
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยเร่ือง  การดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 2.1  การบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.2  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
        2.2.1  ความหมายของส่ิงแวดลอม 
        2.2.2  ความสําคัญของส่ิงแวดลอม 
        2.2.3  สาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอม 
        2.2.4  มลพิษส่ิงแวดลอม 
   2.2.5  ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
 2.3  การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        2.3.1  การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ 
        2.3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม 
        2.3.3  การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
        2.3.4  การประสานงานและรวมมือกับชุมชน 
 2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
        2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
        2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1  การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดทุกแหง  

จัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพนักเรียน  
เนนกิจกรรมสงเสริมเสริมพัฒนา  ปองกันและแกไขปญหา  และคุมครองสิทธิเด็ก  โดยการใหมี
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มาตรการใหสถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมสงเสริม
ความปลอดภัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ทางสังคม  สิทธิเด็ก  ตลอดจนปองกันแกไขปญหายาเสพติด  
ปญหาพฤติกรรมนักเรียน  ปญหาทางเพศ  โดยประสานความรวมมือกับเครือขายผูปกครอง  ชุมชน  
และองคกรในทองถ่ิน  ประสานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนา  สงเสริม  แกไข  และ
สงตอนักเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หนา 2) 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  (2550, หนา 28)  ไดดําเนินการจัดทําโครงการ  
สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  นักศึกษา  โดยใหหลักการและเหตุผลวา  “กระทรวงศึกษาธิการ  
และกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ไดใหความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
ตองการเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  ไดศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีสงผลดี
ตอสุขภาพ  ไดรับบริการสุขภาพท่ีจําเปนตาง ๆ ครบถวน  โรงเรียนท่ีดําเนินการโดยมีจุดมุงหมาย
ใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี  เรียกวา  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  โครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ  เปนโครงการท่ีสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวม  โดยมีการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ใหสามารถเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสุขภาพ  ท้ัง  3  ดาน  ไดแก  ดานอาหาร  ดานสุขา  
และดานทันตสุขภาพ  เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนใหครบถวน  สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จึงจัดประกวดสุขานาใชและหนูนอยสุขภาพดีข้ึน   

  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (SBM)  เปนรูปแบบในการบริหารและจัดการศึกษา
ท่ีริเร่ิมในป  ค.ศ. 1960  ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไมพอใจผลลัพธการศึกษาของชาติ  จึงหาแนวทาง
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น  เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ไดรับความสนใจ
ในวงการบริหารโรงเรียนอยางมากในปจจุบัน  กระทรวงศึกษาธิการไดนําแนวคิดดานการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ถือเปนนโยบายสําคัญท่ีมุงหวังใหการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาเปนเคร่ืองมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา

ไปสูการปฏิบัติ 
 แนวคิดการบริหารโดยใชรูปแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  จะผูกพันอยางใกลชิดกับ

เร่ืองการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการศึกษา  จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการในการจัดการศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  จะมีแบบการบริหารจัดการท่ีแตกตางหลากหลายกันไป  ไมมีแบบใดแบบหนึ่ง
เปนมาตรฐานกลาง  รูปแบบของการบริหารจัดการศึกษาของแตละท่ีแตละแหงจะเปล่ียนแปลง  หรือ
ปรับเปล่ียนในตัวเองตลอดเวลา 
 การบริหารโรงเรียนตามแนวนี้  จะเปนการยกอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการศึกษาไปจากสวนกลาง  และจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังโรงเรียนโดยตรง  
โดยการมอบอํานาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา 
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 ในปจจุบันนี้ไดใชแนวคิดการบริหารโรงเรียนเปนฐาน  เปนกลยุทธหรือยุทธศาสตรสําคัญ
ในการขับเคล่ือนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (2545, หนา 25)  มาตรา 39 หมวด 5  ไดกําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาท่ีกํากับ  สงเสริมและ
สนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา  4  ดาน คือ  ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารท่ัวไป  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 13)  โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิชาการนับวา
เปนความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  เจตคติที่ดีและสามารถ
ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม  
 

2.2  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
 

 2.2.1  ความหมายของส่ิงแวดลอม 
 คําวา “ส่ิงแวดลอม” มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Environment” ซ่ึงเปนคําท่ีมีความหมาย
กวางขวางไดหลายอยาง  ข้ึนอยูกับผูใชวาตองการใหมีขอบเขตเพียงใด  เนื่องจากปญหาเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกที  ไมวาจะเปนอากาศเปนพิษ  
น้ําในแมน้ําลําคลองเนาเสีย ภูมิอากาศแปรปรวน  น้ําทวม  ฝนแลง  ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ 
เสื่อมโทรมและรอยหรอ  หรือลดนอยลง  อยางรวดเร็ว ฯลฯ เพื่อจะใหเกิดความเขาใจในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมท่ัวไป  ไดมีผูใหความหมายคําวาส่ิงแวดลอมไวตาง ๆ กัน  พอสรุปไดดังนี้ 

 วินัย  วีระวัฒนานนท  และบานช่ืน  ศรีพันผอง  (2539, หนา 15-16)  กลาววา  ส่ิงแวดลอมศึกษา 
เปนกระบวนการศึกษาที่เนนความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพและส่ิงแวดลอมทางสังคม

ปจจัยท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนตอมนุษย  เพื่อสรางเจตคติ  พฤติกรรมและคานิยม  ในอันท่ีจะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  คุณภาพชีวิตของตนเองและของมนุษยโดยสวนรวม 
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  (2539, หนา 6)  ไดใหความหมาย  “ส่ิงแวดลอม” วา  คือ 
ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษย ท้ังมีชีวิตและไมมีชีวิต  ท้ังที่เปนรูปธรรม  (จับตองได  มองเห็นได) 
และนามธรรม  (วัฒนธรรม  แบบแผน  ความเชื่อ  ประเพณี)  มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเปนปจจัย
ในการเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน  ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งและมีสวนเสริมสรางและทําลายอีกสวนหนึ่ง   
อยางหลีกเล่ียงไมได  ส่ิงแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรท่ีเกี่ยวของกันไปท้ังระบบแยกเปนลักษณะกวาง ๆ 
2  สวน  คือ 
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  1)  ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เชน  ปาไม  ภูเขา  ดิน  น้ํา  อากาศ  
ทรัพยากรตาง ๆ  

  2)  ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน  เชน  ชุมชน  เมือง  ส่ิงกอสราง  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และวัฒนธรรม 

  จากแนวความคิดดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวา  ส่ิงแวดลอมศึกษา  หมายถึง  กระบวนการ
ท่ีมุงพัฒนาคน  ใหมีความรูในเร่ืองส่ิงแวดลอม  ซ่ึงประกอบดวยส่ิงแวดลอม ทางกายภาพ  ส่ิงแวดลอม
ทางชีวภาพ  และสิ่งแวดลอมทางสังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม  ใหมีความตระหนัก  รูจักใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  ใหมีเจตคติ 
คานิยมท่ีดี  และความรับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  เพื่อประโยชนสุข
ของชนรุนหลังตอไป 

 2.2.2  ความสําคัญของส่ิงแวดลอม 
 ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตวมาโดยตลอด  เพราะถือเปน

ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต  ไมวาจะเปนอากาศ  น้ํา  พื้นดิน  หิน  แร  ท่ีอยูอาศัย  สัตว  พืช  และ     
สรรพส่ิงตาง ๆ ในโลกท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต  ซ่ึงแบงเปนส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึนอยูดวยกัน
เปนระบบนิเวศ  มีท้ังการสรางและการทําลายลางเปนลูกโซ มีผลกระทบรวม  ในทศวรรษท่ีผานมา 
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนที่หลั่งไหลเขามาอยางรวดเร็ว  เนื่องจาก     
“โลกไรพรมแดน” ดวยความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกอใหเกิดปญหาตาง ๆ 
ทางสังคมตามมา  รวมท้ังปญหาในดานส่ิงแวดลอม  เนื่องจากการพัฒนาท่ีขาดความสมดุลระหวาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 1) 

  นิวัติ  เรืองพานิช  (2542, หนา 304)  ไดกลาวถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม  สรุปไดวา 
ในอดีตการดํารงชีวิตของมนุษยอยูภายใตอิทธิพลของธรรมชาติ  การเปล่ียนแปลงธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเปนไปอยางคอยเปนคอยไป  จากสภาพดังกลาวธรรมชาติจะปรับดุลยของตัวเองภายใต
กลไกของธรรมชาติ  ผลกระทบของส่ิงแวดลอมจึงไมเปนปญหามากนัก  แตในปจจุบันพบวา 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกสบายในการดาํรงชีวติของมนษุยมากข้ึน  
ขณะเดียวกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยกลับเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน  อันเปนผลมาจาก
ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมท่ีเพิ่มมากข้ึน  เชน  น้ําเสีย  อากาศเปนพิษ  ดินเส่ือมคุณภาพ  กองขยะ 
เศษส่ิงของเหลือตาง ๆ  สังคมมนุษยกําลังเผชิญกับปญหามลพิษส่ิงแวดลอม  การพฒันาความเจริญกาวหนา
จึงมีท้ังคุณและโทษ  มนุษยเราจึงควรหาจุดท่ีพอเหมาะท่ีมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูในส่ิงแวดลอม
ไดอยางปลอดภัย  การพัฒนาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงควรทําควบคูกันไป 
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หากปลอยไวภัยคุกคามท่ีเกิดจากมลพิษส่ิงแวดลอมอาจเปนจุดเร่ิมตนนํามาสูการสูญพันธุของมนุษยชาติ

ในอนาคตได 
 วินัย  วีระวัฒนานนท  (2541, หนา 4)  ใหความหมายของส่ิงแวดลอมสรุปได ส่ิงแวดลอม 

คือ  ส่ิงที่เปนไปตามสภาพปรากฏการณธรรมชาติรอบตัว  และส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการประดิษฐคิดคน  
หรือสรางข้ึนโดยมนุษย  ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงเกี่ยวของกัน  และมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน  
รวมท้ังมีผลตอวิถีชีวิตมนุษยดวย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญา  เมฆบุตร  (2537, หนา 1) 
กลาวถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมพอสรุปไดดังนี้  “มนุษยจําเปนตองอาศัยส่ิงแวดลอมท้ังท่ีมีชีวิต
และไมมีชีวิต  อันไดแก  น้ํา  อากาศ  แรธาตุ  ปาไม ฯลฯ ในการดํารงชีวิต  ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองตอ         
ความตองการปจจัยส่ี  ซ่ึงไดแก  อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ยารักษาโรค  และท่ีอยูอาศัย” 

 สรุปไดวาส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต  โดยเฉพาะส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
เปนส่ิงท่ีผูบริหารโรงเรียนตองคอยดูแลเอาใจใส  เพราะส่ิงแวดลอมชวยทําใหคนเปล่ียนแปลงไปไดดี
หรือไม  สิ่งแวดลอมมีสวนกําหนดดวย  เชน  แสงสวาง  การถายเทของอากาศ  เสียง  สี  เหลานี้
มีผลกระทบตอผูท่ีอยูในโรงเรียนท้ังนั้น  ผูบริหารตองใหความสําคัญ เขาใจหลักการปรับการบริหาร
ใหเหมาะสมกับความเปนอยูเพื่อเปนเคร่ืองชวยในการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบไดบรรลุเปาหมาย

ท่ีวางไว 
 2.2.3  สาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอม 
 ปญหาส่ิงแวดลอมเริ่มมีมาก  เมื่อประชากรมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้น  รวมทั้งปจจุบัน

มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ประเทศไทยก็ไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518  (เปนคร้ังแรก)  ในระยะเวลาใกลเคียงกับการเกิดปฏิญญาสากล
เบลเกรด  แตปญหาส่ิงแวดลอมก็ยังทวีความรุนแรงข้ึนตามลําดับ  ถาไมไดรับการแกไขอยางเรงดวน
หรือแกไขปญหาไมตรงกับสาเหตุของปญหา กรมพลศึกษา  (2537, หนา 16)  ไดกลาวถึงสาเหตุของ
ปญหาส่ิงแวดลอมในโลกของเรานั้นเปนปญหาท่ีมีมานานนับต้ังแตมนุษยเร่ิมมีการพัฒนา  และ
วิวัฒนาการในการดํารงชีวิต  โดยเขาไปดําเนินการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมและคอย  ๆ สะสมตัว
เปนระยะ ๆ จนถึงปจจุบันท่ีปญหาเร่ิมปรากฏชัดเจนและสงผลกระทบที่รุนแรงข้ึนทุกที  สาเหตุ
สําคัญของปญหาส่ิงแวดลอมนั้น  แยกได  3  ประการดังนี้ 

  1)  การเพิ่มของประชากรอยางรวดเร็ว  คือ  สาเหตุที่ทําใหมีการบริโภคและ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมาย  จนทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลง  จนเร่ิมหายากและขาดแคลน
ในปจจุบัน 

  2)  ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี   เปนสวนหนึ่งที่ เสริมใหการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเปนไปไดงายและมากข้ึน  ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีจํานวนจํากัด 
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  3)  การใชสิ่งแวดลอมเปนที่รองรับของเหลือที่เหลือใชอยางไมระมัดระวัง  และ
เพิ่มปริมาณมากข้ึนทุกที  เปนสาเหตุท่ีทําใหธรรมชาติไมวาแหลงน้ํา  ดิน  อากาศเส่ือมโทรมลงมาก
จนยากจะฟนฟูกลับสูสภาพเดิมได 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2539, หนา 11-12)  ไดกลาวถึงสาเหตุหลักท่ีทําให
เกิดปญหาส่ิงแวดลอม  2  ประการ  ประการแรก  คือ  การเพิ่มประชากร  โดยเฉล่ียท่ัวโลกมีแนวโนมสูงข้ึน 
ทําใหเกิดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนทุกทาง ท้ังอาหาร  ท่ีอยูอาศัย  และพลังงาน  รวมท้ัง
ปจจัยอ่ืน ๆ ประการท่ีสอง  คือ  การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหมาตรฐานการดํารงชีวิตสูงข้ึน  และ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นั่นคือ  ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ  ทําใหมาตรฐาน
การดํารงชีวิตสูงข้ึนสวนความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหมีการนําทรัพยากรมาใชงายและมากข้ึน 

 กรมควบคุมมลพิษ  (2543, หนา 1)  ไดกลาวถึงสาเหตุของปญหามลพิษไววา  ประเทศไทย
เปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ท่ีกําลังมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม          
ในอัตราท่ีสูง  ทําใหชุมชนเมืองอุตสาหกรรม  และการคมนาคมขนสง  ขยายตัวอยางรวดเร็วเปนผล
ใหมีการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสฟอรัสเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก  ปญหาเร่ืองสารกรดจึงมีการพบ
ในบรรยากาศ  โดยบางครั้งตรวจพบในนํ้าฝนท่ีตกลงในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม  มีความเปนกรด
สูงกวาน้ําตามธรรมชาติ  สําหรับประเทศไทยปญหานี้จะทวีความรุนแรงข้ึนไดในอนาคต เชนเดียวกับ  
ท่ีเกิดในประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว 

 สรุปสาเหตุปญหาส่ิงแวดลอมท่ีข้ึนเกิดจากมนุษยเปนสวนใหญ  และถามนุษยเรา
ยังเห็นแกประโยชนสวนตนไมคํานึงถึงความหายนะของสังคมสวนรวม  นับวันปญหาส่ิงแวดลอม
ก็จะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 

 2.2.4  มลพิษส่ิงแวดลอม 
 จากสาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมสงผลใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม  คือ  ภาวะมลพิษ  หมายถึง 

การท่ีมีส่ิงแปลกปลอมเจือปนอยูในส่ิงแวดลอม  จนถึงระดับท่ีกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตและ
ระบบนิเวศวิทยา  ตลอดจนไมสามารถใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมนั้นได  รวมทั้งการสูญส้ิน      
ของทรัพยากร  นั่นคือการท่ีทรัพยากรถูกใชจนมีปริมาณลดลงไปเร่ือย ๆ จนถึงระดับท่ีไมสามารถ
ใชไดหรือหมดไป ปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาวจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีเยาวชนของชาติ  โดยเฉพาะ
เด็กในวัยศึกษาเลาเรียน นับตั้งแตชั้นประถมศึกษาจะตองมีความรู  ความเขาใจเปนอยางดี  
เพราะพวกเขาเหลานี้  คืออนาคตของชาติ  มีผูกลาวถึงความหมายของมลพิษ  ไดแก 

 ราตรี  ภารา  (2540, หนา 173)  ไดกลาวถึง  มลพิษส่ิงแวดลอมสรุปความหมายไดวา 
มลพิษส่ิงแวดลอม  คือ  ส่ิงที่ทําใหสุขภาพรางกาย จิตใจ  และสังคมเลวลง  เกิดการเจ็บปวยไมมีเร่ียวแรง  
เกิดความไมพึงพอใจ  ส้ินหวัง  และเกิดความหวาดหวั่นวติกกังวลหรือไมมีความปลอดภัยอาจเกิดข้ึน
โดยทางตรงหรือโดยทางออมแกมนษุย 
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 สํานักงานนโยบายและแผนพัฒนาส่ิงแวดลอม  (2540, หนา 17)  กลาวถึง  มลพิษส่ิงแวดลอมวา 
เม่ือมนุษยเราอยูรวมกันมากขึ้น  ทุกสิ่งทุกอยางถูกแบงปนกันใช  โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ
อันมีอยูจํากัดและธรรมชาติยังเปนท่ีรองรับของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยอีกดวย  ทําใหธรรมชาติ
เร่ิมเส่ือมลง  ทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมอยางมากและสงผลโดยตรงตอสุขภาพอนามัยของมนุษย
และตอส่ิงแวดลอมเอง  มลพิษส่ิงแวดลอมมีแหลงกําเนิดหลายแหลงดวยกัน  ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 1)  ชุมชน  การเพิ่มข้ึนของประชากร  การขยายตัวของชุมชน  สงผลตอการใช
ทรัพยากรมากข้ึน  และเม่ือมนุษยบริโภคมากข้ึนก็ปลอยของเสียมากข้ึน 

 2)  ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการเปล่ียนแบบแผนการผลิตจากภาคเกษตรกรรม
มาเปนอุตสาหกรรม  เกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วมาก  โดยภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรม
ในป พ.ศ. 2530  มีจํานวน  67,145  โรง  และไดเพิ่มอีกเกือบสองเทา  ในป  พ.ศ. 2539  มีจํานวนมากถึง 
122,885  โรง  ซ่ึงสงผลใหเกิดมลพิษส่ิงแวดลอมอยางมาก  เชน  ฝุนละออง  และปญหาการจราจร
และดานอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก 

 3)  ภาคเกษตรกรรม  มีการนําสารเคมีมาใชมากมาย  เกิดการตกคาง  และของเสีย
ท่ีปลอยออกมา  เชน  ของเสียจากแหลงเล้ียงสัตว  สารเคมีจากแปลงนา  เม่ือฝนตกลงมาน้ําทวมขัง
ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 

 4)  ภาคบริการ  เชน  โรงแรม  สถานบันเทิง  แหลงทองเท่ียวตาง ๆ การเพิ่มของจํานวน
ผูใชบริการกอใหเกิดขยะ  และของเสียกระจายไปตามแหลงตาง ๆ เชนกัน  จากแหลงกําเนิดมลพิษ
ส่ิงแวดลอมสงผลใหเกิดมลพิษในดานตาง ๆ ดังนี้ 

   (1)  มลพิษทางนํ้า  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงคุณภาพของน้าํ  เนื่องจากมีส่ิงปนเปอน
ทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศ และคุณภาพของน้ํานับวนัจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 

   (2)  มลพิษทางอากาศ  หมายถึง  อากาศที่มีสิ่งสกปรกเจือปนจนเสื่อมคุณภาพ 
จนทําใหมนุษย  สัตว  และพืช  ไดรับอันตรายท้ังทางตรงและทางออม 

   (3)  มลพิษทางดิน  หมายถึง  สภาพดินที่เสื่อมคุณภาพจากเดิม  และมีสารพิษ
ตกคางปนเปอนจนมีอันตรายตอส่ิงมีชีวิต  ท้ังมนุษย  สัตว  และพืช  ท้ังทางตรงและทางออม 

   (4)  มลพิษทางเสียง  หมายถึง  สภาพแวดลอมท่ีมีเสียงไมพึงปรารถนารบกวน 
หรือสรางความรําคาญ  จนเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว 

   (5)  มลพิษทางทัศนียภาพ  หมายถึง  มีการแปรเปล่ียนสภาพธรรมชาติ  ทําให
เกิดความสกปรก  หรือมีสภาพไมนาดู  กอใหเกิดความรําคาญ  รบกวนความรูสึกและอารมณ 

   (6)  มลพิษทางสังคม  หมายถึง  มีส่ิงท่ีกอใหเกิดความไมสงบสุขในสังคมนั้น 
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  สรุป  มลพิษสิ่งแวดลอม  คือ  หลายสิ่งหลายอยางที่กลาวมา  ไดแก  มลพิษทางนํ้า  
มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางดิน  มลพิษทางเสียง  มลพิษทางทัศนียภาพ  มลพิษทางสังคม  
ลวนสงผลใหเกิดอันตรายตอชีวิตมนุษย  สัตว  และพืช  ท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม 

 2.2.5  ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
 ปจจุบันปญหาส่ิงแวดลอมนับวาเปนปญหาสําคัญระดับโลก  เพราะส่ิงแวดลอมมีความสําคัญ
และจําเปนตอการดํารงชีวิตท้ังทางตรงและทางออมของมนุษย  ทําใหรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญ
ของปญหาส่ิงแวดลอม  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกภาคสวน  ตองเขามามีสวนรวมในการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  ดังนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
(2538, หนา 1-9)  ไดกําหนดแนวการปฏิบัติการจัดส่ิงแวดลอม  4  ประการ  ดังนี้  
 1)  โรงเรียนรับนโยบายจากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอ  การพัฒนาใหเหมาะสมกับทองถ่ิน  และโรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนงานและ
โครงการดานส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 
 2)  การพัฒนาครูและบุคลากร  ใหมีความรู  ความเขาใจ  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม  เพื่อการเปนแบบอยางท่ีดี  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมได
ในระดับดี  
 3)  การพัฒนาอาคารสถานท่ี  บริเวณโรงเรียนใหสะอาดปลอดภัย  รมร่ืน  สวยงาม 
เพื่อโรงเรียนจะไดมีอาคารสถานท่ีท่ีถูกสุขลักษณะตามความเหมาะสม 

  4)  โรงเรียนกําหนดแนวปฏิบัติในดานการประหยัดน้ํา  ประหยัดไฟฟาและ
กําจัดขยะมูลฝอย  เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความรู  ความเขาใจ  ตระหนักและสามารถ
เปนแบบอยางท่ีดี  ในดานการประหยัดน้ํา  ประหยัดไฟฟา  และกําจัดขยะ  นอกจากน้ี  กระทรวงศึกษาธิการ
ยังไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเปนการเรงดวน  เนนใหสถานศึกษามุงจัดบรรยากาศ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด  รมร่ืน  สวยงาม  ใหนักเรียนเรียนรูจากสภาพจริงใหมากท่ีสุด 
(กรมวิชาการ, 2539, คํานํา)  ประการสําคัญรัฐบาลยังไดตราพระราชบัญญัติระเบียบในเร่ือง
ส่ิงแวดลอมไว  ดังนี้ 

    (1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  มาตรา  79  รัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบํารุงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล  รวมท้ังมีสวนรวมในการสงเสริม  บํารุงรักษา  และ
คุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมตามหลักการการพัฒนาท่ียั่งยืน  ตลอดจนควบคุมและจํากัดภาวะมลพิษ
ท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ, 2539, หนา 16) 
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    (2)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  มาตรา 7 ระบุวา  กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาตรา 9 (6) ระบุวา  กระบวนจัดการศึกษาใหยึดการมีสวนรวม
ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  มาตรา 23 (2) ระบุวา 
การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ตองเนนความสําคัญท้ังความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการตามความเหมาะสม  
โดยตองใหความรู  ความเขาใจ  และประสบการณเร่ืองการจัดการ การบาํรุงรักษาและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน และมาตรา 24  (5)  ระบุวา  การจัด
กระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ตองสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวก เพื่อใหเกิดการเรียนรู
และมีความรอบรู  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 5-14) 

  สรุปไดวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ไดมุงเนนใหสถานศึกษา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมในรูปแบบบูรณาการ

และจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูและรอบรู 
 

2.3  การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปนการดําเนินงานเพื่อจัดบริเวณ
ในสถานศึกษาใหสวยงาม  สะอาด  รมรื่น มีระเบียบ  นาดู  นาอยู  นาเรียน  จัดระบบปองกัน
ใหสถานศึกษาใหปลอดจากสารพิษ  สิ่งเสพติด  อาชญากรรมและอบายมุข  มีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ  หองปฏิบัติการตาง ๆ สนามกีฬา  มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกแกครู  นักเรียน
ในการเรียนรู  มีความปลอดภัยทุก ๆ ดานเพื่อนักเรียนจะไดเจริญเติบโตสมวัย และดํารงชีวิตอยูใน
ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม   

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2538, หนา 9-21)  ไดกําหนด
กรอบแนวคิดตามเกณฑมาตรฐานส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ  ไวดังนี้ 
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  1)  มาตรฐานท่ี 1   
   นักเรียนมีความตระหนัก  และสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมแบบ 

ยั่งยืน 
   มาตรการที่  1  นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการรับรูและตระหนักถึง

ปญหาส่ิงแวดลอม 
   มาตรการที่  2  นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหผลกระทบ

จากการกระทําของมนุษยหรือปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีตอส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 
   มาตรการที่  3  นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการสรางแนวปฏิบัติ

ท่ีเหมาะสม  เพื่อการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
   มาตรการที่  4  นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 
   มาตรการท่ี  5  นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติ  และปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ 
   มาตรการที่  6  นักเรียนแสดงความภาคภูมิใจในผลงานท่ีทําสําเร็จแลว 
  2)  มาตรฐานท่ี  2   
   วิถีชีวิตของสมาชิกในโรงเรียนเอื้อตอการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

อยางถาวร 
   มาตรการท่ี 1  จัดใหสมาชิกในโรงเรียนตระหนัก  และพรอมตอการพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 
   มาตรการท่ี 2  ดําเนินการใหสมาชิกในโรงเรียนมีความสามารถกําหนดแนวปฏิบัติ

เพื่อการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
   มาตรการท่ี 3  สนับสนุนใหสมาชิกในโรงเรียน  รูบทบาทและปฏิบัติงานตาม

ความรับผิดชอบ  จนเกิดผลในทุกระยะตามแผน 
   มาตรการที่ 4  สงเสริมใหสมาชิกในโรงเรียนมีความสามารถในการประเมินและ

ปรับปรุงตนเองได 
   มาตรการที่ 5  สมาชิกในโรงเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสงถึงความช่ืนชมตอผลสําเร็จ

ของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  (2544, หนา 9-10)  ไดสรุปขอบขาย

และภารกิจการบริหารส่ิงแวดลอมเปนกรอบแนวคิดของการบริหารส่ิงแวดลอมไว  4  ดาน  คือ 
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 1)  ดานการบริหารจัดการ  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารงานดาน
การบริหารจัดการโดยพัฒนางานทุกงานในโรงเรียน  สนับสนุนการจัดสิ่งแวดลอม  บุคลากร               
ทางการศึกษาทุกฝายและชุมชนมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอม  บรรยากาศรวมทั้งแหลงเรียนรู
ใหหลากหลายอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
 2)  ดานการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
บริหารงานดานการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการสราง
ความตระหนัก  ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมใหแกผูเรียน 
 3)  ดานการบริหารกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บริหารงานดานการบริหารกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  โดยใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ
ปฏิบัติจริง  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว  ชุมชน  เนนผูเรียนเปนอิสระ
ในการทํางานและตระหนักถึงความรับผิดชอบ  ครู  ผูเรียนมีความสัมพันธและการทํางานรวมกัน 
แลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน 
 4)  ดานการบริหารกิจกรรมชุมชนสัมพันธ  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
บริหารงานดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ  โดยโรงเรียนจะตองสรางความสัมพันธกับชุมชน  ใหชุมชน
มีความศรัทธาตอโรงเรียน  โดยใหได “ใจของชุมชน” เพื่อดึงศักยภาพชุมชนเขามามีสวนรวมกับ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรม  สงเสริมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาใหชุมชนเขาใจ  ศรัทธา  มองเห็น
ความสําคัญ  พรอมท่ีจะใหการสนับสนุน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

 เพียงจิต  สีดาสมุทร  (2548, หนา 40)  ไดสรุปขอบขายและภารกิจการจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนประถมศึกษาเปนกรอบแนวคิดไว  4  ดาน  คือ 
 1)  ดานการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ  การจัดสภาพส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะนั้น  จะเห็นไดวามีการจัดส่ิงแวดลอมของอาคารเรียน  หองเรียน 
บริเวณที่ตั้งโรงเรียน อาคารตาง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ  อีกทั้งสงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ถูกหลักสุขาภิบาลซ่ึงสงผลตอพัฒนาการของนักเรียน  ในดานรางกาย  เจตคติ  คานิยม  และบุคลิกภาพ
ของนักเรียน  งานดังกลาวจะสําเร็จไดดวยดีตองไดรับความรวมมือจากหลายฝายท้ังผูบริหาร  คณะครู 
อาจารย  นักเรียน  ตลอดจนผูปกครอง  ประชาชน  และชุมชน 

 2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  นอกจากการจัดส่ิงแวดลอม
ใหถูกสุขลักษณะแลว  โรงเรียนตองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  โดยเนนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม  บูรณาการเน้ือหาส่ิงแวดลอมกับทุกกลุมสาระการเรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชเทคนิคท่ีหลากหลาย  เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม ดังท่ีกลาวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
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 3)  ดานการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนา  ส่ิงแวดลอม  
การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  เปนการดําเนินกิจกรรม
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมอันไดแก 
การจัดกิจกรรมการศึกษา  การจัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  การบําเพ็ญประโยชน 
การจัดประชุมเพื่อวางแผนแกปญหาส่ิงแวดลอม  และการจัดกิจกรรม  วันคุมครองส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนสรางรูปแบบการดําเนินชีวิตเพื่อส่ิงแวดลอม  ตั้งแตระดับเด็กปฐมวัยจนถึงในระดับบุคคล  
กลุมสังคม 

 4)  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน  โรงเรียนในฐานะเปนสถาบันการศึกษา
ของชุมชน  โรงเรียนจะตองสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยการดึงศักยภาพจากชุมชนมารวม
จัดส่ิงแวดลอมหรือทํากิจกรรม  การจัดศูนยกลางการเรียนรูในชุมชน  การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 
การกําหนดยุทธศาสตรแบบมีสวนรวม  การเปนผูนําในการเปล่ียนแปลง  การสรางแบบอยางที่ดี 
การปรับสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับชีวิตในชุมชนและการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา

เพื่อความกาวหนาของชุมชนและประเทศชาติ 
 จากการศึกษาพบวากรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  

ไดสรุปขอบขายและภารกิจการบริหารส่ิงแวดลอมเปนกรอบแนวคิดของการบริหารส่ิงแวดลอมไว  
4  ดาน  คือ  ดานการบริหารจัดการ  ดานการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานการบริหาร
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  และดานการบริหารกิจกรรมชุมชนสัมพันธ  กรอบแนวคิดของ
เพียงจิต  สีดาสมุทร  ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาไว  4  ดาน  คือ  
การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม   
การสรางความระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  และการประสานงาน
และรวมมือกับชุมชน  และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดกรอบแนวคิด
ตามเกณฑมาตรฐานส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ  ไว  2  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานท่ี 1  นักเรียนมีความตระหนัก  และสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืน  มาตรฐานท่ี  2  วิถีชีวิตของสมาชิกในโรงเรียนเอ้ือตอการอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางถาวร 
 จะเห็นไดวา  ในกรอบแนวคิดของเพียงจิต  สีดาสมุทร  เมื่อผูวิจัยศึกษาแลวพบวา  
ในกรอบแนวคิด  จะกลาวไวอยางละเอียดและมีความชัดเจนในเรื่อง  การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
ท่ีถูกสุขลักษณะ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคา
ของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  และการประสานงานและรวมมือกับชุมชน  ซ่ึงในกรอบแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ  จะใหรายละเอียดไวนอยกวา 
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 ดังนั้น  ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยเห็นวา  กรอบแนวคิดของเพียงจิต  สีดาสมุทร  มีความเหมาะสม  
เปนปจจุบัน  และสอดคลองกับการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยจึงใช
กรอบแนวคิดของเพียงจิต  สีดาสมุทร  (2548, หนา 16-34)  ทําการวิจัย  ไดสรุปการดําเนินงาน
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาไว  4  ดาน  คือ 
  1)  การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ 
   2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม 
   3)  การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
   4)  การประสานงานและรวมมือกับชุมชน 

 ดังมีรายละเอียดแตละดานดังนี้ 
   1)  การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ 

    ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  ประกอบดวยส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพ  และส่ิงแวดลอม
ทางดานจิตใจ มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยู  หรือสุขภาพทางดานรางกายของนักเรียนเปนอันมาก 
การจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกันระหวางนักเรียน  และสิ่งแวดลอม  ตลอดเวลา
ท่ีอยูในโรงเรียน  นักเรียนจะตองสัมผัสส่ิงแวดลอมตาง ๆ เสมอ  จากสภาพดังกลาว  โรงเรียนจึงตอง
จัดสภาพส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะใหแกนักเรียน 

      ทวีสิทธ์ิ  สิทธิกร  (ม.ป.ป., หนา 42)  ไดกลาววา  การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีถูกสุขลักษณะ  คือ  การจัดส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  การจัดระบบงาน
เพ่ือความมีสุขภาพดีภายในโรงเรียนตลอดวัน  และการสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากร
ในโรงเรียน  จึงจะชวยใหเกิดสุขภาพดี  ท้ังทางรางกาย  จิตใจ  และสังคม  ส่ิงท่ีควรพิจารณาเกี่ยวกบั
การจัดสภาพส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ  มีดังนี้ 

     (1)  พื้นท่ีสรางโรงเรียน  โรงเรียนจะตองมีพื้นที่พอเพียงตอการใชประโยชน 
ในดานตาง ๆ เชน  การสรางอาคารเรียน  อาคารประกอบการตาง ๆ ตองมีพื้นท่ีไมนอยกวา  2  ไร 
โรงเรียนประถมศึกษาในชนบทควรมีพื้นท่ีไมนอยกวา  10  ไร  หรือตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
บริเวณโรงเรียนมีตนไมใหญอยูบางตามสมควรเพ่ือใหรมเงา  มีดอกไมประดับสวยงามและเหมาะสม 
สถานท่ีตั้งควรอยูหางยานชุมชนระยะทางไมเกิน  2  กิโลเมตร  มีท่ีวางสําหรับเปนสนามเด็กเลน
หรือสนามกีฬา  และท่ีสําหรับพักผอน 

      (2)  อาคารเรียน  อาคารประกอบการตาง ๆ รวมท้ังสิ่งกอสรางมีความม่ันคง
แข็งแรง ใชงานไดทุกฤดู  จํานวนอาคารเรียน  หองเรียน  และอาคารประกอบการควรเหมาะสม
กับสภาพการใชงาน  และรองรับความเจริญเติบโต  จะตองคํานึงถึงในเร่ืองการรักษาความสะอาด  
โดยเฉพาะอาคารเอนกประสงคและโรงอาหารมีอากาศถายเท แสงสวางเพียงพอ  มีความเปนปจจุบัน 
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อาคารเรียนและส่ิงกอสรางท้ังหมดไมควรมีขนาดเกินพื้นท่ี  1  ใน  5  ของพื้นท่ีท้ังหมดของโรงเรียน 
อาคารเรียนควรตั้งเปนศูนยกลางของพ้ืนท่ี  อาคารประกอบการต้ังอยูรอบ ๆ ควรมีผังแสดงส่ิงกอสราง 
และบริเวณโรงเรียน  โดยปกติหมูอาคารเรียนนิยมเปนรูปอักษรอังกฤษ  I T U L H  การกอสราง
อาคารเรียนแตละหลังควรต้ังหางกันไมนอยกวา  4  เทาของความสูง 

    (3)  หองเรียนและเคร่ืองใชในหองเรียน  ขนาดหองเรียนมาตรฐาน  คือ  6 X 8  เมตร  
หรือขนาด  7 X 9  เมตร  ความสูงไมนอยกวา  3  เมตร  จุนักเรียนได  30-40  คน  โตะ  เกาอ้ีนักเรียน  
ไมจัดแบบตายตัว  อาคารตาง ๆ ควรมีอากาศถายเทไดดี 

    (4)  โรงอาหาร  โรงเรียนควรจัดใหมีโรงอาหารหรือท่ีรับประทานอาหารไวให
เด็กนักเรียนไดมีท่ีรับประทานอาหารเปนระเบียบเรียบรอย  และควรจัดแยกอาคารเปนอีกสวนหนึ่ง 
โดยเฉพาะควรใชวัสดุท่ีทนไฟไดดี 

   (5)  สนามควรอยูดานหนาของโรงเรียน  เพื่อใชเปนที่สอนและฝกซอมกีฬา 
รวมทั้งจัดกิจกรรมตาง ๆ ควรมีพื้นที่ไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่โรงเรียน  สนามเด็กเลน
ควรแยกตางหาก  มีอุปกรณการเลนเทาท่ีสามารถจะจัดได  ไดรับการบํารุงรักษาใหใชงานไดดีและ
มีความปลอดภัย 

    (6)  น้ําดื่ม  น้ําใช  โรงเรียนควรจัดใหมีน้ําสะอาดปราศจากเชื้อโรคและ
มีอยางพอเพียง  นักเรียนจะใชน้ําโดยเฉล่ีย  1.5  ลิตร/คน/วัน  นักเรียนควรมีภาชนะในการด่ืมน้ํา
ของตนเอง 

    (7)  สวมและที่ปสสาวะ  โรงเรียนตองจัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะและพอเพียง
กับนักเรียน ฝกใหนักเรียนใชไดอยางถูกตองและนําไปปฏิบัติท่ีบานได  สถานท่ีตั้งอยูหางแหลงน้ํา
ไมนอยกวา  30  เมตร  การแยกสวมชายและหญิง  มีขนาดและจํานวนเหมาะสมกบัผูใช  มีความสะอาด
ปราศจากกล่ิน  ควรมีอางลางมืออยู  ไดรับการดูแลบํารุงรักษาเปนปจจุบัน 

   (8)  การกําจัดขยะมูลฝอยและนํ้าโสโครก  การกําจัดขยะควรพิจารณาถึงลักษณะขยะ  
ขยะแหง  ขยะเปยก  ขยะสด  การกําจัดเปนตามความเหมาะสม  โดยทําลายไดอยางปลอดภัย  
ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ  การกําจัดน้ําโสโครก  ควรตอทอ
ลงทอน้ําโสโครกสาธารณะ  หรือโรงเรียนจัดสรางบอซึมข้ึนเองเพื่อรองรับ 

   กรมอนามัย  (2542, หนา 10)  ไดใหขอเสนอแนะถึงเรื่องการจัดสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีถูกสุขลักษณะไววา  โรงเรียนตองใชความพยายามในการจัดส่ิงแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอสุขภาพ  และความปลอดภัย  5  ประการดังนี้ 

    (1)  การจัดส่ิงแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม  โรงเรียนตองดําเนินการ
ควบคูกันและตอเนื่อง โดยคํานึงถึงนักเรียนและบุคลากรทุกคน 
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    (2)  การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  ตองปราศจากความทารุณและความโหดราย
จากเพื่อนนักเรียนและครู 

    (3)  ตองจัดใหมีบรรยากาศในโรงเรียนที่เอื้อตอความเชื่อมั่น  ใหความเคารพ
ซ่ึงกันและกัน  ท้ังตอหนาและลับหลัง 

    (4)  การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  ควรสนับสนุนความตองการทั้งดานรางกาย 
จิตใจ  และอารมณ 

    (5)  การส่ิงแวดลอมในโรงเรียนในเร่ืองสนามเด็กเลน  ควรมีความปลอดภัย 
    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2539, หนา 22)  กลาววา  

โรงเรียนประถมศึกษาควรจัดสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ  รมรื่น  สวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย  
ปราศจากมลภาวะ  มีหองปฏิบัติการ  มีหองเรียนท่ีไดมาตรฐาน  มีหองสมุดท่ีทันสมัย  สามารถ
เปนแหลงคนควาศึกษาหาความรูไดอยางแทจริง  มีหองปฏิบัติการตาง ๆ สนามกีฬา  วัสดุอุปกรณ
ครบถวนตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  อาคารเรียน  อาคารประกอบการ  
ไดรับการบํารุงรักษาใหใชไดดี  มีสภาพเปนปจจุบันอยูเสมอ  มีแหลงเก็บกักน้ําไวใชเพียงพอตลอดป 
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนมีจิตสํานึกเปนกัลยาณมิตร  รวมพัฒนาโรงเรียน
และทองถ่ินของตนเอง  รักและรูจักใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด  การพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน  
อาคารตาง ๆ การพัฒนาบริเวณสถานท่ีรวมท้ังการบริการในดานน้ําดื่ม  น้ําใชของโรงเรียน  
มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

    (1)  การพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆ ใหมีปริมาณ
เพียงพอ  เหมาะสม  มีหองเรียน  หองพิเศษเพียงพอ  มีคุณภาพและสภาพดี  ใชงานไดตลอดฤดู 
มีการดูแลรักษา  โดยเฉพาะในเร่ืองความสะอาดบริเวณโรงเรียนและสถานที่ตาง ๆ ในโรงเรียน 
เนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติและรวมกิจกรรม 

   (2)  การพัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียน  ควรจัดและพัฒนาบริเวณสถานท่ี
ของโรงเรียนใหมีความรมรื่น  สวยงาม  สะอาด  ปราศจากมลภาวะ  มีสถานที่พักผอน  เลนกีฬา 
มีปายชื่อโรงเรียนท่ีเหมาะสม  มีถนนและบริเวณท่ีจะใชประโยชนตาง ๆ  เพียงพอและจัดไวอยางเหมาะสม 
ตกแตงใหมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ  นาอยูนาเรียน  มีปายแสดงผังของโรงเรียน  มีปายช่ืออาคาร 
มีปายบอกทาง  มีการปองกันอุบัติเหตุท่ีจะเกิดกับบุคลากรและนักเรียนอยางถูกตองและเปนระบบ 

    บุษบา  จันทรผอง  (2542, หนา 26)  กลาวถึงการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ใหถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยไวดังนี้ 

   (1)  ควรจัดโรงเรียนใหปลอดภัยจากโรคติดตอตาง ๆ เชน  น้ําเพื่อการอุปโภค
และบริโภค  การกําจัดน้ําเสีย  และมูลฝอย  การสุขาภิบาลอาหาร  เปนตน 
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   (2)  ควรจัดโรงเรียนใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุตาง ๆ เชน  การจัดหองเรียน  
สระวายน้ํา  ใหมีความปลอดภัยจากสารพิษ  ส่ิงเสพติด  และอบายมุข ฯลฯ เปนตน 

   (3)  ควรจัดโรงเรียนใหมีสวนชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสออกกําลังกาย 
ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย  ใหนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีควบคูกันไป  ดังคําท่ีวา 
“จิตใจท่ีสดใสอยูในรางกายท่ีสมบูรณ”  สุชาติ  โสมประยูร  และเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท  (2544, 
หนา 39)  ไดกลาวถึง  การจัดสภาพส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน  ใหถูกสุขลักษณะวา  การจัดส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะนับวาเปนสิ่งสําคัญมากในการจัดการศึกษาใหแกนักเรียน  
การจัดส่ิงแวดลอท่ีถูกสุขลักษณะก็คือ  การจัดสถานท่ีตั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆ 
และบริเวณโรงเรียนใหถูกหลักสุขาภิบาล  การกําจัดขยะมูลฝอยและเหตุรําคาญตาง ๆ การจัดน้ําดื่ม 
น้ําใช  การรักษาความสะอาดท่ัวไป  การซอมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรม  การจัดตกแตงหองเรียน 
การจัดโปรแกรมการเรียนใหเหมาะสมกับสุขภาพของเด็ก  และการจัดใหมีสัมพันธภาพอันดีระหวาง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  นอกจากนี้ ชัยวัฒน  สกุณา  (2540, หนา 33)  ใหความคิดเห็นเร่ืองเกี่ยวกับ
โรงเรียนท่ีจัดสภาพส่ิงแวดลอมใหถูกสุขลักษณะและโรงเรียนท่ีมีลักษณะท่ีดี  คือโรงเรียนท่ีมี
การวางแผนการจัดสภาพส่ิงแวดลอมในการใชพื้นท่ีท่ีบริเวณโรงเรียน  การจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
การใหบริการตาง ๆ และการจัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน  รายละเอียดดังนี้ 

   ก.  บริเวณโรงเรียน 
    ก)  หนาโรงเรียน  หนาโรงเรียนมีการจัดวางแผนที่ดีเปนสัดสวน 
การติดตอระหวางอาคารสะดวก  ท้ังหนาโรงเรียนและรอบอาคารเรียน  มีการวางแผนการใชท่ีดิน
และสถานท่ีท่ีกอสรางอาคารลวงหนา  สําหรับขยายตัวในอนาคต  ประตูหนาตางควรเปดใหนักเรียน
เขาออกดวยความสงาผาเผย จัดทําปายชื่อโรงเรียนใหเดนเปนสงา  ใชตัวอักษรอานงาย  และ
ถาจําเปนตองใชภาษาอังกฤษดวย  ควรใชอักษรท่ีมีขนาดเล็กกวาภาษาไทย  ถาโรงเรียนต้ังอยูในซอย
ควรมีปายบอกทิศทางอยางชัดเจน 

 ข)  สนามหญา  ตกแตงสนามหญาใหสวยงาม  โดยทําความสะอาด  ตัดหญา 
ปลูกตนไมประดับใหเปนระเบียบ  จัดทําสวนหยอม  ทําสระบัว  น้ําตก  มีท่ีท้ิงขยะ  จัดทําเรียบรอย
สวยงามมีฝาปดวางไวตามจุดตาง ๆ จัดใหนักเรียนดูแล  และรวมกันรับผิดชอบแตละบริเวณ 

  ค)  พื้นท่ีเกษตร  พื้นท่ีเพาะกลาไม  หรือเพาะเรือนชํา  ปลูกผักสวนครัว 
ปลูกพืชไร  ปลูกพืชสมุนไพร  เล้ียงเปด  ไก  หมู  ทําบอเล้ียงปลา ฯลฯ ใหนักเรียนไดปฏิบัติ  และ
พิจารณาพื้นท่ีวางเปลาใชใหเกิดประโยชนทางการเกษตร 

  ง)  สนามกีฬา  จัดทําสนามอเนกประสงค  เพื่อใหนักเรียนใชประโยชนเตม็ท่ี 
จัดสนามกีฬาในรม  จัดตกแตงบริเวณรอบ ๆ สนามกีฬาใหรมรื่นสวยงาม  ริมสนามจัดเกาอี้ท่ีนั่ง
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ใหนักเรียนไดมาพักผอน  มีที่เก็บของสําหรับนักเรียนขณะเลนกีฬา  และบํารุงรักษาอุปกรณ
ใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีและนาดู 

    จ)  ถนนและบริเวณที่เหลือ  จัดสรางถนนและทิศทางภายในบริเวณ
โรงเรียนใหอยูในสภาพที่ดี  และใชประโยชนไดทุกฤดูกาล  จัดบริเวณพักผอนใหนักเรียน  
อาจจัดซุมเห็ด ซุมกระดังงา  การะเวก  จัดทําความรูตามตนไม  ปายคําขวัญ  คําสุภาษิต  จัดใหมี
อางเก็บน้ํา  และสวนปาถามีพื้นที่มาก ๆ จัดระบบจราจรใหเปนระเบียบ  เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
แกนักเรียนท่ีมา  และนักเรียนไดรูกฎจราจรดวย  ไมควรมีทางเขาออกหลายทาง  เพ่ือความสะดวก
ในการดูแล 

   ข.  อาคารเรียนอาคารประกอบ 
  ก)  ประวัติอาคาร  จัดทําทะเบียนอาคารโดยมีชื่ออาคาร  วัน  เดือน  ป 

ท่ีกอสรางดวยงบประมาณพรอมท้ังมีการกําหนดชื่อ  หรือหมายเลขอาคารแตละหลัง  และมีแผนผัง
อาคารทุกประเภทในโรงเรียน 

  ข)  อาคารเรียนอาคารประกอบการ  ตกแตงดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณอาคาร  อาจตกแตงดวยไมดอก  ไมประดับใหสวยงามมีชีวิตชีวา  บํารุงซอมแซมใหอยูในสภาพ
ท่ีใชการไดเปนอยางดี  และการปรับปรุงใหมีแสงสวางและการระบายอากาศไดเพียงพอ  จัดถังขยะ
ในอาคารเปนจุด ๆ แบงหนาท่ีใหนักเรียนดูแลเร่ืองความสะอาด  กรณีมีโรงฝกงาน  ควรจัดเคร่ืองมือ
และอุปกรณใหเรียบรอยพรอมท่ีจะใชงานได  มีมาตรการดานความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  
และปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษาดวย 

  ค)  หองพักครู   จัดหองพักครูใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย   
สรางบรรยากาศใหนาอยู  ไมซํ้าซากจําเจ  มีถังขยะในหองพักครู  เพื่อเปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียน 

  ง)  หองนํ้า  หองสวม  ดูแลความสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ  จัดใหมีถังขยะ
และถังเก็บน้ํา  ทุกหอง ใหความรูเร่ืองการใชหองน้ํา  หองสวมอยางถูกวิธี 

  จ)  หองเรียน  หองพิเศษ 
    (ก)  หองเรียน  จัดทําปาย  หรือหมายเลขประจําหองใหเห็นไดชัดเจน 

สวยงาม  จัดแบงกลุมนักเรียนรับผิดชอบงานในหองเรียน  ทําความสะอาด  จัดท่ีนั่งและจัดปายนิเทศ 
    (ข)  หองพิเศษ  จัดทําปาย  หรือหมายเลขประจําหองใหเห็นไดชัดเจน 

สวยงาม  เตรียมหองใหเหมาะสมกับการใชงาน  หรือเหมาะกับวิชาตาง ๆ ท่ีเรียน 
     (ค)  ครุภัณฑ  วัสดุและอุปกรณตาง ๆ มีการซอมแซม  บํารุงรักษา 

ใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน  และมีสภาพการใชงานไดอยูเสมอ  หากเปนวัสดุท่ีมีถุงคลุม 
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เม่ือเลิกใชแลวตองใชถุงคลุมใหเรียบรอย  ส่ิงท่ีไมสามารถซอมแซมไดควรจําหนาย  หรือแปรสภาพ 
เพราะส้ินเปลืองในการเก็บรักษา 

 นอกจากนี้ควรจัดทําปายนิเทศและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ
โรงเรียนใหผูปกครองและผูท่ีมาในบริเวณโรงเรียนไดรับทราบขอมูลเบ้ืองตนของโรงเรียน  เชน 

  ก)  ประวัติโรงเรียน  จัดทําประวัติยอของโรงเรียนเปนแผนปายถาวร
ติดต้ังไวในท่ีท่ีเห็นไดชัดเจน  เหมาะสมและภูมิฐาน  ระบุวัน  เดือน  ปท่ีเร่ิมกอสราง  พื้นท่ี  งบประมาณ 
ผูอุปการะโรงเรียน  และรายช่ือผูบริหารโรงเรียนคนแรกจนถึงคนปจจุบัน  พรอมท้ังบันทึกประวัติ
อยางละเอียดเก็บไวในเอกสารที่สามารถคนหาไดงาย  เพื่อครูและนักเรียนทุกคนสามารถ
ท่ีจะเลาประวัติความเปนมาของโรงเรียนได 

 ข)  จุดรวมน้ําใจของนักเรียน  จัดใหมีคําขวัญ  คติพจน  พระบรมราโชวาท 
พรอมคําอธิบายใหครูและนักเรียนเขาใจความหมายได จัดใหมีเพลง  ธง  เส้ือสี  และตนไมประจําโรงเรียน  
ครูและนักเรียนรองเพลงประจําโรงเรียนได  มีพระพุทธรูปหรือรูปปนบุคคลสําคัญทางศาสนา  เปนตน 
 ค)  กิจกรรมหนาเสาธง  มีการเขาแถวหนาเสาธง  หรือหนาหองเรียน
กอนเขาหองเรียนเพื่อเคารพธงชาติ  สวดมนตและนัดแนะกิจกรรมท่ีสําคัญประจําวัน  ประกาศเกียรติคุณ  
นักเรียนท่ีทําความดี  นักเรียนเดินเขาหองเรียนอยางเปนระเบียบ  ไมสงเสียงดังเอะอะ  หรือเลนกัน  
กิจกรรมท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียน  อนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน  พิธีไหวครู  การแขงขัน
กีฬาสี  การบําเพ็ญประโยชนประจําปของนักเรียน  จัดงานประเพณีรวมกับชุมชน  ในทองถ่ิน  
จัดกิจกรรมออกกําลังกาย 
    ค.  การบริการท่ีดีในโรงเรียน 
 ก)  โครงการอาหารกลางวัน  
   (ก)  การจัดบริการ มุงคุณคาทางอาหารในส่ิงท่ีรางกายตองการ ให
นักเรียนมีความเขาใจในคุณคาอาหารแตละประเภท จัดทํารายการอาหารท่ีมีสารอาหารครบถวน 
ราคาประหยัด และจัดทําอยางงาย ๆ  
   (ข)  การดําเนินงานอยางมีระบบ  หลักสําคัญของการเตรียมอาหาร 
คือ  อาหารสะอาด  บริการสะดวก  ภาชนะ  สถานที่สะอาด  สุขภาพของผูประกอบอาหารดี  และ
ควรมีกิจกรรมและปายนิเทศใหความรูเร่ืองอาหารที่มีคุณคา  และมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 ข)  การดูแลสุขภาพตนเอง 
   (ก)  ความสะอาด  จัดสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับทําความสะอาดรางกาย 
เชน  สถานท่ีแปรงฟน  ลางมือกอน-หลังรับประทานอาหาร  สถานท่ีลางอุปกรณการเรียนในวชิาตาง ๆ 
จัดทําความสะอาดเทากอนข้ึนอาคาร 
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   (ข)  การปองกันตนเองจากโรค  สงเสริม  สนับสนุนนักเรียนใหมี
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการปองกันตนเองจากโรค  บริการฉีดวัคซีนปองกันโรค  ใหครูทําหนาท่ี
พยาบาลประจําโรงเรียนชวยดูแลและปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหแกนักเรียน  จัดสถานท่ีออกกําลังกาย
ในรมและกลางแจง  จัดสวนสุขภาพ  จัดสถานท่ีพักผอน  ขจัดแหลงเพาะพันธุยุงและเช้ือโรค 
   (ค)  การชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง  มีการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง
นักเรียนอยางนอย  ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
   (ง)  การตรวจสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ  ครูประจําช้ันหรือครูท่ีปรึกษา
ตรวจสุขภาพนักเรียนเปนประจํา  เปนผูกําหนดวาจะตรวจอะไรบางและรวมมือกับครูพยาบาลและ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  เพื่อตรวจสุขภาพใหนักเรียน  ครู  และบุคลากรในโรงเรียน 

  ค)  การจัดบริการหองสมุด 
    มีการจัดต้ังคณะกรรมการหองสมุดและบรรณารักษประจําหองสมุด 

จัดหองสมุดใหเปนระบบ ระเบียบ  นาหยิบอาน  มีบริเวณประชาสัมพันธหนังสือใหมและปรับปรุง
ซอมหนังสือเกา  แนะนําการอานควบคูกับการใชบริการยืม-คืนหนังสือ  ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรม
ใหรักการอาน  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  จัดแหลงหนังสือเพิ่มเติม  เชน         
ขอบริจาคหนังสือ  และจัดซ้ือเพ่ิมเติม 

   ง.  การใหบริการชุมชน 
 ก)  การใหคําปรึกษา  จัดต้ังฝายประชาสัมพันธโรงเรียน  ติดตอเยี่ยมเยียน

ชุมชนอยางใกลชิดสมํ่าเสมอ  จัดใหมีการประชุมผูปกครองอยางนอยปละ  1  คร้ัง  ใหความรวมมือ
กับชุมชน  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใชประโยชนจากอาคารสถานท่ี  และส่ิงของของโรงเรียน
ไดตามความเหมาะสม  รวมท้ังใหการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมกับประชาชน  โรงเรียนเปนศูนยกลาง
ชุมชนบริการขาวสารและความรูที่สอดคลองกับวิชาชีพในทองถิ่น  การรักษาความปลอดภัย  
อาคารสถานท่ีควรตรวจสภาพอาคารทุกหลังใหใชการไดอยูเสมอ  และซอมแซมไมใหเกิดอันตราย          
จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาหาวิธีปองกันและกําจัดปลวก  ดูแลระบบน้ํา  ระบบไฟฟาใหอยูใน
สภาพใชการไดดี  อาคารท่ีหมดสภาพใหจําหนายและร้ือถอน 

 ข)  บริเวณรอบโรงเรียน  ปลูกตนไมเปนแนวรั้วโรงเรียนเพื่อปองกัน
ภัยธรรมชาติ  ชะลอความรุนแรงของพายุและนํ้า  ปองกันฝน  บังแสงแดด  ปองกันการพังทลายของดิน  
จัดระบบ  การกําจัดขยะและส่ิงสกปรกตาง ๆ ที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพ  และจัดทําทางระบายนํ้าดวย  
แนะนําวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุราย  เชน  เพลิงไหม  ตลอดจนการใชรถ  ใชถนน  
ใหถูกวิธี  ใหความรูแกบุคลากรและสังเกตผลจากอันตรายน้ัน ๆ  

 

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



 
 29 

    การจัดโรงเรียนใหถูกหลักสุขาภิบาล 
   การสุขาภิบาลในโรงเรียน   ก็คือ  การจัดการควบคุมดูแลและปรับปรุง
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ใหอยูในสภาพท่ีดีและถูกสุขลักษณะ  เพ่ือชวยใหสามารถปองกันโรคภัยไขเจ็บ
แกนักเรียนได  เปนส่ิงท่ีโรงเรียนควรจะตองสนใจเปนพิเศษ  เพื่อใหนักเรียนปลอดภัยจากการแพรกระจาย
ของเช้ือโรคตาง ๆ  
   กมลรัตน  หลาสุวงษ  (ม.ป.ป., หนา 87)  ไดใหแนวคิดการจัดสุขาภิบาลโรงเรียน  
สรุปไดวาโรงเรียนควรโอโถง  มีการถายเทอากาศไดดี  มีบริเวณกวางขวางเพียงพอสําหรับ

ทํากิจกรรมตาง ๆ โรงเรียนควรมีสวัสดิการที่ดี  เชน  มีสวม  มีโรงอาหารและการประกอบอาหาร
ท่ีถูกหลักอนามัย  มีหองพยาบาลและอุปกรณในการปฐมพยาบาล 
   การสุขาภิบาลในโรงเรียน   (School  Sanitation)  ถือเปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
เพราะการศึกษาเปนหัวใจสําหรับประเทศชาติ  โรงเรียนเปนสถานที่สําคัญในการใหการศึกษา
แกเยาวชนของชาติ  เด็กเหลานี้เมื่อเติบโตจะเปนผูทะนุบํารุงประเทศชาติสืบตอไป  ถาโรงเรียน
มีการจัดการสุขาภิบาล  ในโรงเรียนท่ีดีแลว เด็ก ๆ จะมีจิตใจเจริญดี  มีปญญาและสมองแจมใส 
มีพลานามัยแข็งแรงตามมา  เพราะเด็กตองใชชีวิตอยูในโรงเรียนวันละไมนอยกวา  6-7  ช่ัวโมง 
เปนเวลาหลายป  โรงเรียนจึงตองจัดการสุขาภิบาลในโรงเรียนใหดี  (สุชาติ  โสมประยูร  และเอมอัชฌา 
วัฒนบุรานนท, 2544, หนา 36)  ดังน้ี 
   (1)  การถายเทอากาศและแสงสวาง  ควรจัดโรงเรียนใหมีประตูและหนาตาง
ใหเพียงพอ  พื้นท่ีประตูหนาตางไมควรนอยกวารอยละ  20  ของพื้นท่ีหอง  มีกันสาดและสายยู
เกี่ยวชองประตู  หนาตาง  ควรมีชองลมปดดวยไม  ไมควรปลูกไมใหญใกลโรงเรียนเกิน  5  เมตร  
จะขวางการระบายอากาศ  ลักษณะของอากาศในหองควรเย็นและแหง  ไมช้ืน  มีกระแสลมผานอุณหภูมิ
ควรเปล่ียนแปลงบาง 
   (2)  แสงสวาง  ควรมีเพียงพอ  เชน  ในสภาพหองเรียนปกติ  แสงสวาง
ควรมีความเขม 30 ฟุต-เทียน  และ 50 ฟุต-เทียน  สําหรับหองงานฝมือ แสงสวางไมควรกะพริบหรือ
หร่ีและจาสลับกัน  แสงไมพราตา  อาจทาสีชวยเพิ่มเติม 
   (3)  โรงอาหารและโรงครัว  ควรกําหนดเวลาจายอาหารที่แนนอนแกเด็กนักเรียน  
จัดสถานที่ใหแกผูคาขายใหเปนระเบียบ  อาหารตองสะอาด  ปกปดมิดชิดจากแมลงวันตอมหรือ
มีเชื้อโรคปนเปอน  มีท่ีลางมือไวในโรงอาหาร  โรงอาหารควรมีลวดหรือตาขายกรุโดยรอบกันแมลงวัน  
มีภาชนะรองรับกากหรือเศษอาหารที่เหลือ  โรงอาหารและโรงครัวไดรับการดูแลสม่ําเสมอ  ไมมีสุนัข
หรือสัตวเขาไปเพนพาน 
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   (4)  มีน้ําดื่ม  น้ําใชสะอาดและมีคุณภาพ  มีปริมาณเพียงพอ  มีน้ําดื่มสําหรับ
บุคลากรและนักเรียนไมนอยกวา  1  ลิตร/คน/วัน  ตลอดป  และมีน้ําสําหรับอุปโภค  เชน  โครงการ
อาหารกลางวัน  การทําความสะอาดหองสวม  และการเกษตรอยางเพียงพอ  มีแหลงน้าํและท่ีกกัเกบ็น้าํ
อยางเหมาะสม 
   (5)  สวมและท่ีปสสาวะควรเพียงพอ  สะอาด  ถูกหลักสุขาภิบาล  แยกชาย-หญิง 
ควรอยูนอกอาคาร  มีการระบายอากาศดี  มีแสงสวางเพียงพอ 
   (6)  การกําจัดขยะมูลฝอยและการระบายนํ้าท้ิง  หองเรียนทุกหองควรมีท่ีใสเศษขยะ  
ตองนําไปท้ิงหรือทําลายถูกวิธีทุกวัน  การระบายน้ําท้ิง  ซ่ึงรวมท้ังน้ําจากครัว  น้ําจากหองน้ํา  และ
จากสวนตาง ๆ ของโรงเรียน  ควรมีทอตอลงถังเกรอะบอซึม  หรือระบายลงทอเทศบาล 
   (7)  การทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณโรงเรียน  ตองทําเปนประจํา
โดยแบงหนาท่ีใหบุคลากรและนักเรียนรวมกันรับผิดชอบ 
   การจัดการโรงเรียนใหถูกหลักสุขาภิบาล  คือ  การจัดส่ิงแวดลอมท่ีดีและ
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในสถานศึกษาใหแกนักเรียน  โดยเฉพาะระดับช้ันประถมศึกษา  ถือเปน
ภารกิจท่ีจําเปนและสําคัญของโรงเรียน  ถาโรงเรียนไมระมัดระวังการจัดการดานสุขาภิบาลหรือ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหดี เด็กนักเรียนอาจมีปญหาดานสุขภาพได เด็กนักเรียนท่ีมีสุขภาพไมดี 
ถึงแมจะมีสติปญญาสูง  ก็มิอาจใชประโยชนไดเทาท่ีควร 
   จากที่กลาวมา  การจัดสภาพสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะน้ัน 
จะเห็นไดวามีการจัดสิ่งแวดลอมของอาคารเรียน  หองเรียน  บริเวณที่ตั้งโรงเรียน  อาคารตาง ๆ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ  อีกทั้งสงเสริมสุขภาพอนามัยและถูกหลักสุขาภิบาลซ่ึงสงผลตอพัฒนาการของ
นักเรียน  ในดานรางกาย  เจตคติ  คานิยม  และบุคลิกภาพของนักเรียน  งานดังกลาวจะสําเร็จไดดวยดี
ตองไดรับความรวมมือจากหลายฝายท้ังผูบริหาร  คณะครู  อาจารย  นักเรียน  ตลอดจนผูปกครอง  
ประชาชน  และชุมชน 
  2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม 

   การจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาโดยใชกระบวนการสรางนิสัย           
เปนกระบวนการท่ีพัฒนามาจากหลักการ  ทฤษฎี  แนวคิดท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
   ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism  Theory)  

   จากแนวคิดของนักจิตวิทยา  กลุมทฤษฎีพฤติกรรมนิยม กลาววามนุษยสามารถ
เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนไดหลายรูปแบบ  เพื่อใหเกิดความอยูรอด  ความเสมอภาค 
และสันติสุข ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเช่ือวาทัศนคติและคานิยมของบุคคลนั้น  มีความสําคัญมากตอ
การลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  ดวยเหตุนี้  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจึงมุงเนน
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การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้กระบวนการทางสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีจะสามารถนํากลับมา
ใชในการพัฒนาบุคคลอีก  ไดแก   การขัดเกลาทางสังคม  (Socialization)  ซ่ึงเปนการปลูกฝง  และ
สรางคุณลักษณะนิสัยใหบุคคล  พรอมทําจิตสํานึก  และความตระหนัก  (ดนัย  ไชยโยธา, 2534, 
หนา 32) 
   (1)  ทฤษฎีการรับรู  (Perception  Theory)  โดยกลุมนักวิชาการเกสตอลท  (Gestalt) 
กําหนดวาการรับรูเปนกระบวนการรวบรวมภาพเก่ียวกับบุคคล  เหตุการณ  หรือส่ิงแวดลอมท้ังหมด  
มีประโยชน  2  ประการ  คือ  ทําใหไดคุณลักษณะท่ัวไป  และสามารถรับรูขอมูลเฉพาะมาสรางเปน
ภาพรวมได  กระบวนการรับรูเปนข้ันตอนสําคัญมาก  ในกระบวนการส่ือสารและการรับรู  เปนข้ันตอน
ท่ีสําคัญท่ีสุดของการรับความหมายท่ีส่ือสารเพื่อการดํารงชีวิต  เพราะฉะน้ัน  กระบวนการรับรูของ
มนุษยจะเกี่ยวพันกันระหวางพฤติกรรมกับอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพและการรับรูยังเกี่ยวพันกับตัวแปร

ของส่ิงแวดลอม  และตัวแปรนี้เองจะเขาไปมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ  ปฏิบัติ  หลังการรับรู 
   (2)  ทฤษฎีวิเคราะหอยางมีระบบ  (Analysis  Theory)  นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม 
คารล รอเจอร  (Carl Rogers)  อับราฮัม  มาสโลว  (Abraham Maslow)  และรอลโลเมย  (Rollo May)   
มีความเชื่อสอดคลองกันวา  มนุษยที่ไดแสดงศักยภาพจะไมหยุดแคการไดรับรู  ไดพึงพอใจ           
จากการสนองตอความตองการข้ันพื้นฐานเทานั้น  แตจะคิดสรางสรรคหาความสําเร็จมากข้ึนเร่ือย ๆ 
และกอนจะทําอะไรจะตองกระจางในทุกอยาง เขาใจชีวิต  เหตุการณและสิ่งแวดลอมที่ใกลตัว       
จนไกลตัวออกไป  มีผลงานสรางสรรค  การแสดงศักยภาพและมีหลายระบบตั้งแตกายจนถึงใจ 
   ดังนั้น  สังคมจะเจริญส่ิงแวดลอมไมถูกทําลาย จึงตองเนนแรงจูงใจใหเกิด          
การวิเคราะหอยางมีระบบ  เพื่อพัฒนาสังคมมากกวาแรงจูงใจท่ีจะทําลาย  (นพมาศ  ธีรเวคิน, 2539, 
หนา 56) 
   (3)  ทฤษฎีสังเคราะหเพื่อสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม  (Synthesis  Theory)  
วัตสัน  (Watson)  ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางแนวปฏิบัติตอสังคมและส่ิงแวดลอม  ในอุดมการณ     
ของมนุษยวา  มนุษยเกิดมาพรอมท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง  (Reflect)  หรือทางเลือกท่ีจะตอบสนอง 
ที่ย้ําใหเห็นผลตอบแทน  เพราะทุกอยางอยูภายนอกตัวตน  การใหน้ําหนักกับสิ่งแวดลอมและ         
ตัวเสริมแรงภายนอกจะสามารถหาวิธีสรางเสริม  แกปญหาหรือปองกันปญหาท่ีซับซอนไดอยางเหมาะสม  
งายและรูผลเร็ว  ซึ่งทฤษฎี  ของวัตสันจะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหดีท่ีสุด 
เปนการหาแนวทางปฏิบัติตอสังคม  และส่ิงแวดลอมอยางมีศักยภาพ  โดยมีเง่ือนไขการตอบแทน
อยางเปนธรรมและเสมอภาค  (นพมาศ  ธีรเวคิน, 2539, หนา 57) 
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   (4)  ทักษะกระบวนการ  9  ประการ 
   ก.   ข้ันตระหนักในปญหาและความจําเปน  คือ  เม่ือจะทําอะไรใหมองเห็น
ประโยชนและคุณคา  เห็นความจําเปนท่ีจะทํา  ถามีปญหา 
   ข.  คิดวิเคราะห  วิจารณ  นําปญหามาแยกแยะหาสาเหตุความสําคัญและ
พิจารณาองคประกอบของปญหา 
   ค.  สรางทางเลือกท่ีหลากหลาย  หาแนวทางแกปญหาหลาย ๆ ทาง 
   ง.  ประเมินผลและเลือกทางเลือก  เลือกแนวทางแกปญหาท่ีดีท่ีสุด 
   จ.  กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
   ฉ.  ปฏิบัติดวยความช่ืนชมตอข้ันตอนที่กําหนด 
   ช.  ประเมินระหวางการปฏิบัติ 
   ซ.  ปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ 
   ฌ.  ประเมินผลรวมใหเกิดความภาคภูมิใจ 
   (5)  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
   ก.  ข้ันสังเกต  เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปราง  ปริมาณ  คุณสมบัติ 
โดยใชประสาทตาง ๆ คือ  หู  ตา  จมูก  ล้ิน 
   ข.  ข้ันจําแนกความแตกตาง  เปนการจําแนกส่ิงของท่ีไดสังเกตมา 
   ค.  ข้ันหาลักษณะรวม  เปนการกําหนดลักษณะรวมบางประการของ
ประเด็นปญหา 
   ง.  ข้ันระบุช่ือความคิดรวบยอด 
   จ.  ข้ันทดสอบ  และนําไปใชเปนการทดลองลงมือปฏิบัติ 
   (6)  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  เปนกระบวนทางปญญา  ซ่ึงมีข้ันตอน
ตั้งแตรับรู จํา  เขาใจ  วิเคราะห  สังเคราะห  กระบวนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  มีข้ันตอน
ตาง ๆ ดังนี้ 
   ก.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด   ใหนักเรียนสังเกต  ทํากิจกรรมรับรู  
ไดความคิดรวบยอด  เช่ือมโยงความสัมพันธ  สรุปใจความไดครบถวนถูกตอง 
   ข.  ข้ันอธิบาย  นักเรียนแสดงความคิดเห็นดวย  หรือไมเห็นดวยกับ
ส่ิงท่ีกําหนด 
   ค.  ข้ันการรับฟงนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอบโตคําวิจารณ  ปรับเปล่ียน
ความคิดเดิมของตน  ถาไดขอมูลที่ดีกวา  โดยไมใชอารมณ 
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    ง.  ข้ันเช่ือมโยงความสัมพันธ  เปรียบเทียบความแตกตาง  ความคลายคลึง
และสรุปจัดกลุมส่ิงท่ีเปนพวกเดียวกันในเชิงเหตุและผล 
   จ.  ข้ันวิจารณ  วิเคราะห  จําแนกหา  จุดเดน  จุดดอย  สําคัญ  ไมสําคัญ
ของส่ิงนั้น ๆ    
   ฉ.  ข้ันการสรุป  สรุปผลอยางถูกตองตามขอมูลท่ีไดมา 
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียน
ไดรับประสบการณตรง ปรากฏการณท่ีมักจะปรากฏชัดเจนในชุมชนของนักเรียน  ก็คือ  ภาวะมลพิษ 
ซ่ึงเกิดจากการตกคางของขยะ  ปญหาอากาศเสีย  น้ําเนาเสีย  เสียงดังรําคาญ  สภาพบริเวณสกปรก         
ส่ิงปนเปอนหรือสารพิษในอาหาร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุงเนนใหผูเรียนตระหนัก
ในปญหา  และความตองการ  รูจักคิด  วิเคราะห  กําหนดทางเลือกและการตัดสินใจในการดําเนินการ
อยางเหมาะสมและเกิดคุณคาตอส่ิงแวดลอม  นําไปปรับปรุงการดํารงชีวิต  และนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน  เปนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนหรือสนับสนุนใหจัดข้ึนนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ 
และนักเรียนเขารวมกิจกรรมนั้นดวยความสมัครใจ  (ชัยวัฒน  สกุณา, 2540, หนา 33)  กลาวถึง
กิจกรรมท่ีใชในการสอนส่ิงแวดลอม  กิจกรรมท่ีจัดควรมีดังนี้ 
   (1)  กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  เชน  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  กจิกรรม
วันสําคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย  กิจกรรมประเพณีทองถ่ินและของประเทศ 
   (2)  กิจกรรมท่ีชวยสงเสริมการเรียนการสอนในช้ันเรียน  เชน  ชมรมวิชาการตาง  ๆ 
   (3)  กิจกรรมพัฒนาทางดานจิตใจและศีลธรรม  เชน  กิจกรรมทางศาสนา 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน 
   (4)  กิจกรรมการบริการภายในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาตนเองและสวนรวม  เชน 
สวัสดิการนักเรียน  กลุมอนรัุกษธรรมชาติ  กลุมรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
   (5)  กจิกรรมชวยพัฒนาความสนใจและความสามารถพิเศษ  เชน  ชมรมดนตรี 
ชมรมการละคร  ชมรมศิลปะ  ชมรมหนังสือพิมพ ชมรมแสตมป  ชมรมถายภาพ 
   (6)  กิจกรรมนันทนาการ  เชน  ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  การพบปะสังสรรค 
และการโตวาที  
    (7)  กิจกรรมกีฬาสี  การแขงขันระหวางโรงเรียน  การแขงขันกีฬาจังหวัด  
การแขงขันกฬีาเขต  การออกกําลังกาย เตน-วิ่ง  เพื่อสุขภาพ 
   (8)  กิจกรรมโครงการสงเสริมอาชีพอิสระ  โดยใหนักเรียนรวมกลุมกัน
ประกอบอาชีพอิสระอยางใดอยางหนึ่งตามความถนัด ความสนใจและมีรายไดระหวางเรียน 
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   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  (2543, หนา 7)  กลาววา  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนผูสําคัญนั้น  ถือเปนกลวิธีท่ีดีและเหมาะสมในการท่ีผูสอน
นํามาใชพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมทุกระดับช้ัน  ผูสอนตองเปนผูมีความรู        
ความเขาใจสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคขอมูลสารสนเทศ  เขาใจวิถีชีวิตของมนุษย  สัตว 
และพืช  ท่ีมีความเกี่ยวพันแนนแฟนเปนเวลายาวนาน  เขาใจการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอม
ท่ีมีแนวโนมวาเกือบถึงข้ันวิกฤติ  ผลจากการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก  น้ําทวม  แผนดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด  ฝนกรด  อากาศเปนพิษ  ทะเลทรายมีพื้นที่กวางมากขึ้น  ความแหงแลงมากข้ึน 
โอโซนลดลง  ปริมาณของคารบอนไดออกไซดเพิ่มข้ึน  ผลจากอุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติลดลง      
ส่ิงเหลานี้ผูสอนจะตองรูเทาทันนําไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมใหสัมพันธ

ไดทุกกลุมสาระการเรียนรู  ในหลากหลายรูปแบบ  เชน  อุทยานการศึกษา  ปาชุมชน  การปลูกสวนปา 
วิทยาศาสตร  โครงงาน  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ไรนาสวนผสม เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
เกษตรแบบผสมผสาน  ระบบนิเวศในนาขาว  เกษตรครบวงจร  เปนตน 

   วินัย  วีระวัฒนานนท  และบานช่ืน  สีพันผอง  (2539, หนา 111-113)  ไดเสนอ
ตัวอยางวิธีสอนส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีนิยมใชสอนกันอยูในปจจุบันไว  ดังนี้ 
    (1)  การศึกษานอกหองเรียน เปนวิธีสอนท่ีไดเรียนรูโดยตรงจากธรรมชาติ 
    (2)  ใชภาพยนตร  สไลด  และแผนใส 
    (3)  ใชสถานการณจําลองและเกมการสรางสถานการณจําลอง  เปนการสมมุติให
ผูเรียนเปนคนเขาไปอยูในสถานการณอยางหน่ึง  แลวใหแตละคนอภิปรายหรือตัดสินใจตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
   (4)  การเชิญวิทยากร 
    (5)  การทดลอง  เปนการทําใหผูเรียนไดพบเห็นปญหาหรือเขาใจสิ่งแวดลอม
ไดดีข้ึน 
    (6)  การสัมภาษณ 
    (7)  การจัดกิจกรรมพิเศษ 

   (8)  การทํารายงาน 
   (9)  การอภิปรายโตแยง  (Debate)  เปนการใหผูเรียนหาขอมูลมายืนยันสนบัสนนุ
ความคิดของตน 

    (10)  การแสดง  (Role-Playing)  การใหผูเรียนแสดงบทบาทบุคคลตาง ๆ ตามเร่ือง 
    (11)  การฉวยโอกาส  การเปล่ียนทัศนคติทางส่ิงแวดลอม  บางคร้ังก็ตองคอยจังหวะ 
โอกาสท่ีเหมาะสม  เชน  การบอกใหผูเรียนบางคนไมท้ิงเศษกระดาษบนพ้ืนดินก็อาจทําใหผูเรียน
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ปฏิบัติอยูเชนเดิม  ตอเม่ือนักเรียนคนหนึ่งเดินไปเหยียบเปลือกกลวยท่ีท้ิงไวแลวล่ืนลมลงศีรษะแตก 
ผูสอนควรรีบอธิบายการท้ิงขยะไมเปนระเบียบ  เพราะอาจไดรับบาดเจ็บได 

    การจัดการเรียนส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีนักการศึกษาไดกลาวไวขางตนนั้น  
สรุปไดเปนแนวดําเนินการตามลําดับข้ันตอน  ดังนี ้
    (1)  ข้ันสรางความตระหนักในคุณคาของส่ิงแวดลอม 

     (2)  ข้ันใหความรู  ความเขาใจและความรับผิดชอบท่ีมนุษยพึงมีตอส่ิงแวดลอม 
    (3)  ข้ันสรางความรักและสรางเจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอม 

    (4)  ข้ันปฏิบัติอนุรักษส่ิงแวดลอม 
    (5)  ข้ันประเมินผล 

    ในการจัดการเรียนส่ิงแวดลอมศึกษานั้น  สามารถเลือกใชวิธีการสอนท่ีเหมาะสม
กับจุดประสงค  และเนื้อหาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ดังนี้ 
    (1)  การทดลอง 
    (2)  การใชสถานการณจําลอง 
    (3)  การอภิปราย 
    (4)  การสัมภาษณ 
    (5)  การใชภาพยนตร  สไลด  แผนใส  แถบบันทึกภาพ 
    (6)  การเชิญวิทยากรในทองถ่ิน 
    (7)  การศึกษานอกสถานท่ี 
    (8)  การจัดกิจกรรมเสริม 
    (9)  การทํารายงาน 

              (10)  การจัดการแสดง 
    สรุปไดวา  นอกจากการจัดส่ิงแวดลอมใหถูกสุขลักษณะแลว  โรงเรียนตองการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม 
บูรณาการเนื้อหาสิ่งแวดลอมกับทุกกลุมสาระการเรียนรู  กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชเทคนิคท่ีหลากหลาย  เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
ดังท่ีกลาวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  3)  การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

    ตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  หมวด  6  มาตรา  49  กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  หรือ  สมศ.  ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  
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และทําหนาที่ประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยคํานึงถึงความมุงหมายหลักการ  และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ  (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550, หนา คํานํา)  และไดกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานไว  18  มาตรฐาน  84  ตัวบงช้ี  ในมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนกําหนดให
สถานศึกษาไดปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  ไวในมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแตระดับปฐมวัย  ในมาตรฐานที่  2  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550, หนา 51)   

    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545     
หมวด 1  มาตรา 7  กําหนดไววา  ในกระบวนการเรียนรู  ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูรักษาและ
สงเสริมสิทธิ์  หนาที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
มีความภูมิใจในความเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้ง
การสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และ
ความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  มีความริเร่ิมสรางสรรค  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

    การจัดส่ิงแวดลอม  โรงเรียนมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและสภาพแวดลอมของชุมชน  หรือสังคมท้ังทางตรงและทางออม การจัดส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียนใหมีบรรยากาศแหงการเปนมิตร  จะทําใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการคิด 
มีความรูสึกเปนเจาของ  ซ่ึงไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของการสรางจิตสํานึกไวดังนี้ 

   อุทิศ  ภูมิชัย  (2546, หนา 2-4)  กลาวถึง  การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมไววา  โรงเรียนจะตองปรับปรุงส่ิงแวดลอม  อาคารสถานที่  และความสะอาดใหดีข้ึน 
โดยถือวาเปนงานปกติที่โรงเรียนทุกโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  
จะตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชน  ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร
ในการแจงนโยบายใหบุคลากรไดรับทราบ  โดยอาจใชวิธีแจงในท่ีประชุม  หรือทําเปนหนังสือเวียน  
เพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน 

    จากท่ีกลาวมา  การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  เปนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมอันไดแก  การจัดกิจกรรมการศึกษา  การจัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  การบําเพ็ญประโยชน  การจัดประชุมเพื่อวางแผนแกปญหาสิ่งแวดลอม  และการจัด

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



 
 37 

กิจกรรมวันคุมครองส่ิงแวดลอม  ตลอดจนสรางรูปแบบการดําเนินชีวิตเพื่อส่ิงแวดลอม  ตั้งแตระดับ
เด็กปฐมวัยจนถึงในระดับบุคคล  กลุมสังคม 
  4)  การประสานงานและรวมมือกับชุมชน 

   การจัดแหลงเรียนรูในชุมชน สุมน  อมรวิวัฒน  (2544, หนา2-3)  ไดเสนอแนวคิดวา  
แหลงเรียนรูในชุมชน  มีท้ังประเภทท่ีรัฐและประชาชนจัดข้ึน  และประเภทที่แหลงเรียนรูในชุมชน 
อุทยานประวัติศาสตร  อุทยานแหงชาติทางทะเล  อุทยานแหงชาติในทองถ่ิน  แถบภูเขา  ศูนยวัฒนธรรม 
ศูนยศิลปาชีพ  ศูนยเยาวชน  ศูนยหัตถกรรมชุมชน  หอสมุด  หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑธรรมชาติ
เกี่ยวกับพืช  สัตว  ดิน  หิน  แร  เปนตน  แหลงเรียนรูดังกลาวตั้งอยูทั่วประเทศ  มีการจัดการที่ดี  
บรรยากาศนาร่ืนรมย  มีวิทยากรท่ีสามารถ  ใหความรูดานตาง ๆ ท่ีผูเรียนสนใจไดอยางดียิ่ง 

    แหลงเรียนรูในชุมชนอีกประเภทหนึ่ง  เปนของชุมชนท่ีมีอยูแลวในวิถีชีวิต    
และการทํามาหากินในชุมชน  เชน  เจดีย  โบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญในวัด  โบราณสถานวัตถุ 
ซ่ึงเปนสถานท่ีเคารพนับถือตามวัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนตลาด  รานขายของชํา  โรงเล่ือย  โรงสี  
ฟารมเล้ียงสัตวตาง ๆ  

    การนําผูเรียนออกสูชุมชนนั้น  นอกจากการไดรับสาระความรูจากชุมชนแลว   
ยังชวยใหทุกคน  ทุกฝายของชุมชน  ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังท่ี ประเวศ  วะสี  (2543, 
หนา 60-61)  ไดเขียนไวในเร่ือง  การเรียนรูจากคนในชุมชนวา  “ในชุมชนมีผูรูดานตาง ๆ มากมาย 
มากกวาครูที่สอนทองหนังสือมากนัก  เชน  ผูรูทางเกษตรกรรม ทางชางมีศิลปน  ผูรูทางศาสนา 
หมอพื้นบาน  นักธุรกิจรายยอย  ผูนําชุมชน  ปราชญชาวบาน ฯลฯ ผูนําชุมชนท่ีเปนนักคิด  นักศีลธรรม 
มีปญญาและความดีมากกวาใครตอใครต้ังเยอะแยะ  ในระดับสูง ๆ ถาเปดโรงเรียนสูชุมชนใหท้ังครู
และนักเรียนไดเรียนรูจากครูในชุมชน  จะมีครูมากมายหลากหลายเปนครูท่ีรูจริง  ทําจริง  จะทําให
การเรียนรู เขาไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง   การเรียนรูจะสนุกไมนาเบื่อหนายที่สําคัญ
จะเปนการปรับระบบ  คุณคาเดิม  การศึกษาของเราสอนใหครูทุกตนที่มีคุณคาเหลานี้  เมื่อผูรู
ในชุมชนเหลานี้กลายเปนครู  ก็จะเปนการยกระดับคุณคา  ศักดิ์ศรี  และความภูมิใจของชุมชนอยางแรง  
เปนการถักทอทางสังคม” 

     ขอความท่ียกมาขางตน  เปนเหตุผลสําคัญมากท่ีผูบริหารและครูทุกคนในโรงเรียน    
จําเปนตองนํากระบวนการเรียนรูท่ีเปดกวางออกสูชุมชน  บัดนี้  ถึงเวลาแลวท่ีนักการศึกษาทุกคน
ตองปรับความคิดใหตลบกลับทิศจากการมุงสิ่งเดียว   ในวิถีจัดหองเรียนและตารางสอน
คงที่อยางเดียวทั้งปตลอดปมาเปนการคิดถึงสาระการเรียนรูที่กวางขึ้น  จัดตารางเวลาท่ียืดหยุน
เพื่อใหการนําผูเรียนออกสูชุมชนมีความเปนไปได 
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    แนนอนการบริหารจัดการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูในชุมชนยอมมีความยุงยาก   
ซับซอนมากกวาการสอนซํ้า ๆ  ประจําวันในช้ันเรียน  แตก็มิไดมีความลําบากเกินกวา  ท่ีโรงเรียนจะจัดได 
ยิ่งไปกวานั้นการจัดประสบการณเรียนรูในชุมชนกลับเปนสะพานเช่ือมโยงใหโรงเรียนและชุมชน

มีความสัมพันธใกลชิดกัน  คนในชุมชนมีสวนรวมกับครูใหการศึกษาแกลูกหลานของเขา  เยาวชน
ของเราจะไดรับการปลูกฝงใหรูและรักทองถ่ิน  ท่ีเขาอยู  มองเห็นคุณคาและปญหาท่ีหมูบานของเขา 
ผูเรียนจึงพรอมท่ีจะเปนสมาชิกท่ีของชุมชนและในอนาคตเขาจะเปนพลังเกื้อหนุนใหชุมชนเขมแข็ง 
ซ่ึงจะเกิดผลยอนกลับมาสูชีวิตท่ีสงบสุขของตนเองและครอบครัว 

    กลาวโดยสรุป  การประสานงานและรวมมือกับชุมชน เปนกิจกรรมท่ีบุคลากร
ในโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยใหผูปกครอง  ชุมชน  และหนวยงานตาง ๆ เขามามี
สวนรวมในกระบวนการทุกข้ันตอน  ตั้งแตข้ันการรวมคิด  รวมกันวางแผนรวมกันทํา  รวมกัน
รับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนดวยกัน  รวมท้ังเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเช่ือมโยงการเรียนรู
ระหวางโรงเรียนและชุมชน  มุงขยายการเรียนรูสูชุมชนอยางมีสวนรวม 

    โรงเรียนเปนหนวยหนึ่งของสังคม ซ่ึงต้ังอยูไดดวยความเช่ือถือและความรวมมือ
ของประชาชนในทองถ่ิน  ความรวมมือของโรงเรียนและชุมชนอันดีนี้สอดคลองกับคํากลาวของ
บุษบา  จันทรผอง  (2542, หนา 235-237)  ไดกลาวโดยสรุปวา  ความสัมพันธระหวางโรงเรียน  บาน
และชุมชนมีมานานคูกับการจัดการศึกษาของไทย  โรงเรียนเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองของนักเรียน 
มีหนาท่ีอบรมเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี  มีระเบียบวินัย  มุงการศึกษาหาความรูบนรากฐานของ
การมีสุขภาพท่ีดี ชุมชนชวยปลูกฝงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ระบบการจัดการศึกษา
จะตองเอ้ืออํานวยใหประชาชนมีสวนรวมในการศึกษา  เพราะท้ังโรงเรียน  บานและชุมชน  ตางก็มี
ศูนยรวมอยูท่ีความตองการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคลท่ีมีคุณภาพในอนาคต  การสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชนจึงมีวัตถุประสงคเพื่อความเขาใจอันดีในการรวมกิจกรรม  การทราบขอมูล
ของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ปญหาตาง ๆ รวมทั้งพฤติกรรม  และกอใหเกิดความรวมมือ
ระหวางครูและผูปกครอง  รวมท้ังบุคคลอ่ืนในชุมชน  การสรางมนุษยสัมพันธหรือการรวมมือกับ
ชุมชน  เปนการทําความคุนเคยเพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอกัน  กิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียนและชุมชน  คือ 

    (1)  การบริการดานวิชาการ  โรงเรียนสามารถเผยแพรความรู  แนวคิดและทักษะตาง ๆ  
สูชุมชน  การฝกอบรมแมบาน  อบรมอาชีพระยะส้ัน  คายอาสาพัฒนาตาง ๆ  

    (2)  การใหบริการดานอาคารสถานท่ี  เชน  ใหสถานท่ีจัดงานตาง ๆ เชน 
งานวันนัดพบแรงงาน  งานแสดงสินคา  งานมงคลสมรส  ใชสนามเปนลานกีฬาของชุมชน  
ใชเปนท่ีออกกําลังกาย  หรือใชในการจัดงานสังสรรค 
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    (3)  รวมมือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียน  นักเรียนชวยกิจกรรม
ของชุมชน  เชน  ปลูกตนไมในวันสําคัญ ฯลฯ ชุมชนชวยเหลือโรงเรียนดานการบริจาคทรัพยและ
วัสดุอุปกรณ  เพื่อพัฒนาโรงเรียนหรือส่ิงแวดลอม 

    (4)  การเยี่ยมบาน  การเชิญผูปกครองและผูนําชุมชนมารวมงานในโรงเรียน
ในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน  การจัดงานวันสําคัญ  และโรงเรียนยังสามารถใชการประชาสัมพันธ
กิจการของโรงเรียน  เพื่อสังคมไดรับทราบการพัฒนางานดานตาง ๆ ของโรงเรียน  รวมท้ังการสราง
บรรยากาศอันดีตอกันระหวางโรงเรียนและชุมชน 

  นอกจากนี้  สมาคมสรางสรรคไทยไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ไดแก  โครงการถังตักไขมันในโรงเรียน  โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกรมควบคุมมลพิษและความรวมมือทางวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  เพื่อรณรงคติดต้ังถังตักไขมันในโรงเรียน  32  แหง  ใน  9  จังหวัด 
ท่ีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน  

  กลิ่น   สระทองเนียม  (2541, หนา 11)  กลาววา  โรงเรียนประถมศึกษา
ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาของชุมชนจําเปนตองพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใหม  เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนี้ใหได   เ พื่อ เปดโอกาสใหทุกคนมีคุณภาพโดยไดปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอน  พรอมทั้งจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความเหมาะสมกับ
แหลงสําหรับเสริมสรางความรูท่ีแทจริง  ดังนั้น  การพัฒนาโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมแตกตางกัน
ใหกาวหนาจําเปนตองไดรับความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน 

  สรุปไดวา  โรงเรียนในฐานะเปนสถาบันการศึกษาของชุมชน  โรงเรียนจะตองสราง
ความสัมพันธกับชุมชนโดยการดึงศักยภาพจากชุมชนมารวมจัดสิ่งแวดลอมหรือทํากิจกรรม  
การจัดศูนยกลางการเรียนรูในชุมชน  การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ การกําหนดยุทธศาสตร
แบบมีสวนรวม  การเปนผูนําในการเปล่ียนแปลง  การสรางแบบอยางท่ีดี  การปรับสภาพแวดลอม
ใหสอดคลองกับชีวิตในชุมชนและการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคาเพื่อความกาวหนาของชุมชน

และประเทศชาติ 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 เจริญ  งานไว  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ือง  การศึกษาการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแกน  พบวา  ผูบริหารโรงเรียน  และ
ครู  อาจารย  เห็นวาในภาพรวมแลว  การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูใน
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ระดับมาก  ท้ัง  3  ดาน  คือ  ดานกายภาพ  ดานวิชาการ  และดานการบริหารจัดการ  สวนการปฏิบัติ
ที่อยูในระดับปานกลาง  คือ  การใหความชวยเหลือจากชุมชน  การออกเยี่ยมพบปะผูปกครอง
นักเรียนท่ีนักเรียนมีปญหาและไมมีปญหา  ตลอดจนการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูผลงานทางวิชาการ
และสันทนาการกับชุมชน 

 จําลอง  กลอมอยู  (2537, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง   การจัดการปญหาส่ิงแวดลอมของสถานศึกษา  
สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเปนปญหาตอ
สถานศึกษาเรียงลําดับดังนี้  คือ  ปญหา  ส่ิงแวดลอมเร่ืองเสียง  อากาศพิษ  น้ําเสีย  สารพิษ  ขยะ  และ
ทัศนียภาพ  และจากการวิจัยพบวา  สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน  ท่ีตั้งของสถานศึกษาตามภาคภูมิศาสตร
ตางกันและจํานวนลูกจางประจําตางกัน  มีการจัดการตอปญหาส่ิงแวดลอมตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  ความสัมพันธระหวางปญหาสิ่งแวดลอมกับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม
ท้ัง  6  ดาน  พบวา  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 จิราพร  จําปาออน  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษา  ปญหาการจัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา
ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาในจังหวัดเลย  ซ่ึงการวิจัยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบปญหาและรวบรวมขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนประจํากลุมประสบการณ
ของโรงเรียน  ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองเลย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  ผลจากการศึกษาพบวา  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย  
สวนใหญไดใหความสําคัญกับการบริหารสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน  และสงเสริมใหมี
การจัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษาของนักเรียน  ซ่ึงพบวา  มีปญหาในการจัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา
อยูในระดับนอย  ครูผูสอนสวนใหญไดแกไขปญหาท่ีประสบและพึงพอใจในผลการแกไขปญหา  
สําหรับขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียนอยางเปนระบบ  เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด  ตลอดจนควรจัดสรรงบประมาณ  เพื่อการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในดานส่ิงแวดลอมใหมากกวาปจจุบัน  และยังพบวา  
โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  มีปญหาไมแตกตางกัน 
 ชาตรี  แกวมา  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษา  การศึกษาปญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยพบวา 
 1)  ฝายบริหารโดยสวนรวม ฝายบริหารในโรงเรียนขนาดกลางและฝายบริหาร
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  การศึกษาปญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  โดยภาพรวมและเปนรายดานท้ัง  10  ดาน  อยูในระดับมาก  แตฝายบริหารในโรงเรียน
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ขนาดใหญมีปญหา  โดยภาพรวมและรายดาน  9  ดาน  อยูในระดับมากและมีปญหาเฉพาะดานการบริหาร
บริเวณโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
   2)  ฝายบริหารในโรงเรียนขนาดตางกัน  มีปญหาการบริหารอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม  โดยภาพรวมและเปนรายดาน  8  ดาน  ไมแตกตางกัน  แตมีปญหาอีก  2  ดาน  ท่ีเหลือ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยฝายบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีปญหา
ดานการบริหารอาคารโรงฝกงานและดานการบริหารอาคารหอประชุมมากกวาผูบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก  และผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ  มีปญหาดานการบริหารดานอาคารหอประชุมมากกวา
ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง  
 ธนู  มณีทิพย  (2542, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  การจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา
ของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอแมเมาะ  จังหวัด
ลําปาง  ผลการศึกษาพบวา  ครูผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาอยูในระดับมาก 
ไดเหมาะสมตามกระบวนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา  ครูผูสอนมีการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร
ส่ิงแวดลอมศึกษาในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ครูผูสอนไดนําประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมท่ี
เกิดในชุมชนมากําหนดเปนเนื้อหาในระดับปานกลาง  มีการนํานักเรียนออกศึกษาสภาพแวดลอม
ของชุมชน  และการใชทรัพยากรในชุมชนมาประกอบการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาในระดับปานกลาง 
มีการจัดกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมตามโอกาสสําคัญในระดับมาก  ในดานการวัดผลและประเมินผล 
ครูผูสอนมีการเลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับกระบวนการสอน

ส่ิงแวดลอมศึกษา  ในระดับปานกลาง  โดยสวนใหญใชวิธีการประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

 ครูผูสอนสวนใหญมีความรู  ความเขาใจดานสิ่งแวดลอมศึกษา  ในระดับปานกลาง 
ครูผูสอนสวนใหญมีเจตคติท่ีดีตอการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา 

 ผูบริหารโรงเรียนมีการวางแผนงานวิชาการโรงเรียนระดับมาก  มีการจัดครูเขาสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาไดเหมาะสมในระดับปานกลาง  มีการนิเทศการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาในระดับ
ปานกลาง  มีการสนับสนุนทางดานสื่อการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับปานกลาง  และ
มีการประเมินผลการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาของครูผูสอนในระดับนอย  

 พงษเทพ  จีระสุวรรณ  (2543, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษา
พบวา  สภาพการจัดส่ิงแวดลอมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
กิ่งอําเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  อยูในระดับมาก  โดยมีการแสดงออกถึงความหวงใยในสภาวะ
เส่ือมถอยตอส่ิงแวดลอมของนักเรียน  สวนใหญเห็นวาการปฏิบัติโดยเขียนบทความเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
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ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  และจัดทําปายรณรงคเพื่ออนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
สําหรับภาพอนาคตที่พึงปรารถนาของนักเรียนสวนใหญเห็นวามีภาพอนาคตที่ที่พึงปรารถนา

ของนักเรียน  โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพอนาคตของสิ่งแวดลอมที่พึงปรารถนา  
ประกวดคําขวัญภาพอนาคต และเขียนบทความเก่ียวกับภาพอนาคต สวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของนักเรียนโดยจัดทําลักษณะแผนปฏิบัติการของนักเรียน  โดยมีการพูดคุยวางแผนดวยวาจา
ไมเปนลายลักษณอักษร  ในเรื่องสภาพแวดลอมและปจจัยที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน  มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย  มีการจัดแบงบริเวณโรงเรียนเพื่อใชพื้นท่ีอยางชัดเจน 
เปนระเบียบ  สวยงาม  สําหรับการนําเสนอผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา 
สวนใหญเห็นวามีรูปแบบในการนําเสนอ  คือ  การนําเสนอระดับชั้นเรียน  การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของนักเรียน  และจัดประชุมเพื่อเสนอผลงานของนักเรียน  สําหรับปญหาส่ิงแวดลอม
ท่ีเปนปญหา  5  ลําดับแรก  คือ  ไมมีการพัฒนาความสามารถในการรับรูและตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอม  นักเรียนไมสามารถวิเคราะหผลกระทบจากการกระทําของมนุษยตอธรรมชาติท่ีมี
ผลตอสิ่งแวดลอม  นักเรียนไมสามารถสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  นักเรียนขาดความภาคภูมิใจในผลงานดานการจัดส่ิงแวดลอม  และการขาดความตระหนัก
และไมมีความพรอมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมของสมาชิกในโรงเรียน 

 ศศิวิมล  เทศประสิทธ์ิ  (2543, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอม
ทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน  ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียน
แกนนครวิทยาลัย มีการพัฒนาการจัดส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนอยางตอเนื่องต้ังแตกอตั้งโรงเรียน
เปนตนมา  (พ.ศ. 2510)  จนถึงปจจุบัน  โดยจัดใหมีโครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการจัดบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนใหมีความรมร่ืนและสวยงาม ในป พ.ศ. 2541  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัยไดรับ
คัดเลือกจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยใหเขารวมโครงการกิจกรรม  5  ส. คือ  สะสาง  สะอาด 
สะดวก  สุขลักษณะ  สุขนิสัย  ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
และรางวัลชนะเลิศลําดับที่  2  ในระดับประเทศและปเดียวกันโรงเรียนแกนนครวิทยาลัยก็ไดรับ
คัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาใหเขารวมโครงการ  ISO 14001  พรอมกับโรงเรียนนํารองอีก  14  โรงเรียน
ทั่วประเทศ  และเปนโรงเรียนแหงเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดรับคัดเลือกในคร้ังนี้ 
สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการ  ISO  14001  มีผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายการดําเนินงาน 
นักเรียนจะเปนผูปฏิบัติงานและจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ผูตรวจสอบภายนอก  ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่จากบริษัท  SGS  Yarsley  International 
Certification  Services  Limited  ประเทศอังกฤษ  สวนสมาคมผูปกครองจะเปนผูสนับสนุนดานการเงิน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
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  สายัน  ยิ่งสงา  (2547, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  “การพัฒนางานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียนบานจอหอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา  

  1)  ดานบริเวณโรงเรียน  เม่ือพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนบานจอหอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมอยูในระดับการพัฒนาท่ีนาพึงพอใจมากทุกขอ 

  2)  ดานอาคารเรียน  เมื่อพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนบานจอหอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมอยูในระดับการพัฒนาท่ีนาพึงพอใจมาก  แตมี  1  ขอ  คือ  การปรับปรุง  ซอมแซมอาคารเรียน
อยูในระดับ  การพัฒนาท่ีนาพึงพอใจนอย 

 3)  ดานหองเรียน  เม่ือพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา

งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมของโรงเรียนบานจอหอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมอยูในระดับการพัฒนาที่นาพึงพอใจมาก  แตมี  1  ขอ  คือ  การจัดโตะ-เกาอ้ี  และอุปกรณ
อํานวยความสะดวกในหองเรียน  อยูในระดับการพัฒนาท่ีนาพึงพอใจปานกลาง 

 4)  ดานอาคารหอง-หองสวม  เม่ือพจิารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจในการพฒันา
งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมของโรงเรียนบานจอหอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมอยูในระดับการพัฒนาท่ีนาพึงพอใจมาก  
 เพียงจิต  สีดาสมุทร  (2548, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน
ประถมศึกษาสํานักงานเขตจตุจักร  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 
 1)  มีการจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานเขตจตุจักร  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก  และรายดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับดังนี้  
(1)  ดานการจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ  (2)  ดานการสรางความตระหนัก
ใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  (3)  ดานการประสานและรวมมือกับชุมชน  
(4)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม 
 2)  เปรียบเทียบการจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมสํานักงานเขตจตุจักร  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  แตเม่ือพิจารณา
รายดานพบวา  โรงเรียนขนาดกลางมีการจัดสภาพส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะมากกวา
โรงเรียนขนาดใหญ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 เบอรเชทท  (Burchett, 1993, p. 32)  ไดศึกษาเจตคติเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมของเด็ก
ช้ันประถมศึกษาระดับ  4, 5, 6  พบวา  นักเรียนมีเจตคติตอปญหาสิ่งแวดลอมในทิศทางบวกและ
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มีความเห็นวาปญหาส่ิงแวดลอมในอนาคตจะรุนแรงมากกวาปจจุบัน  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติของ
นักเรียนคือ  การสอนของครู  การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและสิ่งเราภายนอก  เชน  ภาพยนตร  
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลถึงเจตคติของนักเรียน  คือ  การไดมีสวนรวมในการแกปญหาส่ิงแวดลอม 
  แอนดรู  (Andrews, 1987, p. 39)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และ
ทักษะพิสัยท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนส่ิงแวดลอม  โดยใหกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี  6  จํานวน  58  คน  เปนนักเรียนชาย  25  คน  นักเรียนหญิง  33  คน  และใชเคร่ืองมือวัดเจตคติ
และความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยอดในวิชานิเวศวิทยา  และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ
นอกหองเรียน  ผลปรากฏวา  กิจกรรมกับส่ิงแวดลอมศึกษามีความสัมพันธกับเจตคติท่ีมีตอกิจกรรม
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเหลานั้น  ดังนี้ 
  1)  นักเรียนมีเจตคติเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในทางบวก 
  2)  ความคิดรวบยอดกับเจตคติเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมกับการอนุรักษอยูในเกณฑสูง 
  3)  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  และการอนุรักษ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม  ไดแก  การสอนของครู  การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  และสิ่งเราภายนอก 
รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมแกปญหาส่ิงแวดลอม 
  4)  ความรูและเจตคติทางดานส่ิงแวดลอมและการอนุรักษมีความสัมพันธกัน 
  5)  เด็กในเมืองและเด็กนอกเมืองมีเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ
ไมแตกตางกัน 
  6)  แหลงความรูดานส่ิงแวดลอม  นอกจากในหองเรียนแลวยังไดจากส่ือประเภทตาง ๆ 
ไดแก  วิทยุ  โทรทัศน  การทัศนศึกษา  การบรรยาย  การอภิปราย  การจัดนิทรรศการ  และเอกสาร
เผยแพร 
 ชวาบ  (Schwaab, 1976, p. 36)  ไดศึกษาเร่ืองผลการสอนดวยวิธีตาง ๆ ท่ีใชในปจจุบัน
ในการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  ตามทัศนของผูสอนในโรงเรียนรัฐบาล  และศาสตราจารย
ในมหาวิทยาลัยมลรัฐอิลินอยส  ผลการวิจัยพบวา  ครูในโรงเรียนรัฐบาลเห็นวาวิธีการสอน
ท่ีใหผลดีท่ีสูงสุด  ไดแก  วิธีการสอนท่ีเนนใหนักเรียนปฏิบัติมีสวนรวมในกิจกรรม  ครูมักใชวิธีสอน
ท่ีตนเองประเมินวาไดผลนอย  ครูสวนใหญไมคอยใชวิธีการสอนแบบใหม  เชน  เกมสถานการณจําลอง  
ทัศนศึกษา  การไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี  เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากส่ิงแวดลอม
เปนวิธีการสอนที่นิยมใชในหมูนักศึกษาทางดานสิ่งแวดลอม  วิธีการสอนแบบเชิญวิทยากร
จากหนวยงานตาง ๆ มาบรรยาย ครูเห็นวาไดผลดี  แตพบวา  ครูยังใชวิธีการสอนนี้นอยมาก 
 วอลโคสซ  (Walkorz, 1972, p. 35)  ไดสํารวจโครงการส่ิงแวดลอมและนิเวศวิทยา
ในโรงเรียนช้ันประถมศึกษา  14  โรงเรียน  ในมลรัฐอิลินอยส  โดยเก็บขอมูลจากผูบริหารและครู
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อาจารยท่ีเกี่ยวของ  พบวา  วิธีการสอนวิชาส่ิงแวดลอมควรใชส่ือหลายชนิด  และการศึกษานอกสถานท่ี  
หลักสูตรควรเนนการแกปญหาเปนสําคัญ 
 

 2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาแนวคิดเพื่อนําเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  
ดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ของ  เพียงจิต  สีดาสมุทร  (2548, หนา 40)  แบงเปน  4  ดาน  คือ  
1)  ดานการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ  2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอม  3)  ดานการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  
4)  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน    
 สวนตัวแปรตนเกี่ยวกับขนาดโรงเรียน ศึกษาตามแนวคิดของ ชาตรี  แกวมา  (2542, บทคัดยอ) 
ไดศึกษา  การศึกษาปญหาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนคร  พบวา  ฝายบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีปญหา

ดานการบริหารอาคารโรงฝกงานและดานการบริหารอาคารหอประชุมมากกวาผูบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก  และผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ มีปญหาดานการบริหารดานอาคารหอประชุมมากกวา
ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง  และจากการศึกษางานวิจัยของ สมชาย  จําปานิล  (2545, หนา 2) 
ไดศึกษาถึงปญหาส่ิงแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  โรงเรียนมีพื้นท่ีตางกัน  มีท้ังพ้ืนท่ีขนาดจํากัด และพ้ืนท่ีขนาดกวาง 
ปริมาณงานของโรงเรียนจึงไมเทากัน  และสถานท่ีตั้งของโรงเรียน  ใชตามแนวคิดของจําลอง  
กลอมอยู  (2537, บทคัดยอ)  ท่ีไดวิจัยเร่ือง  การจัดการปญหาส่ิงแวดลอมของสถานศึกษา  สังกัด
กองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  พบวา  ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเปนปญหาตอสถานศึกษา
เรียงลําดับดังนี้  คือ  ปญหา  ส่ิงแวดลอมเร่ืองเสียง  อากาศพิษ  น้ําเสีย  สารพิษ  ขยะ  และทัศนียภาพ  
ของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในภูมิศาสตรตางกัน มีการจัดการตอปญหาส่ิงแวดลอมตางกัน   
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