปป.
ลาว จ านวนทั้งสิ้น  3,010  คน  ได้กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน  จ านวน  353  คน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่
ใช้  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent  samples)   และ F-test 
(One-way ANOVA)   

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลของการวิจัยพบว่า  การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่า
ไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความคิดเห็นของ  ผู้บริหาร
และบุคลากรบริหาร  ครู-อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  ในภาพรวม  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีคะแนนความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านที่มีคะแนนความเหมาะสม
สูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านบุคลากร  ด้านที่มีคะแนนความเหมาะสมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ คือ  ด้านบริหาร  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามพบว่า  ข้อที่มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด คือ  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาให้กับ
นักศึกษาทุกคน (ด้านบุคลากร)  รองลงมาคือ มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบทเรียน 
(ด้านสื่อการเรียนการสอน)  คะแนนน้อยที่สุดคือ “มีโรงอาหารที่สะอาด (ด้านอาคารสถานท่ี)  คะแนนน้อยรองลงมา
คือ  มีการจัดบริการห้องน้ าและน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ (ด้านบริหาร) 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากรบริหาร ครูอาจารย์ และนักศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมมีความเห็น ไม่แตกต่างกัน ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 2 ด้านคือ ดานการจัดการเรียนการสอน 
และด้าน บุคลากร และ 3) ผลการศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบว่า มีความ
ต้องการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีโรงอาหารที่สะอาด มีขนาดที่กว้างขวางเพียงพอ  มีบริการขายอาหารที่สะอาดในราคา
ที่เหมาะสม  จัดหาน้ าสะอาดให้เพียงพอ และให้มีการจัดบริการสุขภาพภายในวิทยาลัย 
 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมการเรียนรู้, การศึกษาสภาพแวดล้อม 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were: 1. to study the opinion of administrative staff, teachers 

and students about the level of appropriateness of learning environment management of the 
four agricultural and forestry colleges in affiliation of ministry of agriculture and forestry of the 
Lao People's Democratic Republic. 2. To compare the level of appropriateness of learning 
environment management of the colleges according to the opinions of administrative staff, 
teachers and students of the 4 agricultural and forestry colleges of the Lao People's Democratic 
Republic. 3. To collect the suggestions of administrative staff, teachers and students to improve 
learning environment of the 4 agricultural and forestry colleges of the Lao People's Democratic 
Republic 

The results were as follows: 1.The opinion of administrative staff, teachers and students 
about the level of appropriateness of learning environment management of the four agricultural 
and forestry colleges in affiliation of ministry of agriculture and forestry of the Lao People's 
Democratic Republic in all of aspects were at appropriate level Medium. 2.  By comparison, the 
opinion of administrative staff, teachers and students about the level of appropriateness of 
learning environment management of the 4 agricultural and forestry colleges in affiliation of 
ministry of agriculture and forestry of the Lao People's Democratic Republic were not different 
with statistical significant at level of.05.  But the result of the opinion comparison of each learning 
environment aspects were different in teaching and learning management aspect and personnel 
management aspect with statistical significant at level of 0.05 3.  The most suggestions concerned 
on clean and reasonable priced food, cleaned water, adequate cafeteria and to set up provided 
health services for all the college members. 
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บทน า 

 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญ [1]  การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
บุคลิกภาพ สติปัญญา ตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาอย่างเฉลียวฉลาด [2]  ศาสตร์แห่งการบริหารการศึกษาได้ระบุไว้ว่า
งานส าคัญงานหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาก็คือ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  อันได้แก่ อาคารสถานที่ บริเวณ
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการการศึกษา โดยการค านึงถึงการพัฒนาปริมาณ และคุณภาพ
ของสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน [3] 
 กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีสถาบันการศึกษาที่ขึ้นตรงต่อ
กระทรวง 5 แห่งคือ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้บอลิค าไซ วิทยาลัยกสิกรรม
และป่าไม้สะหวันนะเขต วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสัก และโรงเรียนชลประทานช้ันสูงท่าง่อน วิทยาลัยกสิ
กรรมและป่าไม้ทั้ง 4 แห่ง มีภารกิจจัดการศึกษาวิชาเฉพาะด้านกสิกรรมและป่าไม้ เพื่อผลิตบุคลากรขึ้นมาใช้เองใน
หน่วยงาน  นอกจากนี้วิทยาลัยทั้ง 4 แห่งยังมีภารกิจพัฒนาบุคลากรทั้งของกระทรวงและบุคลาการใน
สถาบันการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านกสกิรรมและป่าไม ้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจดังกล่าว  จึงต้องมีการจัด
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้เพื่อเอื้อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มี
พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรภายในวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสัก  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ในสังกัด
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อเป็นสารสนเทศเบื้องต้นที่สามารถ
น าไปวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  หรือ 
สถาบันการศึกษาในสังกัดอื่น ๆ ต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากรบริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับการ
จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ทั้ง 4 แห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
 1.2 เพื่อเปรียบเทียบและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของ
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ตามความคิดเห็นของบุคลากร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยกสิกรรม
และป่าไม้ทั้ง 4 แห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.3 เพื่อศึกษา และรวบรวมข้อเสนอแนะในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของผู้บริหาร บุคลากร
บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ทั้ง 4 แห่ง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเรียกช่ือโดยย่อว่า สปป. ลาวซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของแหลมอินโดจีน ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่ติดกับ
ทะเลและมีพรมแดนตดิกับอีก 5 ประเทศได้แก่ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใต้ติดกับ
ประเทศกัมพูชา มีทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรฐัสังคมนยิมเวียดนาม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศ
สหภาพพม่า และทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย [4] รัฐบาลลาวได้เร่งพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและสังคม ทั้งนี้ประเทศลาวมีอีกหลายปัญหาที่รัฐบาลลาวต้องเผชิญอย่างมาก จากการที่ลาวเคยตกเป็น
อาณานิคมของต่างชาติความขัดแย้งทางการเมืองภายในที่สิ้นสุดลงด้วยสงครามสิ่ งเหล่านี้ ได้ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกท าลายเป็นจ านวนมหาศาล สงครามได้ส่งผลเสียหายต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในลาวอย่างยิ่งยวด [5] 
 แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นองค์กรที่รับผิดชอบ
งานที่ครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรรมและทรัพยากรป่าไม้ ในเขตเมือง 10 เมือง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีสถาบันการศึกษาท่ีขึ้นตรงต่อกระทรวง 5 แห่งคือ วิทยาลัยกสิกรรมและ
ป่าไม้ภาคเหนือ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้บอลิค าไซ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้สะหวันนะเขต วิทยาลัยกสิกรรม
และป่าไม้จ าปาสัก และโรงเรียนชลประทานช้ันสูงท่าง่อน วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ทั้ง 4 แห่ง มีภารกิจจัด
การศึกษาวิชาเฉพาะด้านกสิกรรมและป่าไม้ เพื่อผลิตบุคลากรขึ้นมาใช้เองในหน่วยงาน  นอกจากนี้วิทยาลัยทั้ง 4 
แห่งยังมีภารกิจพัฒนาบุคลากรทั้งของกระทรวงและบุคลาการในสถาบันการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพ ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านกสิกรรม
และป่าไม้  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจดังกล่าว  จึงต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้เพื่อเอื้อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา 
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
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 สภาพแวดล้อมทางการเรียน (Learning Environment) หมายถึง สภาวะใดๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สภาพแวดล้อมที่ เป็นรูปธรรม ( Concrete 
Environmental) หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ สภาพต่างๆ ที่มนุษย์ท าขึ้น 
เช่น อาคาร สถานท่ี โต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุ อุปกรณ์ หรือสื่อต่างๆ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่อยู่ตาม ธรรมชาติ อันได้แก่ ต้นไม้ พืช 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) มีความหมายว่าส่งต่างๆสภาวะแวดล้อมท่ีอยู่ 
รอบ ๆ ตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่ งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ และมีผลกระทบต่อ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มี 
คุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้มีบรรยากาศในการเรียนที่ดีก็จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียนท าให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุขมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน  
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ประการคือ 1) ค่านิยม (Values) คือ แนวคิดหลักหรือ
มโนทัศน์ที่ครูต้องการให้เด็กเรียนรู้แม้ครูจะตั้งเป้าหมายและหัวข้อต่างๆไว้ มากมายก็ตาม แต่สิ่ง เหล่านี้มักจะ
ประกอบด้วยแนวคิดหลักๆ เพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้น โดยแนวคิดหลักเหล่านี้ควรจะสะท้อนออก มาในวัตถุประสงค์ใน
การจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งใช้ค านิยามสั้นๆ เพียงไม่กี่ค า 2) สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง สภาพทาง
กายภาพในห้องเรียนหรือศูนย์การเรียน ครูอาจจะควบคุมทุกอย่างไม่ ได้ แต่ครูสามารถควบคุมได้หลายอย่าง เป็น
ต้นว่า การจัดห้องเรียน การตกแต่งผนังห้อง และการใช้พื้นที่ภายในห้องเรียนของ เด็กปัจจัยต่างๆเหล่านี้ควรสะท้อน
ให้เห็นถึงแนวคิดหลักของครูกุญแจส าคัญในเรื่องนี้คือการจัดสภาพแวดล้อมให้ตอบสนอง วัตถุประสงค์ที่ครูก าหนด 
เพราะการสอนคือการปฏิบัติอย่างจงใจที่ครูจะต้องเสริมก าลังทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รายรอบตัวเด็ก 3) รูปแบบของการ
ปฏิบัติ (Patterns of Action) คือ รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนที่ครูคาดหวัง รูปแบบเหล่านี้จะ ผูกพันกับ
ค่านิยมที่ครูก าหนดไว้ สิ่งทีด่ีทีสุ่ดประการหนึ่งที่ครูสามารถท าได้คือการช่วยเด็กให้เข้าใจและรับรู้ในสิ่งที่ครูคาดหวัง 
วิธีการนี้หมายรวมถึงการมอบหมายงานท่ีเด็กต้องรับผิดชอบพิเศษ ตารางเวลาปฏิบัติงานที่แน่นอน และการก าหนด
กฎ ระเบียบพื้นฐาน (ทั้งหมดนี้สามารถน ามาท าเป็นแผนภูมิขนาดใหญ่แขวนไว้บนผนังห้อง ดังนั้น จึงควรใช้
สภาพแวดล้อมเพื่อ สะท้อนแนวคิดที่จะน าไปสู่รูปแบบในการปฏิบัติการ) และ 4) ผู้คน (People) เป็นส่วนส าคัญ
ที่สุด ครูควรระลึกเสมอว่าคนจ านวนมากสามารถช่วยเหลืองานของครูได้ เพียงแต่ถ้าครูรู้จัก เลือกใช้คนเหล่านั้น ไม่
ว่าจะเป็น รปภ.ไปจนถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชน ทุกคนสามารถเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ เรียนการสอน
ของครูได้ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในเป้าหมายของครูคือการให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ครูจะ
แสดงให้เด็กเห็นถึงการน าไปสู่สิ่งเหล่านั้นอย่างไร มีรูปภาพประกอบหรือไม่ มีแขกรับเชิญจากภายนอกมาพูดคุยกับ
เด็ก บ้างหรือไม่ ฯลฯ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงผู้บริหารของ
สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปส่งให้
ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อม
ทั้งเดินทางไปช้ีแจงและแจกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ท่ีสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกสิกรรม
และป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทุกแห่ง 
 1.3 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล ด้วยค่าสถิติ 
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2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการแวดล้อมการเรียนรู้ของของ
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 
3. กลุม่เป้าหมาย 
 3.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผู้บริหารและบุคลากรบริหาร  ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ใน
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ทั้ง  4  แห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวนทั้งสิ้น  3,010  คน 
แบ่งเป็น 
   3.1.1 ผู้บรหิารและบุคลากรบริหาร จ านวน      52   คน 
   3.1.2 ครูอาจารย ์   จ านวน      247  คน 
   3.1.3 นักเรียนนักศึกษา  จ านวน    2,711  คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ตาม
กลุ่มประชากร 4 กลุ่ม  และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่มโดยสูตรของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane) 
[6] ที่ความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น  353  คน  จ าแนกเป็น 
   3.2.1 ผู้บรหิารและบุคลากรบริหาร จ านวน   6  คน 
   3.2.2 คร-ูอาจารย ์   จ านวน   29 คน 
   3.2.3 นักเรียนนักศึกษา  จ านวน   318 คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   t-test (Independent  samples)   
และ F-test (One-way ANOVA)   
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี ้
 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  
 เพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 78.4 และ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 21.6 รวม 338 
คน    
 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง  21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือ  กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 39.1 กลุ่มอายุ 31– 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 8.9 กลุ่มอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.5 และกลุ่มอายุ ต่ ากว่า 
51-60  ปี  คิดเป็นร้อยละ  1.2  
 การศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับช้ันสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 82.20  รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.10  ช้ันกลาง (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 4.40  สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 สถานภาพตามนิยามขอบเขตการวิจัย  ผู้บริหารและพนักงานบริหาร  คิดเป็นร้อยละ 1.80  ครูอาจารย์
ผู้สอน 8.60  นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ  89.60  
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรม
และป่าไม้ทั้ง 4 แห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในภาพรวมมีความเห็นว่า การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านที่เห็นว่ามี
ความเหมาะสมเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากร  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านสื่อการเรียนการสอน  
ด้านอาคารสถานท่ี  และด้านบริหาร  ตามล าดับ 
 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรม
และป่าไม้ พบว่า 
 3.1  ผลการวิเคราะห์ f-test เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.05  ใน 2 ด้านคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( sig=.027)  
และด้านบุคลากร (sig=.049)  ส่วนด้านที่มีความเห็นไม่แตกต่างกันคือ ด้านอาคารสถานที่ (sig=.066) ด้านสื่อการ
เรียนการสอน(sig=.084) และด้านบริหาร(sig=.107)  แต่โดยภาพรวมทั้งหมดแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นไม่
แตกต่างกัน (sig=0.279) 
 3.2 ผลการวิเคราะห์ t-test(Independent)เปรียบเทียบความคิดเห็นรายคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยกัน
พบว่า   ผู้บริหาร-บุคลากรบริหาร และ ครู-อาจารย์ มีความเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
ทั้งโดยรวม  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านบุคลากร  และมีความเห็น ไม่แตกต่าง
กัน ในด้านอาคารสถานท่ี และ ด้านบริหาร 
 
4 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ใน
สังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในแต่ละด้าน พบว่า 
 1) ด้านอาคารสถานท่ี ต้องการให้มีโรงอาหารที่สะอาดและเพียงพอ ต่อการบริการนักศึกษาและบุคลากร
ภายใน 
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ต้องการให้มีการเรียนกับเกษตรกรตัวจริงนอกวิทยาลัย และ อยากให้มี
การจัดทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน ต้องการให้น าสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้ในห้องเรียน รวมถึง อยาก
ให้มีการผลิตสื่อการสอนใช้เอง 
 4) ด้านบุคลากร อยากให้ครูอาจารย์ผู้สอนได้พัฒนา หาเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ ๆ ทันสมัย มาสอนให้กับนักศึกษา 
 5) ด้านการบริหาร ผู้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอยากให้มีบริการด้านสุขภาพ และอยากให้ขายอาหารให้แก่
นักศึกษาในราคาถูก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและ
ป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในแต่ละด้าน  พบว่า 1) 
ด้านอาคารสถานที่ ต้องการให้มีโรงอาหารที่สะอาดและเพียงพอ ต่อการบริการนักศึกษาและบุคลากรภายใน  2) 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ต้องการให้มีการเรียนกับเกษตรกรตัวจริงนอกวิทยาลัย และ อยากให้มีการจัดทัศน
ศึกษานอกสถานที่ 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน ต้องการให้น าสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้ในห้องเรียน 
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รวมถึง อยากให้มีการผลิตสื่อการสอนใช้เอง 4) ด้านบุคลากร อยากให้ครูอาจารย์ผู้สอนได้พัฒนา หาเทคนิคการ
ถ่ายทอดความรู้ และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ทันสมัย มาสอนให้กับนักศึกษา  และ 5) ด้านการบริหาร ผู้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอยากให้มีบริการด้านสุขภาพ และอยากให้ขายอาหารให้แก่นักศึกษาในราคาถูก เหตุที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรภายในวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จ าปาสัก  ได้ให้ความสนใจที่จะศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ในสังกัด
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อเป็นสารสนเทศเบื้องต้นที่สามารถ
น าไปวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ [1]  
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา 
ตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาอย่างเฉลียวฉลาด [2] ศาสตร์แห่งการบริหารการศึกษาได้ระบุไว้ว่างานส าคัญงานหนึ่งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาก็คือ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อันได้แก่ อาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการบริการการศึกษา โดยการค านึงถึงการพัฒนาปริมาณ และคุณภาพของสภาพแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน [3] 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
   สารสนเทศจากการวิจัยครั้งนี้  พบว่า บุคลากรบริหาร ครู-อาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เห็นสมควรให้มี
ปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้เป็นล าดับแรก (First priority) 
    1) จัดให้มีโรงอาหารที่สะอาดและเพียงพอ ควบคุมความสะอาด ให้มีการปรับปรุงสถานท่ีเดิมที่
มีอยู่ให้ดีขึ้น หรือก่อสร้างอาคารโรงอาหารขึ้นมาใหม่ 
    2)  จัดให้มีบริการอาหารที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 
    3)  จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดอย่างเพียงพอ 
    4)  จัดให้มีห้องน้ าสะอาดเพียงพอ 
    5)  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    1)  ควรท าการวิจัยการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ในสังกัด
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการเพิ่มเติม ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมจาก
ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ 
    2)  ควรท าการวิจัยเจาะลึกเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ 
สถาบันการศึกษาอ่ืน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อสารสนเทศ (Information) ที่แม่นย ายิ่งขึ้น   
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