
 

 

 

บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานส่ิงแวดลอม
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 และเปรียบเทียบ
การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  และท่ีตั้งของโรงเรียน 
กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร  และครูในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
จํานวน  160  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จาํนวน  60  ขอ 
ครอบคลุมการดําเนินงาน  4  ดาน  ไดแก  1)  การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ 
2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม  3)  การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของ
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  และ 4)  การประสานงานและรวมมือกับชุมชน  สําหรับ
การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเองและไดแบบสอบถามคืน
จํานวน  160  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100  การวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉล่ีย  ( X )  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคาที  
(t-test)  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA) โดยใชสถิติคา F (F-test)   
  

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  

 จากการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  1  สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ขนาดเล็ก  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ 15 ขนาดกลาง  จํานวน  100  คน  คิดเปนรอยละ  62.50  
และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ  22.50  และสถานศึกษา
ตั้งอยูในเขตเทศบาล  จํานวน  77  คน  คิดเปนรอยละ  48.10  และนอกเขตเทศบาล  จํานวน  83  คน 
คิดเปนรอยละ  51.90 
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 5.1.2  การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี  เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.77)  เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย 
ไดแก  การประสานงานและรวมมือกับชุมชน  ( X =4.12)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  
( X = 3.92)  การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  ( X = 3.69)  
และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยลําดับตํ่าสุดคือ  การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ  ( X =3.36) 
เม่ือพิจารณาการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนรายดาน  พบวา 

  1)   ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ  มีการดาํเนนิงานส่ิงแวดลอม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  ( X = 3.36)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูง  3  อันดับแรก  ไดแก 
ชุมชน/หนวยงานอ่ืน  ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ 
( X =3.78)  โรงเรียนมีการวางแผนการใชพื้นท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัดภายในบริเวณโรงเรียนใหเกิดประโยชน
สูงสุด ( X = 3.69) โรงเรียนมีการนิเทศ  ควบคุม  กํากับและติดตามการดําเนินงานของครูดานส่ิงแวดลอม 
( X = 3.62)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยลําดับตํ่าสุดคือ  โรงเรียนจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ท่ีมุงเนน
ความปลอดภัยสูงสุดตอผูเรียน ( X =2.87) 

  2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอม
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X = 3.92)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  โรงเรียน
สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมตอชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
ใหกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ( X =4.08) โรงเรียนมีการจัดทําแผน/โครงการเพื่อพัฒนาสภาพ
ส่ิงแวดลอมเปนประจําทุกป  ( X = 3.99)  โรงเรียนเนนการจัดกิจกรรมการสอนโดยการนํานักเรียน
ไปทัศนศึกษาสิ่งแวดลอมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ( X = 3.92)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ย
ลําดับตํ่าสุดคือ   ครูและบุคลากร   ไดปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการสรางจิตสํานึก  
สรางความตระหนัก  การปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
( X =3.26)    

  3)  ดานการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.69)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง  
3  อันดับแรก  ไดแก  โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม  ( X =4.18)  โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป 
( X = 3.90)  โรงเรียนสนับสนุนใหมีการรณรงคเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน/
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หนวยงานอ่ืน  ( X = 3.84)  และขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียลําดับตํ่าสุดคือ  โรงเรียนมีการรณรงคใหนักเรียน
ประหยัดน้ํา  ประหยัดไฟฟา  ( X =3.30)   
 4)  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน  มีการดําเนินงานสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X = 4.12)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  โรงเรียน
ใหชุมชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  ( X =4.20)  โรงเรียน
มีการพัฒนาสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับชีวิตความเปนอยูของชุมชน  ( X = 4.20)  โรงเรียน
จัดตั้งศูนยกลางแหงการเรียนรูที่เปนแบบอยางแกชุมชนไดเขามาเรียนรูรวมกัน  เชน  หองสมุด 
ลานกีฬา สวนพฤกษศาสตร  ฯลฯ  ( X = 4.10)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยลําดับตํ่าสุดคือ  โรงเรียน
มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  ( X =3.39)  

 5.1.3  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  และท่ีตั้งของโรงเรียน  พบวา 

        1)  การดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา  ไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานท่ีตั้งไว 

        2)  การดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียน  พบวา  ไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 

5.2  การอภปิรายผล 
 
 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล  ดังนี ้
 5.2.1 การดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ชลบุรี  เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 13) 
ไดมีนโยบายใหสถานศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน  บรรยากาศ  สภาพแวดลอม  และสิ่งแวดลอมของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใหเกิดบรรยากาศท่ีดี  นาดู  นาอยู  นาเรียน  และสรางบรรยากาศที่ดี
ในการทํางาน  ซ่ึงส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวของกับลักษณะส่ิงเราท่ีมีศักยภาพ  ไดแก  
ส่ิงของ  วัสดุ  สภาพแวดลอมท่ีเปนรูปธรรม  นามธรรม  แนวความคิด  บรรยากาศ  และบริเวณ
อาคารสถานที่ตาง ๆ ในสถานศึกษา  การจัดกระทําของทุกสิ่งทุกอยางทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต  
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ท่ีอยูภายในสถานศึกษานั้น และมีผลกระทบหรืออิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน  สภาพแวดลอม
และการทํางานของผูท่ีเกี่ยวของ  (เจริญ  งานไว, 2538, หนา 11)  ดังท่ี  ศศิวิมล  เทพประสิทธ์ิ  
(2543, บทคัดยอ)  ศึกษาพบวา  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัยมีพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียนอยางตอเนื่อง  จัดโครงการสงเสริมการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีความรมร่ืนและ
สวยงาม  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ เพียงจิต  สีดาสมุทร  (2548, บทคัดยอ)  
ท่ีไดศึกษาการจัดสภาพส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา  สํานักงานเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  พบวา 
มีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาอยูในระดับมาก และผลการวิจัยของ พงษเทพ  จีระสุวรรณ 
(2543, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาการจัดสิ่งแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  อยูในระดับมาก  เชนเดียวกัน 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  1)  ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ  พบวา  มีการดําเนินงาน

ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษา  โดยไดจัดหาและดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว  การควบคุมดูแล 
การปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบ  บริเวณโรงเรียน  หองปฏิบัติการตาง ๆ ส่ืออุปกรณการเรียน 
น้ําดื่ม  น้ําใช  การจัดสวนหยอม  สวนสมุนไพร ท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบตอการรับรู  หรือความรูสึก
ของสมาชิกในสถานศึกษา  ที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรู  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในดานตาง ๆ 
(ชาตรี แกวมา, 2542, หนา 26)  ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีตอบสนองนโยบายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยสถานศึกษาไดมีการจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  แตบางโรงเรียนมีขอจํากัดดานบุคลากร งบประมาณ  อยูนอกเขตเทศบาล 
และหางไกล  ทําใหภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ เจริญ  งานไว  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ือง  “การศึกษาการจัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน” พบวา  ผูบริหารโรงเรียน  และครู  เห็นวา
การจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะในโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  แตไมสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สายัน ยิ่งสงา  (2547, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาพบวา การพัฒนาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนบานจอหอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีการปรับปรุงซอมแซม
อาคารสถานท่ีอยูในระดับนอย 

   2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  พบวา  มีการดําเนินงาน
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม
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โดยเนนใหทุกฝายมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  จึงไดมีการสอดแทรกไวใน
หลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  มีการบูรณาการ
เนื้อหาส่ิงแวดลอมกับการเรียนรูท้ังในทุกระดับการศึกษา  (จําลอง  กลอมอยู, 2537, หนา 18) 
เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู  ความเขาใจ  และมีเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 
ซ่ึงหากนักเรียนไดรับประสบการณและมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอม  จะทําใหนักเรียน
มีเจตคติทางบวก  ซึ่งเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูนั่นเอง  (Burchett, 
1993,  p. 32)  และเจตคติทางบวกเหลานี้จะมีความสัมพันธกับกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (Andrews, 1987, p.39)  ดังนั้นการใชวิธีการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรม  (Schwaab, 1976, p. 36)  และเปนกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย (Walkorz, 1972, p. 35)  
จะทําใหผูเรียนมีเจตคติทางบวกตอการจัดการและแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม  
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ เพียงจิต  สีดาสมุทร  (2548, บทคัดยอ)  ท่ีไดศึกษา
การจัดสภาพส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา  สํานักงานเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  พบวา  มีการจัด 
การเรียนการสอนส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  อยูในระดับมาก 

   3)  ดานการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  
พบวา  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  อาจเปนเพราะวา  การสรางความตระหนักและเห็นคุณคา
ของส่ิงแวดลอมจะทําใหนักเรียนไดเขาใจ  ยอมรับ  และเห็นประโยชนของการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  จึงทําใหสถานศึกษาทั้งหลายเร่ิมตนการพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอมดวยการสราง
ความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  โดยผานการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 11)  ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของธนู  มณีทิพย 
(2542, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของครูผูสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  ผลการศึกษา
พบวา  ครูผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะ
การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  นับวาเปนข้ันตอนแรก
ของกระบวนการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 

   4)  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน  พบวา  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอม
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาเห็นวาการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากชุมชน  ผูปกครอง 
องคกรทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  จึงจะทําใหการดําเนินงานส่ิงแวดลอมประสบผลสําเร็จ 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 2)  โดยสถานศึกษาควรสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน  เพ่ือดึงศักยภาพของชุมชนใหมามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม  
รวมท้ังการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบในดานการวางแผนกลยุทธ  การเปนผูนําในการเปล่ียนแปลง
เพื่อการพัฒนาและปรับสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับชีวิตในชุมชน  และการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางคุมคาสูงสุด  จึงจะทําใหการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาประสบผลตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว (เพียงจิต สีดาสมุทร, 2548, หนา 41)  ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
พงษเทพ  จีระสุวรรณ  (2543, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบวา  โรงเรียน
มีการประสานงานและรวมมือกับชุมชนในการดําเนินงานและพัฒนาส่ิงแวดลอมของโรงเรียนอยูใน

ระดับมาก  ท้ังการระดมความคิด  งบประมาณ  และทรัพยากรตาง ๆ อยางหลากหลาย  ซ่ึงสงผลให
การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ 

 5.2.2  เปรียบเทียบการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  พบวา  ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ไดมีนโยบายใหโรงเรียน  ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ทุกโรงเรียนไดพัฒนาสภาพแวดลอม  อาคารสถานท่ี  และ
บรรยากาศตาง ๆ ใหนาดู  นาอยู  นาทํางาน  และนาเรียน  และตอบสนองนโยบายการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ทุกโรงเรียน
จึงไดดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง  หรือขนาดใหญ  ก็มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พงษเทพ  จีระสุวรรณ  (2543, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
ผลการศึกษาพบวา  สภาพการจัดส่ิงแวดลอมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษากิ่งอําเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  ของโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญ ไมแตกตางกัน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาตรี  แกวมา  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษา
ปญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนขนาดตางกันมีปญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนู  มณีทิพย 
(2542, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  การจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  พบวา  โรงเรียน
ขนาดตางกัน  มีการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา  ไมแตกตางกัน 
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 เม่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน  พบวา  ไมแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ทุกโรงเรียน  ตางมีการ

ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  ท้ังการพัฒนาสภาพภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี  และบรรยากาศใหเอ้ือตอ
การเรียนรูของนักเรียนและการทํางานของบุคลากร  เชนเดียวกัน  และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ทราบทุกเดือน  ดังนั้นการดําเนินงาน
ส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ไมวา
โรงเรียนจะต้ังอยูในเขตเทศบาล หรือนอกเขตเทศบาล  ไมแตกตางกันแตอยางใด ผลการวิจัยคร้ังนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิราพร  จําปาออน  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษา  ปญหาการจัดกิจกรรม
ส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาในจังหวัดเลย  พบวา  โรงเรียนท่ีตัง้
อยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  จําลอง  กลอมอยู  (2537, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาพบวา  สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน 
ท่ีตั้งตางกัน  มีการจัดการตอปญหาส่ิงแวดลอม ตางกัน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากการศึกษาการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  มีขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 
   1)  โรงเรียนควรตรวจสอบและจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสถานท่ี  
ท่ีมุงเนนความปลอดภัยตอผูเรียนสูงสุด  รวมทั้งมีการจัดหาวัสดุ  อุปกรณใหเพียงพอกับการใชงาน 
รวมท้ังการจัดโรงอาหารไดถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอยูเสมอ 
   2)  ผูบริหาร  ครูและบุคลากรของโรงเรียนควรเปนแบบอยางท่ีดีในการสรางจิตสํานึก  
และความตระหนักดานส่ิงแวดลอมใหกับนักเรียนอยางตอเนื่อง  รวมทั้งควรมีการปลูกฝงคานิยม
ในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
   3)  ควรกําหนดยุทธศาสตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียน  และจัดทําโครงการ/
กิจกรรม  เพื่อการรณรงคใหนักเรียนประหยัดน้ํา  ประหยัดไฟฟาและใชทรัพยากรใหคุมคาสูงสุด 
รวมท้ังควรมีการกํากับติดตาม  และประเมินผลเพื่อการพัฒนาอยูเสมอ 

  4)  โรงเรียนควรระดมทรัพยากรจากชุมชน ผูปกครอง  และองคกรทองถิ่น
เพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยางหลากหลาย

และตอเนื่อง 
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 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1  มีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  ดังน้ี 
   1)  ควรศึกษารูปแบบการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
    2)  ควรศึกษาแนวโนมการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

  3)  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีประสบผลสําเร็จ 
     4)  ควรศึกษาการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผูบริหาร  และครู เชน วุฒิการศึกษา  
วิชาเอกท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณการทํางาน  และการไดรับการอบรมพัฒนาดานส่ิงแวดลอม  
เปนตน 
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