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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต  2 กลุมตัวอยาง  ไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จํานวน 254 คน จาก 127 โรงเรียน   เครื่องมือที่ใชคือ 
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  สถิติที่ใช  ไดแก  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบน 
มาตรฐานและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบวา   การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  ในภาพรวม  4  ดาน  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
ทุกดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับ  ดังนี้   ดานการบริหารกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู    
ดานการบริหารจัดการ   ดานการบริหารกิจกรรมชุมชนสัมพันธ  และดานการบริหารกิจกรรม 
การเรียนการสอน    การเปรียบเทียบการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to investigate and compare the environmental 
administration of Basic Educational Institution under Chonburi Educational Service Area Office 
II.  The samples composed of 254 teachers and administrators from three school sizes; large, 
medium, and small respectively. The five Likerts’ rating scale  questionnaire was utilized for 
collecting data. The statistics employed were arithmetic mean ( X ), standard deviation (S.D.) and 
One – way ANOVA. 
 The results of this study revealed as followed : 
 1) The environmental Administration of  Basic Educational Institution under Chonburi 
Educational Service Area Office II was rated in high level for both separated and total aspects. 
However, there  were  ranked   as  followed  learning activity support management aspect, 
administrative management aspect, community relation management aspect, and learning and 
teaching management aspect  respectively. 
 2) There were no significant differences when the comparison was used between four 
management aspects and school sizes. 
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