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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ประชากรของโลกมีอัตราการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  ทําใหความตองการผลผลิตจากธรรมชาติ
เพิ่มข้ึนตามไปดวย  ซ่ึงทุกคนเกิดมาลวนมีความตองการปจจัย  4  ไดแก  อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  
และยารักษาโรค  จึงทําใหมีการเสาะแสวงหาเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงท่ีตนตองการจากทรัพยากรทางธรรมชาติ
มากที่สุด  ประกอบกับในปจจุบันไดมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  มีการคนพบและ
ประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชสําหรับอํานวยความสะดวกตอการใชสอยของมนุษยอยูตลอดเวลา  
ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอมของชาติ  (จิตรารัตนี  โพธิมามกะ,  2542, หนา 14) 
และนําไปใชพัฒนาประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดังนั้นการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
จึงจําเปนตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  มีความเจริญงอกงาม 
ท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ในอันที่จะสงผลใหดํารงตนอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุขเทาเทียมกัน  โรงเรียนมีบทบาทโดยตรงในดานการพัฒนาเยาวชนใหเปนผูมีคุณลักษณะ
ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา  ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  โดยผานกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  อาทิ 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและ
การประยุกตความรูมาใช  เพื่อปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตาง  ๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน  รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  
คานิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถ
จัดหาส่ือการเรียนการสอน  ส่ิงอํานวยความสะดวก  บรรยากาศ  และส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 14-15)   
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2543, หนา 12)  มีนโยบายใหเรียนรูเร่ืองส่ิงแวดลอม  แตไมไดให
เรียนรูวิชาส่ิงแวดลอม  เปนการใหเรียนรูรวมกันท้ังโรงเรียน  คือ  นักเรียน  ครู  ผูบริหาร  และชุมชน  
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ใหเรียนรูโดยเปนการลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อแกปญหาและพัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน
ใหดีข้ึน  การเรียนรูท่ีใหทุกคนมีสวนรวมเรียนรูดวยวิธีกระทําจริง  และเรียนรูแบบบูรณาการ  
จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  ไมใชเฉพาะเร่ืองส่ิงแวดลอม  แตรวมถึงเร่ืองการอยูรวมกัน  
การทํางานรวมกัน  การรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ  การรูจักเสียสละ  อดทน  รูจักเปนผูให  และ
เปนกระบวนการเรียนรูประชาธิปไตยไปในตัว  การเรียนรูวิธีนี้จะชวยสรางความตระหนัก  ความสํานึก  
การเห็นความสําคัญและความจําเปน  การมีสวนรวมในสังคมดวยเชนกัน  ผลที่ไดรับก็ไมใช
เพียงการเรียนรู  แตจะทําใหเกิดส่ิงแวดลอมท่ีดีของโรงเรียนและสังคม  และสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  (2539, หนา 38)  ไดกําหนดนโยบายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  เพื่อใหโรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาตามแนวทาง
ท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตร ทําใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดี  นักเรียนมีความรูความเขาใจ  
มีความตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอม  มีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนาสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนและชุมชนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต  ส่ิงแวดลอม
นับวามีความสําคัญและจําเปนตอชีวิตมนุษย  เพราะส่ิงแวดลอมเอ้ืออํานวยใหมนุษยไดรับปจจัย 4  
จากสถานการณปจจุบันดานปญหาส่ิงแวดลอมถือวา  เปนปญหาระดับโลก  ที่ทุกชาติกําลัง
เรงหาวิธีการแกไข และดูเหมือนวาเปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืน  แตคํานึงถึงเฉพาะประโยชนสวนตน
โดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมนั้น  จะเปนผลใหส่ิงแวดลอม เส่ือมโทรมลงไปทุกขณะ  จึงสงผล
กระทบตอส่ิงตาง ๆ มากข้ึนท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลว และประเทศท่ีกําลังพัฒนา  สําหรับประเทศไทย
ปญหาสิ่งแวดลอมเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ไมวาจะเปนเรื่องของน้ํา  ดิน  อากาศ  เชน  
การท้ิงขยะมูลฝอยลงถนน  หรือทอระบายน้ํา  การปลอยของเสียลงในแมน้ําลําคลองทําใหเกิดปญหา
น้ําเนาเสีย  (วีรวัฒน  ปภุสสโร, 2536, หนา 19)  สภาพเชนนี้ทําใหเกิดปญหาที่สงผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมในชุมชน (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2539, หนา 38)  จึงจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอมเพราะถาปลอยใหส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลงอยางท่ีเปนอยูขณะน้ี 
ผลจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมก็จะกลับมากระทบกับตัวเราเอง 
 อยางไรก็ตาม  ปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบันมิไดถูกจํากัดเฉพาะในประเทศใดประเทศหน่ึง
และมิไดจํากัดพ้ืนท่ีสวนใดสวนหนึ่งของโลก  ผลกระทบจากส่ิงแวดลอมไดแผขยายไปจนกลายเปน
ปญหาระดับนานาชาติ  การรักษาสภาพแวดลอมนับวันจะมีความซับซอนมากข้ึนตามสภาพการณ
ของปญหา  ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในโลกจึงเปนแรงกดดันกับทุกประเทศ  โดยเฉพาะในสังคม
เมืองอุตสาหกรรมที่มีมลพิษตาง ๆ มีจํานวนมากไมวาจะเปนกากของเสีย  มลพิษทางอากาศ  
มลพิษทางน้ํา  อันตรายท่ีสงผลตอความเปนอยูของมนุษยเปนอยางมาก  ประเทศไทยมีการกอตัว
จากปญหาส่ิงแวดลอมมานาน  และทวีความรุนแรงจนกลายเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดปญหาหนึ่ง 
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และปญหาสิ่งแวดลอมจะแกไขใหลุลวงไปไดก็ดวยวิธีการ  3  อยาง  คือ  การเมือง  เศรษฐกิจ  
และกระบวนการทางการศึกษา  เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําหรับการปองกันและแกปญหา 
(รวีวรรณ  ชินะตระกูล, 2540, หนา 13) จึงเปนหนาท่ีของสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีจะตองปลูกฝง
แนวคิดส่ิงแวดลอม  และคานิยมท่ีเหมาะสมใหกับนักเรียนโดยผานกระบวนการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา  นั่นเอง 
 การดําเนินงานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษานั้นจะบรรลุจุดหมายมากนอยเพียงใด

จะตองบริหารจัดการใหครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติ  คิดวิเคราะห  สังเคราะห  รวมถึงการแกไขตนเองได  อันจะสงผลการพัฒนาใหผูเรียน
ไดมีความรู  ความเขาใจในสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะในดานปญหาสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนปญหาใหญ
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลกทุกวันนี้  สถานศึกษาเปนที่รวมของบุคคลหลายฝาย  คือ  ผูบริหาร  ครู  
นักเรียน  ภารโรง  คนงาน  ควรจะตองไดรับรู  เขาใจสาเหตุที่เกิดขึ้น  รวมทั้งไดฝกทักษะวิธีการ
ท่ีจะแกไขปญหานั้น ๆ โดยเร่ิมจากปญหาที่ใกลตัว  และจะตองใหนักเรียนเปนผูที่มีสวนรวม
สรางปญหานั้น ๆ  ข้ึนมาดวย  เชน  ปญหาขยะในโรงเรียน  หองเรียน  หองน้ําสกปรก  เปนตน  
ความสําเร็จของการบริหารส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  จะตองไดรับความรวมมือจากครู  นักเรียน  
ผูปกครอง   และชุมชน  โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่มีความสําคัญ  และมีบทบาท
ในการใหความรู   และปลูกฝงลักษณะนิสัย   และเด็กยังสามารถเรียนรูจากสิ่งแวดลอม
ท่ีอยูรอบตัวไดอีกดวย  ดังนั้น  ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนเปนส่ิงสําคัญสําหรับเด็ก  การจัดส่ิงแวดลอม
ใหถูกหลักสุขาภิบาล  ตลอดจนปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีในวัยเด็ก  จะสงผลใหเด็กนั้นเติบโต
เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาในอนาคต  นอกจากการจัดส่ิงแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการเรียน
การสอนแลว โรงเรียนจะตองจัดการควบคุมดูแลบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
หองปฏิบัติการ  หองส่ืออุปกรณ  น้ําดื่มน้ําใช การสุขาภิบาลภายในโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีด ี
ถูกสุขลักษณะ  แตเนื่องจากความจํากัดตาง ๆ ของโรงเรียนประถมศึกษาซ่ึงมีพื้นท่ีจํากัด  และมีปญหา
ดานงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม จึงทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมไมเหมาะสม
ในการนําไปใชประโยชน  และบางอยางอาจเปนอันตรายกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได 
ปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมีอยูทุกที่  ไมวาโรงเรียนในเมืองหลวง  หรือโรงเรียนในชนบท 
ซ่ึงทุกโรงเรียนตางก็ใหความสําคัญและหาวิธีการที่จะแกปญหาและวางแผนการจัดสภาพส่ิงแวดลอม

ใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึง สมชาย  จําปานิล  (2545, หนา 2)  ไดศึกษาถึงปญหา
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา 
โรงเรียนมีพื้นท่ีตางกัน  มีท้ังพื้นท่ีขนาดจํากัด  และพ้ืนท่ีขนาดกวาง ปริมาณงานของโรงเรียน

จึงไมเทากัน  มีปญหาหลายประการ  เชน  พื้นท่ีขนาดมีความจํากัด  มีน้ําทวมขัง  ภาวะมลพิษ 
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โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ใกลโรงเรียน  การจราจรคับค่ัง  เนื่องจากมีการสรางถนนพัฒนาไปมาก 
ซ่ึงทําใหโรงเรียนสวนใหญมีปญหาในการจัดส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  มีโรงเรียนท่ีมีการจัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีมีคุณภาพไมมากนัก อีกท้ังโรงเรียนตาง ๆ ท่ีอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความตองการ
แนวทางในการจัดส่ิงแวดลอมของโรงเรียนเปนอยางมาก  และสมศรี  ศักดิ์รุงพงศากุล  (2542, หนา 2) 
ไดศึกษาปญหาส่ิงแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
พบวา  ประสบปญหาส่ิงแวดลอมถึงข้ันวิกฤตท่ีแตกตางกันไปจากจังหวัดอื่น  คือ  ตามลักษณะ
สภาพท่ัวไปของจังหวัดนนทบุรีตั้งอยูบนฝงแมน้ําเจาพระยา  บางพ้ืนท่ีมีการขยายตัวดานอุตสาหกรรม
และธุรกิจ  มีการจัดสรรท่ีดิน  เพื่อสรางท่ีอยูอาศัยและกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมข้ึนมาอยางหนาแนน 
สงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมในชุมชน  เกิดปญหาดานมลพิษเกี่ยวกับกล่ิน  ฝุนละออง  น้ําเสียและ
การจราจรติดขัด  นอกจากนี้  ยังมีปญหาน้ําทวมขัง เนื่องจากแผนดินทรุด  ปญหาดังกลาวมีผลกระทบ
กับส่ิงแวดลอมของโรงเรียนเปนอยางมาก  และสุริยงค  ธรรมกรุณา  (2546, หนา 3)  ไดศึกษาเร่ือง
สภาพและปญหาในการจัดสิ่งแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพังงา  พบวา  สภาพแวดลอมในโรงเรียนมีอิทธิพลตอชีวิตจิตใจ  ความเปนอยู  สุขนิสัย  และ
การเรียนรูของนักเรียนเปนอยางมาก ส่ิงแวดลอมท่ีดียังเอ้ือตอการศึกษาหาความรูภายในโรงเรียน 
สงผลใหนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมตองการ  นอกจากนี ้
การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะยอมเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน  ผูปกครอง  และ
ชุมชนอีกดวย 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหผูเรียน
มีความรู  ความสามารถ  และปรับตัวเขาก ับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม ซ่ึง สายสมร  ภูเจริญ  
(2538, หนา 3)  กลาววา  โรงเรียนควรสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียนใหทุกคน
ในโรงเรียนมีความรูสึกอบอุนเม่ืออยูรวมกัน  คือ  การสรางความรัก  ความผูกพัน  ความเอ้ืออาทรตอกัน  
ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลท่ีสําคัญคนหนึ่ง  ท่ีจะชวยใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได  ผูบริหารจึงควรเห็นใจ  เขาใจ  และใหกําลังใจแกครู  อาจารย  ในการปฏิบัติหนาท่ี  
ครูจะรวมมือกันปฏิบัติหนาท่ีของตน  ใหความรัก  ความเมตตากับนักเรียน  นอกเหนือจากการสอน
เนื้อหาวิชา  นักเรียนจะเกิดความรูสึกวา  อยากมาโรงเรียน  มาแลวมีความอบอุนสบายใจ  จากผลการวจิยั
ของบุญทรง  สังขทอง  (2537, หนา 28)  ช้ีใหเห็นวาสภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียน  
มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ซ่ึงนักเรียนจะมีความรูความสามารถและ
มีคุณธรรมมากย่ิงข้ึน  ในบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวย  ลักษณะทางสังคม  จิตวิทยาการเรียนการสอน  
ท้ังดานอารมณ  สังคม  เจตคติ  และปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน  ครู   ผูปกครอง  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้
เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเสริมสรางบรรยากาศ  เช่ือกันวาโรงเรียนท่ีสะอาด  รมร่ืน  เรียบงาย  
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สดช่ืน  สงบ  แจมใส  มีชีวิตชีวา  วัสดุ  อาคารสถานท่ีท่ีไดรับการดูแล  มีความเปนปจจุบัน  พรอมท่ีจะให
ครูและนักเรียนไดใชตลอดเวลายอมจะทําใหครูและนักเรียนไดรับอิทธิพล  ทําใหเปนคนละเอียดออน  
จิตใจแจมใส  รักสวยรักงาม  รักความสะอาด  รักความสงบเรียบรอย  และรักความรมร่ืนไปดวย  
ถือวาคุณธรรมตาง ๆ  อันพึงประสงคตามหลักสูตรอันจะเกิดขึ้นไดในตัวนักเรียน  โดยเฉพาะครู
ท่ีพูดไมไดนี้  จึงสมควรท่ีโรงเรียนจะตองพยายามจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียน
เพื่อใหเกิดประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพสูงสุด

 ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูบริหารโรงเรียน  จึงมีความสนใจศึกษาวา
การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  
มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษามากนอยเพียงใด  เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสิ่งแวดลอมและปรับปรุง  ตลอดจนการแกปญหาสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ  เปนแหลงเรียนรูและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1   เพื่อศึกษาการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1   
 1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียนและท่ีตั้งของโรงเรียน   
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 เพื่อเปนขอมูลใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และหนวยงานทีเ่กีย่วของ  นาํไปเปนขอมูล
ในการพัฒนาการดําเนินงานส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังนีผู้วิจัยมุงศึกษา  การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  โดยศึกษาจากแนวคิดของ  เพียงจิต  สีดาสมุทร  (2548, 
หนา 5)  ซ่ึงกําหนดการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  4  ดาน  ไดแก 
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  1)  ดานการจัดส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีถูกสุขลักษณะ  
  2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม   
  3)  ดานการสรางความตระหนักใหเหน็คุณคาของการอนรัุกษและพัฒนาส่ิงแวดลอม    
  4)  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน  
 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1   ปการศึกษา  2550  จํานวนโรงเรียน  98  แหง  จําแนกเปนผูบริหาร  98  คน  และครู  98  คน  
รวม  196  คน 
  2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1  ปการศึกษา  2550  ไดจากการเปดตารางเครจซ่ี  และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.  608) 
นํามาสุมดวยวิธีแบบแบงช้ัน  (Stratified  Random  Sampling)  ใชขนาดโรงเรียนแบงชั้น  และ
ในแตละโรงเรียนเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ไดกลุมตัวอยางประกอบดวย  
ผูบริหาร  80  คน และครู  80  คน  รวม 160  คน 
 1.4.3  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1)  ตัวแปรตน  ไดแก   
    (1)  ขนาดโรงเรียน  ซ่ึงแบงเปน  3  ขนาด คือ 
         ก.  ขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนต้ังแต  1-120  คน 
         ข.  ขนาดกลาง จํานวนนักเรียนต้ังแต  121-300  คน 
         ค.  ขนาดใหญ จํานวนนักเรียนต้ังแต  301-1499  คน 
    (2)  ท่ีตั้งของโรงเรียน  ไดแก 
  ก.  ในเขตเทศบาล 
  ข.  นอกเขตเทศบาล 
  2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  ใน  4  ดาน  ไดแก 
  (1)  ดานการจัดส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีถูกสุขลักษณะ  
  (2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม   
  (3)  ดานการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 
  (4)  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน   
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ผูศึกษาวิจัยใชกรอบแนวคิดดังนี้ การดําเนินงานสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษา  ศึกษาจากแนวคิดของ  เพียงจิต  สีดาสมุทร  (2548, หนา 40)  แบงเปน  4  ดาน  คือ  
1)  ดานการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ  2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอม  3)  ดานการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  
4)  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน    
 สวนตัวแปรตนเกี่ยวกับขนาดโรงเรียน  ใชตามแนวคิดของ ชาตรี  แกวมา  (2542, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเร่ือง  การศึกษาปญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร  และจากการศึกษางานวิจัยของ สมชาย  จําปานิล  (2545, 
หนา 2)  ไดศึกษาถึงปญหาส่ิงแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี  และสถานที่ตั้งของโรงเรียน  ใชตามแนวคิดของจําลอง  กลอมอยู  (2537, บทคัดยอ)  
ไดวิจัยเร่ือง  การจัดการปญหาส่ิงแวดลอมของสถานศึกษา  สังกัดกองวิทยาลัยเทคนคิ  กรมอาชีวศึกษา   
สามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพ 1 
 

             ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขนาดโรงเรียน 
1. ขนาดเล็ก 
2. ขนาดกลาง 
3. ขนาดใหญ 

ท่ีตั้งของโรงเรียน 
1. ในเขตเทศบาล 
2. นอกเขตเทศบาล 

การดําเนนิงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

     1.  ดานการจัดส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
          ท่ีถูกสุขลักษณะ  
     2.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม   
     3.  ดานการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคา 
          ของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม    
     4.  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน  มห
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1.6  สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 1.6.1  ผูบริหาร  และครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  ท่ีปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาแตกตางกัน 
 1.6.2  ผูบริหาร  และครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานท่ีตั้งตางกัน  มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาแตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  ลักษณะส่ิงเราท่ีมีศักยภาพ  ไดแก  
ส่ิงของ  วัสดุ  สภาพแวดลอมท่ีเปนรูปธรรม  นามธรรม  แนวความคิด  บรรยากาศ  และบริเวณ  
สถานท่ีตาง ๆ ในสถานศึกษา  การจัดกระทําของทุกส่ิงทุกอยางท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตท่ีอยูภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  โดยผูบริหารรวมกับครู  
และบุคลากรของโรงเรียน  ท่ีจัดกระทําในลักษณะท่ีเปนรูปรางและโครงสรางอันมีผลกระทบ  หรือ
มีอิทธิพลตอครู  นักเรียน  และบุคลากรอ่ืน 
 1.7.2  การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  กระบวนการจัดการ
ส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัว  การควบคุมดูแล  การปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบการตาง ๆ บริเวณ
โรงเรียน  รวมท้ังหองปฏิบัติการตาง ๆ สื่ออุปกรณการเรียน  น้ําดื่ม  น้ําใช  การจัดสวนหยอม  
สวนสมุนไพร  ที่มีอิทธิพลและผลกระทบตอการรับรู  หรือความรูสึกของสมาชิกในสถานศึกษา  
ท่ีสามารถใชเปนแหลงเรียนรู  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในดานตาง ๆ ซ่ึงมี  4  ดาน  คือ  
   1)  การจัดส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ีถูกสุขลักษณะ  หมายถึง  
การจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหมีพื้นที่  ปริมาณอาคาร  หองเรียน  หองพิเศษ  และอุปกรณตาง ๆ ที่มี
อยางเพียงพอและเหมาะสม  ที่สามารถสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  และสงเสริม
การสรางองคความรู 
   2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบใหทุกคนมีสวนรวม  การบูรณาการเนื้อหาสิ่งแวดลอมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  
เพื่อสรางจิตสํานึกใหอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
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   3)  การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  
 หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม  ไดแก  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
เพื่อการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน  รวมคิด 
รวมทํา  รวมแกปญหาในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  สุดทายรวมกันภาคภูมิใจในผลงาน 
  4)  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน  หมายถึง  การสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อดึงศักยภาพของชุมชนใหมามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบในดานการวางแผนกลยุทธ  
การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาและปรับสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับชีวิต

ในชุมชน  และการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา 
 1.7.3  ครู  หมายถึง ขาราชการครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา เปนผูท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติการ
สอนและรับผิดชอบงานส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 1  ปการศึกษา  2550 
 1.7.4  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูรักษาการแทนผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  ปการศึกษา  2550 
 1.7.5  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1  ท่ีมีการใหบริการดานการศึกษาต้ังแตชวงช้ันท่ี 1  ถึง ชวงช้ันท่ี  3  และหรือสถานศึกษา
ท่ีมีการใหบริการดานการศึกษาเพียงชวงช้ันเดียว 
 1.7.6  ขนาดโรงเรียน หมายถึง  ใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการกําหนดขนาดโรงเรียน 
จําแนกเปน  3  ขนาด  คือ  ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2546,  หนา 13)  
ดังนี้ 
   1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก     จํานวนนักเรียนไมเกิน  120  คน   
   2)  สถานศึกษาขนาดกลาง   จํานวนนักเรียนต้ังแต    121 - 300   คน   
   3)  สถานศึกษาขนาดใหญ    จํานวนนักเรียนต้ังแต    301-1,499  คน  
 1.7.7  ท่ีตั้งของโรงเรียน  จําแนกเปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล  และโรงเรียนท่ีตั้งอยู
นอกเขตเทศบาล   
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