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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ   หมายถึง  ส่ิงแวดลอมที่เปนวัตถุ  เชน  บริเวณโรงเรียน  

อาคารเรียน อาคารประกอบ  หองเรียน  หองประกอบครุภัณฑ  และวสัดุอุปกรณตางๆ 
การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ  ส่ิงแวดลอมดาน  กายภาพเปนการจัดสภาพทางดาน

อาคารสถานที่  บริเวณรอบๆ โรงเรียน  เปนสิ่งที่สามารถมองเห็นได  นับเปนสิ่งแรกที่  ผูมาสัมผัส
กับโรงเรียนไดพบเห็น  และสภาพแวดลอมเหลานี้ยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย  ดังที่ วินสตัน  
เชอรชิล  ไดกลาวไววา  “We  Shape  Our  Buildings And  Then  They  Shape  Us.” หมายถึง  
มนุษยเรามีอิทธิพลที่จะสรางอาคารสถานที่อยางไรก็ได  และในทํานองเดียวกันอาคารสถานที่เหลานี้
ก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนษุยที่อาศัยอยูหรือใชประโยชนนั้นดวย  (สายสมร  ภูเจริญ, 2538, 
หนา 57; อางถึงใน เนาวรัตน  ขจร, 2549, หนา 12)   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 85  (5)  ระบุใหมีการสงเสริม 
บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตลอดจนควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยประชาชน 
ชุมชนทองถ่ิน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 
ที่ระบุใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ไดแก 
หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ  แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอ่ืน
อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย   มีโครงการเพื่อรณรงครักษาสิ่งแวดลอมอยูโครงการหนึ่งชื่อ “โครงการ
รุงอรุณ”  หลักการของโครงการรุงอรุณก็เพื่อใหเด็กไดเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอม  เปนการใหทุกคน
ไดเรียนรูรวมกันทั้งโรงเรียน  คือ  นักเรียน  ครู  ผูบริหาร  รวมทั้งคนในชุมชน  ใหเรียนรู
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โดยเปนการลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อแกปญหาและพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในชุมชนใหดขีึน้         
การเรียนรูที่ใหทุกคนมีสวนรวม  เรียนรูดวยวิธีกระทําจริง และเรียนรูแบบบูรณาการ  จะทําใหเกิด
การเรียนรูอยางแทจริง  ไมใชเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอม แตรวมถึงเรื่องการอยูรวมกัน  การทํางานรวมกัน 
การรูจักหนาที่  ความรับผิดชอบ  การรูจักเสียสละ อดทน  รูจักเปนผูให  และเปนกระบวนการเรียนรู
ประชาธิปไตยไปในตัว  การเรียนรูวิธีนี้จะชวยสรางความตระหนัก  ความสํานึก  การเห็นความสําคัญ 
และความจําเปนตองมีสวนรวมในสังคมดวยเชนกัน  ผลที่ไดรับก็ไมใชเพียงการเรียนรู  แตจะทําให
เกิดสิ่งแวดลอมที่ดีของโรงเรียนและสังคม  (พนม  พงษไพบูลย, อินเทอรเน็ต, 2549) 
 สภาพแวดลอมในสถานศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวยเสริมสราง

ใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามไดเปนอยางมาก  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอาคารเรียน  อาคารประกอบ  
อาคารสถานที่  บริเวณ  รวมทั้งบุคคล  และวัสดุอุปกรณตางๆ ที่อยูรอบตัวผูเรียนทุกชนิด ซ่ึงมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนหรือกอใหเกิดการเรียนรู  เพราะวาสภาพแวดลอม
ทุกอยางมีอิทธิพลเหนือจิตใจและพฤติกรรมของผูเรียนเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ

ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติหนาที่การงานของทุกคนในสถานศึกษา 
สรางเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเกิดความสําเร็จทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตาม

เปาหมาย  (สงบ  มณีแสง, 2532, หนา 139; อางถึงใน สําเริง  วงษเจริญ, 2549, หนา 3)   
ในการจดัสภาพแวดลอมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ฉะเชิงเทรา  เขต 2  มักจะถูกมองวาการจัดส่ิงแวดลอมยังไมมีความจําเปน  และถาจะทําก็ตองใช
งบประมาณการดําเนินการจํานวนมาก  จงึทําใหโรงเรียนหลายแหงละเลยที่จะทําการจดัสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี  และมักจะเนนเฉพาะดานวิชาการที่อยูในหองเรียน  หรือการจัดกจิกรรม
สงเสริมการเรยีนการสอนของนักเรยีนในดานตางๆ ที่เปนงานหลักในการจัดการเรียนการสอนเทานัน้ 
จึงทําใหสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของโรงเรียนหลายแหงยังอยูในเกณฑที่ยังไมไดมาตรฐาน  และ
ยังไมเปนแหลงเรียนรูที่ดีของนักเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2545, หนา 1) 

โรงเรียนเสมือนบานแหงที่สองของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนจะตองใชชีวิตในโรงเรียน
เปนเวลาหลายชั่วโมงในแตละวัน  โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งนักเรียนยังอยูในระหวางปฐมวัย  
ควรไดรับการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ  โรงเรียนจึงควรจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหคลายกัน  
หรือดีกวาท่ีบาน  โดยสนองความตองการของนักเรียนทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  จิตใจ 
และสติปญญา  ซ่ึงมีความสอดคลองกับ สายสมร  ภูเจริญ  (2538, หนา 3; อางถึงใน เนาวรัตน  ขจร, 
2549, หนา 12)  กลาววา  โรงเรียนจึงควรสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในโรงเรียน 
ใหทุกคนในโรงเรียนมีความรูสึกอบอุนเมื่ออยูรวมกัน  คือการสรางความรัก  ความผูกพัน  
ความเอื้ออาทรตอกัน  ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่สําคัญคนหนึ่ง  ที่จะชวยใหการดําเนินงานของ
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โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดผูบริหารจึงควรเห็นใจ  เขาใจและใหกําลังใจแกครู  อาจารย
ในการปฏิบัติหนาที่  ครูจะรวมมือกันปฏิบัติหนาที่ของตน  ใหความรัก  ความเมตตากับนักเรียน 
นอกเหนือจากการสอนเนื้อหาวิชา  นักเรียนจะเกิดความรูสึกวาอยากมาโรงเรียน มาแลวมีความอบอุน
สบายใจ 

ดังนั้น  ในการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  จึงมีวัตถุประสงค  เพือ่จดัและปรบัสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนและความเปนอยูของนักเรียน  ตลอดจนครูอาจารย
ในโรงเรียน  เพื่อใหนักเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียนของตน  มีพัฒนาการทัง้  4  ดาน  รางกาย  อารมณ  
สังคม  และสติปญญา  มีระเบียบ  รักสวยรักงาม  และมีรสนิยมดี  และเพื่อใหโรงเรียนเปนสถานที่
ที่เปนตัวอยางแกชุมชน  จากลักษณะและความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน จึงกลาวไดวา 
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนนั้น เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  ที่โรงเรียนทุกระดับจะตองจัดใหมีขึ้น
เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชกิในโรงเรียนเพราะสภาพแวดลอมในโรงเรียนมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของทุกคนที่ เปนสมาชิกของโรงเรียน  ถาหากโรงเรียนสามารถดําเนินการไดดี  
มีความเหมาะสมกับแตละทองถ่ินที่จะเปนการชวยสงเสริมใหสมาชิกเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางทีด่ ี  
ที่พึงประสงคได 
                 ที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  การบริหารสภาพแวดลอมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก  เพราะสภาพแวดลอมในโรงเรียนเปนสวน
หนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูเรียนและสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได  รวมทั้ง
ชุมชนดีแวดลอมสถานศึกษาอยูก็มีสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนดวย  
ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ จะสงเสริมใหโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนใหดําเนินไปสูจุดหมายที่ตั้งไวได  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจ
ของผูมีสวนเกี่ยวของตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ใน  4  ดาน  คือ  ดานกายภาพ  ดานการบริหาร  ดานวิชาการ 
และดานชุมชนสัมพันธ  เพื่อใหเกิดผลดีแกนักเรียนตามเปาหมาย ตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของตอการบริหารสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2  จํานวน  4  ดาน  
คือ  ดานกายภาพ  ดานการบริหาร ดานวิชาการ  และดานชุมชนสัมพันธ  
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1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของตอการบริหารสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2  จําแนกตาม
ผูมีสวนเกี่ยวของ  ขนาดของโรงเรียน 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษานําไปใชในการกําหนด

นโยบาย  แผนงาน  โครงการตางๆ เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาในดานการบริหารสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ตามความพึงพอใจ
ของผูมีสวนเกี่ยวของตอไป 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
1.4.1  ขอบเขตของเนื้อหา 

         การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของตอการบริหารสภาพแวดลอม

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน  4  ดาน  
 1)  ดานกายภาพ 
 2)  ดานการบริหาร 
 3)  ดานวิชาการ 
 4)  ดานชุมชนสัมพันธ  
1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  และผูปกครอง  ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 151 โรงเรียน 
เปนผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผูปกครอง รวม 9,839 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน  151 คน และครูจํานวน 1,674 คน  นักเรียนจํานวน 4,007  คน  และผูปกครองจํานวน  
4,007  คน  เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  1,816  คน  ขนาดกลาง  3,573  คน  ขนาดใหญ  4,450  คน 

 2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  และผูปกครองสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ไดจากการสุมประชากรในขอ 1 โดยการเลือกแบบเจาะจง
(purpostsive sampling)  เพราะเปนกลุมที่สามารถใหขอมูลไดเปนอยางดี  แบงสัดสวนโรงเรียน
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เปน  3  ขนาด  มีขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  ไดจํานวนผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และผูปกครอง
ตามขนาดโรงเรียน  ดังนี้ 

   (1)  โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  62  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  69  คน 
แยกเปนผูบริหาร  2  คน  จาํนวนครู   15  คน  จํานวนนกัเรียน  26  คน  จํานวนผูปกครอง  26  คน 

   (2)  โรงเรียนขนาดกลาง  จาํนวน  57  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  134  คน 
แยกเปนผูบริหาร 2  คน  จํานวนคร ู 22  คน  จํานวนนกัเรียน  55  คน  จํานวนผูปกครอง  55  คน 

   (3)  โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  32  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 167  คน 
แยกเปนผูบริหาร  1  คน  จาํนวนครู  26  คน  จํานวนนกัเรียน 70  คน  จํานวนผูปกครอง  70  คน 

   รวมกลุมตัวอยางผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และผูปกครอง  จํานวน  370  คน  
1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 

1)  ตัวแปรตน 
    (1)  ผูมีสวนเกี่ยวของ 
   ก.  ผูบริหาร 
   ข.  ครู 
   ค.  นักเรียน 
   ง.  ผูปกครอง 
   (2)  ขนาดของโรงเรียน 
   ก.  ขนาดเล็ก 
   ข.  ขนาดกลาง 
   ค.  ขนาดใหญ 

2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของตอการบริหารสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน  4  ดาน  คือ  
ดานกายภาพ  ดานการบริหาร  ดานวิชาการ  ดานชุมชนสัมพันธ 

 

1.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย  
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย  ใชแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, 2544, หนา 9-10)  ที่กลาวถึงสภาพแวดลอมวา
กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว  ที่มีอิทธิพลและผลกระทบตอการรับรูหรือความรูสึกของ
สมาชิกในสถานศึกษา   
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ผูวิจัยนํามาประยุกตเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของผูมีสวนเกี่ยวของตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ใน  4  ดาน  คือ  ดานกายภาพ  ดานการบริหาร  ดานวิชาการ  
และดานชุมชนสัมพันธ  ดังแสดงในภาพ  1 
 

   ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 
 

   
                                                                                                                              
                                                                     
   
 
                                
 

 
 
 

ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 

 
1.6.1  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารสภาพแวดลอม

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4 ดาน   แตกตางกัน 
1.6.2  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และผูปกครองในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความพึงพอใจ

ตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  4  ดาน  แตกตางกัน 
 
 
 
 
 

1.  ผูมีสวนเกี่ยวของ 
  1.1  ผูบริหาร                
  1.2  ครู 
  1.3  นักเรียน 
  1.4  ผูปกครอง 

2.  ขนาดของโรงเรียน 
2.1  ขนาดเล็ก 
2.2  ขนาดกลาง 
2.3  ขนาดใหญ 

     ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของตอการบริหาร
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
จํานวน 4  ดาน คือ 

1.  ดานกายภาพ 
2.  ดานการบรหิาร 

       3.  ดานวชิาการ 
4.  ดานชุมชนสัมพันธ 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ  
 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัและตรงตามจุดมุงหมายของการวิจยัคร้ังนี้ จึงไดนิยามศัพท
เฉพาะ ดังนี ้

1.7.1  ความพึงพอใจตอการบริหารสภาพแวดลอม  หมายถึง  ความรูสึกหรือทัศนคติของ
บุคคลทีมีตอสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่คาดหวัง  เมื่อไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย  
และความรูสึกหรือทัศนคติตอกระบวนการจัดสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบ
ตอการรับรูหรือความรูสึกของสมาชิกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อใหบรรลุดานตางๆ ซ่ึงมี 4  ดาน 

1)  ดานกายภาพ  หมายถึง  การจัดสภาพทางดานอาคารสถานที่  บริเวณรอบๆ โรงเรียน 
การสรางสิ่งที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน  เพื่อเปนศูนยรวมทางจิตใจของสมาชิกทุกคนใหมี
ความภาคภูมิใจในสถาบัน  เชน  กําหนดตนไม  หรือดอกไมประจําโรงเรียน  ส่ิงปลูกสรางทีเ่ปนสญัลักษณ
ของโรงเรียน  เพลงประจําโรงเรียน  การแตงกายชุดที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน  การจัดบริเวณโรงเรียน  
มีการตกแตงอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ตัดแตงสนามหญา  ร้ัว  จัดหองเรียน หองพักคร ู โตะทาํงาน  
หองนํ้า  หองสวม  จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ  ใหเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  ดูแลวสบายตา  
หยิบก็งายใชก็คลอง  และใชการไดดีอยูเสมอ  การจัดสถานที่ทํางานของครู  การจดัโตะเรยีน  การตกแตงไม
ดอกไมประดับ  การจัดปายนิเทศ  ปายประกาศ  ตลอดถึงการนําทรัพยากรหรือส่ิงตางๆ ในทองถ่ิน
มาจัดหรือดัดแปลงใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  การใชสิ่งของหรือสถานที่ของโรงเรียน
อยางคุมคาหรือเกิดประโยชนสูงสุด  เชน  บริเวณใตอาคารเรียน  บริเวณหองประชุม  โรงอาหาร  
ใตรมไม    
                       2)  ดานการบริหาร  หมายถึง  กระบวนการดําเนินการตางๆ ที่กระทําภารกิจ
ใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  ไดแก  การสงเสริม  สนับสนุน  ปรับปรุง  การพัฒนาโรงเรียน  
บุคลากร  และนักเรียน  ดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียนที่ไดทํางานอยางมีระบบ   
ดวยความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ยิ้มแยมแจมใส  เปนมิตรตอกัน  รักใครกลมเกลียวกัน  
การดําเนินการของโรงเรียนเพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ผูบริหารและครู  
เปนผูมีความสําคัญยิ่งตอการสรางสิ่งแวดลอม  โดยเริ่มที่ตัวผูบริหารเอง  จะตองเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีใหเกิดขึ้นระหวางครูดวยกัน  และระหวางครูกับผูบริหาร  ความสัมพันธที่ดีจะไดรับการไววางใจ
จากคณะครูปฏิบัติตอครูเหมือนกับเปนผูรวมงานที่ดี  ที่คอยใหคําแนะนําชวยเหลือสรางขวัญ  และ
กําลังใจในการทํางานใหกับครู  โดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  เชน  การสํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา  สงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนทํางานรวมกันในลักษณะตางๆ มีการสรางขวัญกําลังใจ   
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จัดระบบการตอนรับแขกผูมาเยือนดวยบรรยากาศแหงความเปนมิตรไมตรี  สงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติตนตอกันอยางมีสัมมาคารวะตามขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมไทย  เชน       
การไหว  การทักทาย  การใชวาจาสุภาพ 

3)  ดานวิชาการ  หมายถึง  การนําหลักสูตรมาใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
ที่ตรงตามจุดประสงค  สงเสริมความสามารถของแตละบุคคล  นักเรียนเกดิการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ตนเอง  โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  การวัดผลประเมินผลการเรียน  การเรียนการสอนทั้งภายใน
หองเรียน  และนอกหองเรียน  ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการตางๆ 
ที่จะทําใหนักเรียนไดรับความรู  ประสบการณใหมากที่สุดภายใตบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา  นาเรยีนรู  
เรียนสนุก  รักเพื่อน  การจัดสภาพแวดลอมดานวิชาการ  มีความสําคัญตอการปรับสภาพของสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนการสอน  ทั้งในและนอกหองเรียน  ซ่ึงเปนการกระตุน และยัว่ยทุีจ่ะชวยใหนกัเรยีน
ไดรับความรู  และประสบการณใหมากที่สุด การจัดกระบวนการเรียนการสอน  สงเสริมใหนักเรียน
เปนศูนยกลาง  โดยครูพยายามจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดกระทําดวยตนเอง  และมีโอกาสเรียนรู
มากที่สุดเทาที่จะทําได  ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  พยายามใชส่ือการสอน  อุปกรณ
ที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียน  และเรียนดวยความสนุกสนานยิ่งขึ้น  การจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การเรียนการสอน  โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงออก  และ
เขารวมทุกคนตามความถนัดและความสนใจอยางตอเนื่อง และเสรี   

4)  ดานชุมชมสัมพันธ  หมายถึง  การที่โรงเรียนจะตองสรางความสัมพันธกับชุมชน  
ใหชุมชนมีความศรัทธาตอโรงเรียน  เพื่อดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  สงเสริมเรื่อง
ส่ิงแวดลอมใหชุมชนเห็นความสําคัญ  และพรอมที่จะรวมมือสนับสนุนกิจกรรม  ชุมชนสัมพันธ
เปนองคประกอบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
ในการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาตามหลักยุทธศาสตรหลัก PIL  หมายถึง  การศึกษาตองมุงการมสีวนรวม 
(Participation)  การศึกษาตองมีลักษณะเปนองครวมหรือบูรณาการ  (Integration)  และการศึกษา
ตองมุงใหเกิดการเรียนรู  (Learning)  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่รวมกันคิดรวมกันทําและรับผิดชอบรวมกัน   
การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา  จะตองสัมพันธสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชน  
เพื่อนักเรียนจะไดนําผลการเรียนรูจากโรงเรียนไปใชในชุมชนได  ชุมชนแตละแหงมีทรัพยากรตางๆ 
มากมาย  ทั้งทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น  ทรัพยากรตางๆ
ไมเพียงแตพัฒนาคน  แตตองพัฒนาชุมชน  และสังคมควบคูไปดวยกัน               

1.7.2  ขนาดของโรงเรียน   หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  ซ่ึงไดแบงออกเปน  3  ขนาด  ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 13)  คือ 
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1)  โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1- 120 คน 
2)  โรงเรียนขนาดกลาง  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 121- 300 คน  
3)  โรงเรียนขนาดใหญ  หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 301 คนขึ้นไป 

1.7.3  ผูมีสวนเกี่ยวของ  หมายถึง  ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  
ครู  นักเรียนและผูปกครอง    

            1)  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนและผูรักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ปการศึกษา 
2551 

            2)  ครู  หมายถึง  ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2551   

            3)  นักเรียน  หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปที่  6  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2551   

            4)  ผูปกครอง  หมายถึง  ผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2  ปการศึกษา 2551   

1.7.4  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  เฉพาะโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  ที่มีนักเรียนกําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6    

1.7.5  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  หมายถึง  หนวยงานที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตาม

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 

 
 
   


