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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 และเปรียบเทียบการดําเนินงานสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  และที่ตั้งของโรงเรียน  กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยไดแก  ผูบริหาร  จํานวน 80  คน  และครู  จํานวน  80  คน ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คะแนนเฉล่ีย  
คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที (t-test)  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA)  

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  
ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  
ดานการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  และดานการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ 

 2.  การเปรียบเทียบการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน  และท่ีตั้งของโรงเรียน พบวา  โดยรวม
และรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 

คําสําคัญ :การดําเนินงานส่ิงแวดลอม, สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



Thesis  title  :                THE  ENVIRONMENT  MANAGEMENT  IN  BASIC   
                                         EDUCATION SCHOOLS  UNDER  THE  OFFICE  OF   

CHONBURI  EDUCATIONAL SERVICE  AREA  I 
Researcher  :  Mr.Pongsak  Sekukumpat 
Degree :  Master  of  Education  (Educational  Administration) 
Year  :   2009 
Thesis  advisor  : Pojanee  Mangkang, Ed.D. 
Thesis  co-advisor : Prassanon  Ar-dhorn, Ed.D. 

 
     ABSTRACT 
 
 The  purposes  of  this  research  were  to  investigate  the environment  management  in 
basic education schools under the Office of  Chonburi  Educational Service Area 1 and to compare 
those environmental management as classified by school size and location. The samples consisted 
of 80 school administrators and 80 teachers in basic education schools under the Office of  
Chonburi Educational Service Area 1. The research instrument was a set of 5-item rating scale 
questionnaires. Percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA were employed 
for data analysis. 
  The  findings  of  the  research  were  as  follows :             
  1.  The  environmental  management  in  basic  education  schools  under  the  Office  of  
Chonburi  Educational  Service  Area 1 as  a  whole  was  at  a  high  level, ranking  by  the  mean  
scores; there  were  community  cooperation  and  collaboration, environmental  learning  activity, 
management, value  and  awareness  of  enrichment  of  environmental  conservation  and  development  
and  school  environmental  management  for  healthy  school. 
  2.  Comparison of  the  environment  management  in  basic  education  schools  under  
the  Office  of  Chonburi   Educational  Service Area 1 as classified  by  school  size  and  location,  
there were  not  statistically  significant  differences. 
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