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บทที่ 1  
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
         การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตนที่ครอบคลุม ดานเศรษฐกิจ  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเมือง การปกครอง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยู
ของผูคนทั้งโลก กอใหเกิดความเจริญ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ สรางความสะดวกสบาย
แกชีวิตความเปนอยูของมนุษยมากมาย พรอมกันนี้ก็ไดสรางปญหาตางๆ ตามมากับผลพวงอันเกิดขึ้น
จากการเรงการแขงขันกันพัฒนาประเทศชาติของนานาอารยประเทศทั่วโลก เพื่อใหกาวหนาทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เหนือกวา โดยการเรงใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตเพื่อสนองตอบ
ความตองการของระบบทุนนิยม เกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเกินกําลัง ขาดความสมดุล
ขาดวิจารณญาณของสังคมโลก ทําใหสภาพสิ่งแวดลอมของโลกเกิดวิกฤติไปทั่วโลก ซ่ึงสอดคลองกับ
การประชุมสหประชาชาติที่วาดวย ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ซ่ึงไดระบุไว สรุปโดยสังเขปไดวา 
ปจจุบันไดเกิดปญหาสิ่งแวดลอมขึ้นอยางกวางขวางและคลายคลึงกันไปทั่วโลก ซ่ึงเปนผลมาจาก
กาซโอโซนในชั้นบรรยากาศลดลง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ เกิดความเสื่อมโทรม
ของดิน ปาไมถูกทําลาย เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดปญหาของมลภาวะทางน้ํา 
อากาศ และดิน และมีผลตอการอยูรวมกันของเรา (United Nations, 1993, p. 1) และไมเวนแมแต
ประเทศไทยของเราก็เกิดปญหาสิ่งแวดลอมหลายดาน  ซึ่งเราสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร 
เรื่องราวเหลานี้ ไดจากสื่อมวลชนตางๆ หรือพบเห็นดวยตนเองอยูเปนประจํา เชน ปญหาภาวะโลกรอน 
แผนดินไหว พายุรุนแรง คล่ืนสึนามิ น้ําทวม น้ําเนา น้ําเสีย ฝนแลง ขยะลนเมือง วิกฤติพลังงาน ฯลฯ  
ซ่ึงเหตุการณดังกลาว สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน วิถีชีวิตความเปนอยูของเราอยางมาก             
   ส่ิงตาง  ๆดังกลาว รัฐบาลไทยของเรา มิไดนิ่งนอนใจแตอยางใด ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของเรื่องนี้มาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับ และโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 ก็ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไวในมาตรา 47 มาตรา 59 มาตรา 79 (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541, 
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หนา 15-24) และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2535 ซ่ึงใชสําหรับ
การควบคุมสิ่งแวดลอมทั่วราชอาณาจักรไทย เปนตน (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540, หนา 40) นอกจากนี้ 
การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชาติ ยังถูกกําหนดไวในนโยบายของรัฐบาล
แทบทุกรัฐบาล ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดแถลงนโยบายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวใน ขอ 4 ซ่ึงแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 
2548 สรุปไดวา รัฐบาลตองดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548, หนา 16) ดวยเหตุนี้ เราจึงเห็นขาวเกี่ยวกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชาติ เชน กิจกรรมการรณรงคเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมเกิดขึ้นบอยครั้งขึ้น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เห็นความสําคัญเรื่องนี้ จากสื่อมวลชน
แขนงตางๆ  ทั้งทางสถานีโทรทัศน และหนังสือพิมพเปนประจํา เพื่อชวยกันสรางจิตสํานึก
ของคนในชาติใหเห็นความสําคัญและชวยกันแกปญหา   
         กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานสําคัญในการใหการศึกษาแกพลเมืองของชาติ
ผานระบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมุงเนน
การสรางคนใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังปรากฏจากหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ถูกกําหนดไวตาม มาตรา 7 และมาตรา 23 วรรค 2
กลาวโดยสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนตองปลูกฝงความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม(ฝายวิชาการมีเดียอินเทลลิเจนซเทคโนโลยี, 2546, หนา 12-16) 
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต และสถานศึกษากวา 30,000 แหง 
รับนโยบายดงักลาวไปดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว     
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดกิจกรรมการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสามารถจัดการเรียนการสอนไดครอบคลุม หลักการ จุดมุงหมาย และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 อยางมีประสิทธิภาพ   
         สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงมีหนาที่ 
จัดการเรียนการสอนตามกฏหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ปรับปรุง พุทธศักราช 2546 และนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
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คือบุคคลสําคัญที่ตองใชกระบวนการบริหารและการวางแผน เพื่อสงเสริมจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง โดยนําปจจัยการบริหารดานตางๆ มาสนับสนุนใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และจะสงผลตอคุณภาพผูเรียนตามความตองการของหลักสูตรตอไป    
           จากที่กลาวมาแลวในเบื้องตน การจัดการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนสิ่งสําคัญ
และมีความจําเปน ที่สถานศึกษาตองมีการบริหารจัดการในเรื่องนี้ ใหไดคุณภาพ เพื่อใหเกิดผลตอ
คุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตร เปนพลเมืองที่ดีของชาติที่มีพฤติกรรม 
การตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผูวิจัย
จึงสนใจวิจัยเร่ืองนี้ขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมจัดการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
          1.2.1 เพื่อศึกษาระดับปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
          1.2.2 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
          1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 
         การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนเรื่องสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ ใหความสําคัญ และมีการจัดกิจกรรมนี้
มานานแลว ตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (เดิม) จนถึงปจจุบันที่เปลี่ยนมาเปน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ยังคงดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง มีการกําหนด
จุดหมาย หลักการ พฤติกรรมที่คาดหวัง คุณลักษณะอันพึงประสงค เนื้อหาสาระที่ตองเรียนรูไว
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหโรงเรียนนําจุดหมาย และหลักการดังกลาว ไปวางแผน 
บริหารจัดการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามความคาดหวังตามหลักสูตร ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในการมีจิตสํานึก ความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
ใชทรัพยากรอยางประหยัด เปนพลเมืองที่ดีตอไปในอนาคต ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําเปนตองมีกระบวนการบริหารจัดการสงเสริม
ใหเกิดการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูวิจัยคิดวา 
งานวิจัยเร่ืองนี้ นาจะเปนประโยชนตอสถานศึกษาทุกแหง และผูเกี่ยวของทุกภาคสวน นําไปใชประโยชน
ไดดังนี้ 
         1.3.1 นําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
         1.3.2 เปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
         1.3.3 หนวยงานทางราชการที่มิใชสถานศึกษา องคกรเอกชน หรือองคการตางๆ ที่มี
สวนเกี่ยวของกับการทํางาน ดานสิ่งแวดลอม นําไปใชเปนขอมูล เพื่อสงเสริม สนับสนุน วางแผน
พัฒนา  ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
         1.4.1 ขอบเขตดานพืน้ท่ี  
           สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอพนมสารคาม อําเภอบางคลา อําเภอราชสาสน อําเภอสนามชัยเขต 
อําเภอแปลงยาว อําเภอทาตะเกียบ และอําเภอคลองเขื่อน                   
         1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา   
                การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ตามความเห็นของบุคลากรทางการศึกษาอันไดแก ครูผูสอนหรือผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในลักษณะขององคประกอบดานปจจัยการบริหาร 2 สวน คือ  
                    1) ปจจัยภายนอกสถานศึกษา ประกอบดวย ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม  และ
วัฒนธรรม ปจจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย  และปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม  
                   2) ปจจัยภายในสถานศึกษา ประกอบดวย ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานงบประมาณ 
ปจจัยดานวัสดุ/อุปกรณ และปจจัยดานการจัดการ   
                ในสวนของการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาของการศึกษา
ไว 6 ดาน คือ  
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                   1) การนําหลักสูตรไปใช    
                   2) การวางแผนการสอน   
                   3) กระบวนการเรียนการสอน  
                   4) การใชส่ือและแหลงเรียนรู   
                   5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
                  6) การวดัผลประเมินผล  
         1.4.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                 ประชากรไดแก บุคลากรทางการศึกษาไดแก ครูผูสอนหรือผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,920 คน 
                กลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 
และสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดังนี้  
                    1) ใชตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, pp. 607-608)  
                    2) สุมแบบแบงชั้นจากกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรรายอําเภอ   
                    3) สุมแบบเจาะจงใหไดจํานวนกลุมตัวอยางโรงเรียนที่มีทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ ครบตามจํานวนที่ตองการ  
         1.4.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
                   1) ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจดัการเรียนการสอน ส่ิงแวดลอม
ศึกษา แบงออกเปนดังนี ้
                         (1) ปจจัยภายนอกสถานศึกษา ประกอบดวย ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจยัดานสังคม 
และวัฒนธรรม ปจจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย และปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม  
                        (2) ปจจัยภายในสถานศึกษา ประกอบดวย ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานงบประมาณ 
ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ และ  ปจจัยดานการจัดการ 
                   2) ตัวแปรตาม ไดแก การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย   
                        (1) การนําหลักสูตรไปใช   
                        (2) การวางแผนการสอน  
                        (3) กระบวนการเรียนการสอน 
                       (4) การใชส่ือและแหลงเรียนรู 
                        (5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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                        (6) การวัดผลประเมินผล  
 

1.5 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

         
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปแนวคิดมาจากงานวิจัยและขอเขียน
ของ พวงรัตน เกษรแพทย (2543, หนา 39-49) ซ่ึงกลาวถึง สภาพแวดลอมมีความสัมพันธและมีผลตอ
การจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งประกอบดวย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง เนาวรัตน 
แยมแสงสังข (2542,หนา 51) ใหความสําคัญกับการวิเคราะหองคกรเชิงระบบ เพื่อพัฒนาองคกร 
จะตองศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงประกอบดวย สภาพแวดลอมภายนอก
องคกรและสภาพแวดลอมภายในองคกร เจือจันทร จงสถิตอยู (2541, หนา 85) กลาวสรุปไววา 
ปจจัยที่สงผลตอการปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวยปจจัยภายในระบบการศึกษา คือ คุณภาพครู 
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการ  
และปจจัยภายนอก ไดแก ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
           จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาประยุกตรวมกับประสบการณในการบริหารการศึกษา
นํามาปรับผสมผสานใหเขากับบริบทของสถานการณอันเปนปจจุบันในการวางแผนกลยุทธสําหรับ
การบริหารการศึกษาในยุคใหม เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาในลักษณะขององคประกอบ 2 สวน คือ  
            1) ปจจัยภายนอกสถานศึกษา ประกอบดวย ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม 
และวัฒนธรรม ปจจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย  และปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม  
           2) ปจจัยภายในสถานศึกษา ประกอบดวย ปจจัยสําคัญอันเปนทรัพยากรหลัก
ในการบริหาร 4 ดานคือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุ อุปกรณ และดานการจัดการ  
         สวนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ผูวิจัยสรางกรอบแนวคิด จากการสังเคราะห
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ของ รวมพร ชุมสุคนธ (2542, บทคัดยอ) 
ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ไว 5 ดาน คือ การนําหลักสูตรไปใช   
ดานการจัดเนื้อหาสาระและหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือและแหลงเรียนรู   
และดานการวัดผลประเมินผล จากการสังเคราะหงานวิจัยของ เกสินี นันทวิสิทธิ์ (2541, บทคัดยอ) 
พบวา การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาควรมีการจัดการ 4 ดานคือ ดานเนื้อหาวิชา 
ดานการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดผลประเมินผล  
จากการวิเคราะหงานวิจัยของอิสรา หนูจอย (2549, บทคัดยอ) แตกตางจากนักวิจัยทานอื่นในเรื่อง 
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ส่ือการสอน วิเชียร กระพี้แดง (2543,บทคัดยอ) เสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาไวคลายกับนักวิจัยทานอื่นๆ แตสวนแตกตาง เพิ่มเติมจากทานอื่น คือ ใหมีการจัด
กิจกรรมรณรงคเร่ืองสิ่งแวดลอม และสุรินทร วังคะฮาด (2543, บทคัดยอ) เนนกระบวนการเรียนการสอน  
 จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสังเคราะหและ
ประยุกตหลอมรวมเขาดวยกัน เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ไว 6 ดาน คือ 
           1) การนําหลักสูตรไปใช   
           2) การวางแผนการสอน  
           3) กระบวนการเรียนการสอน   
           4) การใชส่ือและแหลงเรียนรู   
           5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
           6) การวดัผลประเมินผล  
 

               ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

ปจจัยการบริหาร 
1. ปจจัยภายนอกสถานศึกษา       
    ดานเศรษฐกิจ 
    ดานสังคมและวัฒนธรรม 
    ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    ดานการเมืองและกฏหมาย 
    ดานสิ่งแวดลอม 
2. ปจจัยภายในสถานศึกษา 
    ดานบุคลากร 
    ดานงบประมาณ 
    ดานวัสดุอุปกรณ 
    ดานการจดัการ 

การจัดการเรียนการสอน 
สิ่งแวดลอมศึกษา 

การนําหลักสตูรไปใช 
การวางแผนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน 
การใชส่ือและแหลงเรียนรู 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การวัดผลประเมินผล 
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1.6 สมมติฐานการวิจัย 
          
 ปจจัยการบริหารดานปจจัยภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
และวัฒนธรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย ดานสิ่งแวดลอม  และ
ปจจัยภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และ
ดานการจัดการ เปนปจจัยที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ  
    
     เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และตรงตามความมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
จึงไดนิยามคําศัพทเฉพาะไวดังนี้ 
             1.7.1 ปจจัยการบริหาร หมายถึง ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
เปนปจจัยที่มีบทบาทสําคัญ เชน สภาพบริบท ของสิ่งแวดลอม ทรัพยากร หรือส่ิงอื่นใดท่ีถูกนําไปใช
ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ  
             1.7.2 ปจจัยภายนอกสถานศึกษา หมายถึง ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา ที่อยูนอกสถานศึกษาและมีบทบาทสําคัญ ที่ควรนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ไดแก  
                       1) ดานเศรษฐกิจ หมายถึง ลักษณะหรือสภาพฐานะทางดานเศรษฐกิจของชุมชน
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  
                       2) ดานสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะหรือสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความรวมมือ ความสนใจ ของชุมชนที่เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  
                       3) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง ลักษณะหรือสภาพความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชุมชนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา                      
 4) ดานการเมืองและกฎหมาย หมายถึง ลักษณะ ของนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย
จากภาครัฐ องคกรเอกชน ทองถ่ิน ชุมชน ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  
                       5) ดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ลักษณะและสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน ที่เอื้อและ
เปนประโยชนตอการนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  
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             1.7.3 ปจจัยภายในสถานศึกษา หมายถึง ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา ที่อยูในสถานศึกษาและมีบทบาทสําคัญ ที่ควรนําไปใชในการจัดการการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ไดแก  
               1) ดานบุคลากร หมายถึง คุณลักษณะความพรอมของครูผูสอนและผูบริหาร 
ดานวิสัยทัศน ความตระหนัก ความรู ความสามารถ ความเขาใจ การใหความสําคัญ ในการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  
                       2) ดานงบประมาณ หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนดานงบประมาณการเงิน
ในการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
  3) ดานวัสดุและอุปกรณ หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนดานวัสดุและอุปกรณ
ส่ือและแหลงเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
                       4) ดานการจัดการ หมายถึง การกําหนดโครงสราง วางแผน การบริหารงาน กํากับ
ติดตาม นิเทศงานการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียนอยางเปนระบบ  
             1.7.4 สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย
สรางขึ้น ที่อยูรอบๆ ตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต   
             1.7.5 สิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Education) หมายถึง กระบวนการในการพัฒนา
พลเมืองใหมีความรูความเขาใจในระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ใหเกิดความตระหนกั
ในความรับผิดชอบและมองเห็นทางเลือกที่ดีในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจนความสมัครใจ
ในการปฏิบัติ เพื่อส่ิงแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ เหมาะแกการดํารงชีวิต 
             1.7.6 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในเนื้อหา สาระที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญ 
และปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก การนําหลักสูตรไปใช การวางแผนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใชส่ือและแหลงเรียนรู การวัดผล
ประเมินผล                      
             1.7.7 สถานศึกษาหมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2   
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
         การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาระดับการใชปจจัยการบริหาร การดําเนินการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยศึกษาปจจัยการบริหารในลักษณะ 2  องคประกอบ  คือ  ปจจัยภายนอกสถานศึกษา  และ
ปจจัยภายในสถานศึกษา และเพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ผูวิจัย
จึงนําเสนอการคนควาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องตอไปนี้ 
         2.1 ส่ิงแวดลอมศึกษา 
             2.1.1 ความหมายของสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอมศึกษา 
             2.1.2 วัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา 
             2.1.3 เปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
             2.1.4 หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา 
         2.2 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา 
             2.2.1 การนําหลักสูตรไปใช  
             2.2.2 การวางแผนการสอน  
             2.2.3 กระบวนการเรียนการสอน  
             2.2.4 การใชส่ือและแหลงเรียนรู 
             2.2.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
             2.2.6 การวัดผลประเมินผล 
         2.3 ปจจัยที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
             2.3.1 ปจจัยภายนอกสถานศกึษา 
             2.3.2 ปจจัยภายในสถานศึกษา 
         2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
             2.4.1 งานวิจยัในประเทศ 
             2.4.2 งานวิจยัในตางประเทศ              
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2.1 สิ่งแวดลอมศึกษา 

 
         2.1.1 ความหมายของสิง่แวดลอมและสิ่งแวดลอมศึกษา 
             นักการศึกษาหลายทาน ไดใหคําจํากัดความของสิ่งแวดลอม ไวหลายทัศนะดังนี้คือ 
             เกษม จันทรแกว (2525, หนา 2) ใหความหมายสิ่งแวดลอมไววา ส่ิงแวดลอม หมายถึง
ส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้นอยูรอบๆ ตัวเรา และทั้งที่มีลักษณะทางกายภาพ
ที่เห็นไดและไมสามารถเห็นได 
             รวีวรรณ ชนิะตระกูล (2540, หนา 13) ใหความหมายไววา ส่ิงแวดลอมคือ ทุกสิ่งทุกอยาง
ที่อยูรอบตวัมนุษยทั้งที่มีชวีติ และไมมีชวีติ ทั้งทีเ่ปนรูปธรรม และนามธรรม มีอิทธิพลเกีย่วโยงถึงกนั
และปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมและทําลาย
อีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลีย่งไมได 
             สุเทพ ธีระศาสตร (2540, หนา 1) ใหคําจํากัดความของสิ่งแวดลอมไววา สิ่งแวดลอม
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น
นับตั้งแต คน สัตว ดิน น้ํา ตนไม ภูเขา ตลอดจนอาคารบานเรือน ถนนหนทาง สิ่งประดิษฐตางๆ
รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีดวย  
             พันธวัศ สัมพนัธพานิช (2543, หนา 1-3) ใหความหมายสิ่งแวดลอม สรุปไดวา ส่ิงแวดลอม   
หมายถึง สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ซ่ึงใหประโยชนและโทษ ทั้งเห็นและ
ไมเห็นดวยตาเปลา เปนรูปธรรมและนามธรรมและสิ่งเปนพิษและไมเปนพิษ                         
             กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับความหมายของสิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบ  ๆตัวเราทั้งหมด
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น ถึงแมจะมองเห็น หรือมองไมเห็นก็ตาม ส่ิงตาง  ๆเหลานี้
มีทั้งประโยชนและโทษตอมนุษยในดานตางๆ 
            สวนความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา นักการศึกษาไดใหคําจํากัดความสิ่งแวดลอมศึกษา
ไวดังนี้          
             กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2543, หนา 7-8) กลาวถึง ความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา
ไวดังนี้ 
                 1) กฎบัตรเบลเกรด (Belgrade Chater) ซ่ึงออกมาหลังจากมีการประชุมที่กรุง Belgrade
ประเทศยูโกสลาเวีย เมื่อ ค.ศ. 1975 ไดสรุปความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา ส่ิงแวดลอมศกึษา
คือกระบวนการที่ทําใหเห็นคุณคา เกิดความตระหนักและเขาใจถึงการอยูรวมกันของสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดวยการใหโอกาสแกทุกคนพัฒนาความรู เจตคติ ทักษะ 
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และการตัดสินใจ เพื่อใหสามารถพัฒนารูปแบบวิถีการดําเนินชีวิตใหม เพื่อส่ิงแวดลอมในระดับบุคคล 
กลุม และสังคม     
                 2) แผนปฎิบัติการที่ 21 (Agenda 21) ซ่ึงเปนรายงานขอตกลง ที่ไดรับความเห็นชอบ
ระดับนานาชาติ จากการประชุมของสหประชาชาติวาดวยเรื่อง “สิ่งแวดลอมและการพัฒนา” 
(United Nations Conference on Environment and Development) (UNCED) หรือ Earth Summit 
ที่กรุง Rio de Janero  เมื่อ ค.ศ. 1992 ไดใหความหมายและบทบาทของสิ่งแวดลอมศึกษา
อันเปนแนวโนมในปจจุบันวา ส่ิงแวดลอมศึกษา เปนการศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน หรือเปนการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน(Education For Sustainability) มีนโยบาย เปาหมาย และจุดประสงค เพื่อสรางความตระหนัก
ความรู เจตคติ คานิยม และทักษะ ซ่ึงจะเสริมพลังใหกับบุคคล กลุม และสังคม รวมกันทํางาน
อยางแข็งขัน เพื่อส่ิงแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน          
             สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (2540, บทนํา) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยสํานักงาน 
ความรวมมือทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา และการพัฒนาแหงประเทศเดนมารก Danish Cooperation For 
Environment and Development (DANCED) ไดเสนอขอบเขต และความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา   
ไววา “มนุษยทุกผูทุกเหลาลวนแตตองขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติทั้งสิ้ ความตองการของ
มนุษยลวนมีส่ิงแวดลอมเปนตัวกําหนด ไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม ดานกายภาพ ดานสังคม  หรือ
ดานเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้ ส่ิงแวดลอมศึกษาจึงไดใชสภาพแวดลอมที่มีอยูตามธรรมชาติ เปนขอมูลสําคัญ 
ในการจัดกิจกรรมการศึกษาใหทุกคนตระหนักถึงปญหาวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอม ที่สงผลกระทบ  
ตอโลกที่เราอาศัยอยู ทั้งยังไดเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันกับแนวทางการพัฒนา   
ดานสิ่งแวดลอม ในปจจุบันกับการกระตุนใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอม  
          หนวยศึกษานิเทศก สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ                  
การประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 5) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา ส่ิงแวดลอมศึกษา
คือ กระบวนการในการพัฒนาพลเมืองใหมีความรูความเขาใจ ในระบบความสัมพันธระหวางชุมชน  
กับสิ่งแวดลอมใหเกิดความตระหนัก ในความรับผิดชอบ และมองเห็นทางเลือกที่ดีในการแกไขปญหา  
สิ่งแวดลอม ตลอดจนมีความสมัครใจในการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสมแก
การดํารงชีวิต 
             โบวแมน (Bowman,1974; อางถึงใน รวมพร  ชุมสุคนธ, 2542, หนา 35) อาจารยจาก
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ใหคําจํากัดความของสิ่งแวดลอมศึกษาวา การจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา 
เปนกระบวนการพัฒนาสาธารณชนใหไดรับความรูในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสงัคม 
ซ่ึงอยูโดยรอบตัวมนุษย เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และรูจัก การจัดการแกไข
ปญหาเหลานั้น 
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             วินัย วีระวัฒนานนท (2530, หนา 2) ใหความหมายสิ่งแวดลอมศึกษาไววา ส่ิงแวดลอมศึกษา 
หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประชากร มลภาวะ ทรัพยากร
และการอนุรักษ การคมนาคม เทคโนโลยี การวางแผนที่เกี่ยวกับการเมืองและชนบทกับสิ่งแวดลอม
ของมนุษย          
             จากคํานิยามของสิ่งแวดลอมศึกษา สรุปไดวา ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหคน  
รู เขาใจ เห็นคุณคา มีเจตคติ มีทักษะ ในการตัดสินใจ และปฏิบัติตนในการดูแลพัฒนา และแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม และยั่งยืน 
         2.1.2 วัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา 
             วินัย วีระวัฒนานนท (2546, หนา 17) กลาวถึง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 
วาดวยเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา ที่กรุงเบลเกรดในป ค.ศ. 1975 ที่ประชุมไดลงมตินิยามของวัตถุประสงค
ของสิ่งแวดลอมศึกษาไว 6 ขอ ซึ่งขอตกลงนี้ ตอมากลายเปนขอตกลงของยูเนสโก ในการประชุม
ระหวางรัฐบาลที่เมือง ทบิลิชิ (Tbilisi) เมื่อป ค.ศ. 1977 เรียกกันโดยยอวา The Belgrade Charter หรือ 
กฎบัตรกรุงเบลเกรด มีรายละเอียดดังนี้ 
                1) ความตระหนัก (Awareness) เพื่อชวยใหบุคคลหรือกลุมสังคม ตระหนักและ
มีความรูสึกรับรูตอส่ิงแวดลอม และตื่นตัวตอปญหาที่เกิดขึ้น 
                2) ความรู (Knowledge) เพื่อชวยใหบุคคลหรือกลุมสังคมตื่นตัว ไดรับประสบการณ 
ที่หลากหลาย มีความรู ความเขาใจ พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และปญหาที่เกิดขึ้น 
                3) ทศันคติ (Attitude) เพื่อใหบุคคลและกลุมสังคม ไดซึมทราบถึงคานิยมของสังคม 
 มีความรูสึกหวงใย และผูกพันตอส่ิงแวดลอม และมีความบันดาลใจที่จะมีสวนรวมในการพิทักษ
และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม อยางจริงจังและตอเนื่อง  
                4) ทักษะ (Skill) เพื่อชวยใหบุคคลหรือกลุมสังคม มีความรูความชํานาญในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม 
                5) ความสามารถในการประเมิน (Evaluation Ability) เพื่อชวยใหบุคคลหรือกลุม
สังคม สามารถประเมินการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม และหลักสูตรการศึกษาในองคประกอบตางๆ
คือ ระบบนิเวศน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และการศึกษา 
                6) การมีสวนรวม (Participation) เพื่อชวยใหบุคคลหรือกลุมสังคม พัฒนาความรูสึก
รับผิดชอบ และนําความเรงดวนของการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม เพื่อใหไดมาซึ่งการปฏิบัติที่เหมาะสม
สําหรับการแกไขปญหาตางๆ เหลานั้น       
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             หนวยศึกษานิเทศก สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2541, หนา 6) ไดกําหนด
วัตถุประสงคที่สําคัญของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังนี้  
                1) ความรู ความเขาใจ หมายถึง ผูเรียนตองเขาใจพื้นฐานระบบธรรมชาติ ระบบนิเวศ
ความสัมพันธระหวางมนุษย กับสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยสามารถเรียนรู
ไดทั่วไป ทั้งในระบบและนอกระบบ ความรูอาจไดมาจากประสบการณของผูเรียนโดยตรง 
ซ่ึงจะแตกตางกันไปในแตละคน   
                2) ความตระหนัก หมายถึง การทําใหผูเรียนเกิดความรัก ความหวงแหน หวงใย 
เห็นคุณคาและตระหนักในสิ่งใดๆ นั้นกอน แลวคอยพัฒนาจนเกิดเปนความตระหนัก สามารถรับรู
ถึงปญหา เห็นคุณคาและความสําคัญของสิ่งนั้นๆ 
               3) ทักษะ หมายถึง ผูเรียนจําเปนที่ตองไดรับทักษะที่สําคัญสําหรับสิ่งแวดลอมศึกษา
ไดแก ทักษะการใชประสาทสัมผัส ทักษะการสังเกต ทักษะการบงชี้ปญหา ทักษะในการแกปญหา 
ทักษะในการคนควา และเก็บรวบรวมขอมูล ทักษะในการตัดสินใจ และทักษะในการวางแผน เปนตน 
               4) เจตคติ หมายถึง  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมศึกษา เปนทางเลือกที่ตองพิจารณา และตัดสินใจอยูเสมอ จุดประสงคในขอนี้จึงจําเปน
และสําคัญมากตอผูเรียน เพราะกิจกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษย จะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
มากหรือนอยข้ึนอยูกับการตัดสินใจเลือก วิถีทางดําเนินชีวิต ผูเรียนตองมีความรูสึกหวงใยและ
มีความเขาใจที่ดีตอส่ิงแวดลอม สามารถคาดการณถึงผลกระทบของปญหาที่อาจเกิดขึ้นได สามารถ
มองภาพรวมของผลกระทบ ทั้งแงบวก และแงลบ อาศัยขอมูลที่ถูกตอง ความรู ประสบการณ และ
ทักษะตางๆ ที่จําเปนเพื่อใช และพิจารณาตัดสินใจ 
               5) การลงมือปฏิบัติ เปนเปาหมายสูงสุดของสิ่งแวดลอมศึกษา คือมุงใหบุคคลหรือ
กลุมสังคมตางๆ ไดมีโอกาสรวมกันทํางานเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในทุกระดับ ดังนั้น
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาจึงจําเปนตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณ ไดรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมในการปองกันและแกปญหาส่ิงแวดลอม โดยนําความรูและทักษะตางๆ ที่ไดรับมา
ใชในการดําเนินการหาทางแกไขปญหา 
            กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา คือ การสงเสริมใหคนรูคุณคา 
เห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา  และตระหนักถึงอันตรายอันเกิดจากปญหาส่ิงแวดลอม
ปลูกจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการปองกัน และรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางพฤติกรรม
ที่พึงประสงคทางดานสิ่งแวดลอมแกคนในสังคมอยางยั่งยืน   
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         2.1.3 เปาหมายของสิง่แวดลอมศึกษา  
            ปาลเมอร และนีล (Palmer & Neal 1994, p. 18) ไดกลาวถึง การประชุมสิ่งแวดลอมศึกษา
ระหวางประเทศ (The Intergovernmental Conference on Environmental Education) ที่เมือง ทบิลิชิ
(Tbilisi) ประเทศรัสเซีย ป ค.ศ. 1977 ซ่ึงมีตัวแทนจากประเทศตางๆ ทั่วโลก 60 ประเทศ ไดรวมกัน
กําหนดเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังนี้  
            1) เพื่อปลูกฝงใหประชาชนมีความตระหนักอยางชัดเจน มีความหวงใยเกี่ยวกับ
การพึ่งพากันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบนิเวศวิทยาระหวางเมืองและชนบท  
            2) เพื่อใหทุกคนไดมีโอกาส ไดรับความรู คานิยม เจตคติ ความผูกพัน การกระทํา
การตัดสินใจ และทักษะที่จําเปน เพื่อปองกัน ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งแวดลอม  
            3) เพื่อสรางรูปแบบพฤติกรรมใหมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหแกบุคคล กลุมบุคคล
และกลุมสังคม โดยสวนรวมตอส่ิงแวดลอม         
            กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2543, หนา 10-11) ไดกําหนดเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
ไวดังนี้  
            1) เพื่อสงเสริมใหประชาชน นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธกันระหวาง
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม 
            2) เพื่อจัดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดพัฒนาความรู เจตคติ การตัดสินใจ และ
ทักษะที่จําเปน เพื่อปกปองและฟนฟูส่ิงแวดลอม 
            3) เพื่อสรางรูปแบบพฤติกรรมใหมแกบุคคล กลุมองคกร และสังคมในการอยูรวมกับ              
ส่ิงแวดลอม 
            ความมุงหมายทั้ง 3 ประการนี้ ไดเปนที่รูจักกันในชื่อ “3A” ของสิ่งแวดลอมศึกษา
ซ่ึงมาจากการสรุปความใหส้ันลงดังนี้ 
            1) ความตระหนัก ความรู และความเขาใจ (Awareness knowledge and understandting) 
            2) เจตคติและการตัดสินใจดําเนินชีวิตของบุคคล (Attitude and personal lifestyle 
decision) 
            3) การลงมือปฏิบัติเพื่อส่ิงแวดลอมที่ดีกวา (Action for better environment) 
            จากเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ดังที่ไดกลาวมาแลว พอสรุปไดวา เปาหมาย
ของสิ่งแวดลอมศึกษา คือ การพัฒนาประชากรทุกคน ใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ ตลอดจน
ความตระหนัก ความหวงใย และความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดกระบวนการตัดสินใจ 
ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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         2.1.4 หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา 
             ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ส่ิงที่สําคัญที่เราตองคํานึงถึงตลอดเวลาคือ 
หลักการสําคัญของสิ่งแวดลอมศึกษา จากการศึกษาขอมูลจากผูรูหลายๆ ทาน ผูวิจัยพบวา
หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษาที่กลาวไวชัดเจนมากที่สุด คือคูมือการสอนสําหรับครูเร่ืองทรัพยากร
ปาไมของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
ซึ่งไดรวบรวมมาจากผลการประชุมที่เมืองทบิลิซิ (Tbilisi) ในป ค.ศ. 1972 ไดกําหนดหลักการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ไวดังนี้ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2543, หนา 7-10) 
             1) พิจารณาสิ่งแวดลอมโดยองครวม (holistic) โดยพิจารณาทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นโดยทางเทคนิค และทางสังคม   
             2) เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตระดับกอนวัยเรียน และตอเนื่อง
ไปทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
             3) มีวิธีดําเนินการที่เปน สหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยจดัเนื้อหาสาระมาจาก 
แตละศาสตร หรือสาขาวิชามารวมเขาดวยกัน ใหเกดิแนวคิด หรือทัศนะที่เปนภาพรวม และสมดุล   
             4) ตรวจสอบประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมจากทัศนะตางๆ ตั้งแตระดับทองถิ่น ชาติ 
ภูมิภาค จนถึงระดับนานาชาติ เพื่อนักเรียนจะไดเรียนรูสิ่งแวดลอมในพื้นที่ภูมิศาสตรอื่นๆ 
ที่แตกตางกันออกไปอยางถองแท 
             5) เนนสถานการณส่ิงแวดลอมปจจุบันเชิงศักยภาพ พรอมกับพิจารณาสภาพในชวง
ที่ผานมาดวย 
            6) สงเสริมคานิยมและความจําเปนของความรวมมือกันในการปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม ทั้งระดับทองถ่ิน ประเทศ และระหวางประเทศ 
             7) พิจารณาลักษณะสิ่งแวดลอมดานตางๆ ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา และ
ความเจริญกาวหนาอยางชัดเจน 
             8) ชวยใหผูเรยีนสามารถแสดงบทบาท ในการวางแผนประสบการณการเรียนรูของตน
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดตัดสินใจและยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการตดัสินใจนัน้ 
             9) เชื่อมโยงความรูสึกสัมผัสที่ฉับไวตอส่ิงแวดลอม ความรู ทักษะในการแกปญหา 
และการทํา คานิยมใหกระจาง ใหกับผูเรียนทุกระดับอายุ แตเนนเรื่องความรูสึกตอสิ่งแวดลอม
ในชุมชนของตนเองใหกับผูเรียนตั้งแตวัยเยาว 
             10) ชวยใหผูเรยีนคนพบลักษณะและสาเหตทุี่แทจริงของปญหาสิ่งแวดลอมดวยตนเอง 
             จากหลักการดงักลาว เราจะพบวาสิ่งสําคัญของสิ่งแวดลอมศึกษาคือ การมองสิ่งแวดลอม 
โดยภาพรวม และเปนกระบวนการเรยีนรูตลอดชีวิตเปนการมองแบบประเด็นปญหาที่สะทอน 
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จากอดีตถึงปจจุบันจนถึงอนาคต เนนการรวมมือกันทุกระดับ ในการวางแผน ปองกัน และแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม ชวยใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คนพบลักษณะและสาเหตุที่แทจริงของปญหา
ดวยตนเอง 
 

2.2 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  
 
         จากการวิเคราะห ศึกษาคนควางานวิชาการของนักคิด นักเขียน นักวิชาการ นักการศึกษา 
และงานวิจัยหลายๆ ทาน รวมทั้งจากประสบการณของผูวิจัยเอง ที่ไดมีโอกาสไปอบรมและศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ณ ประเทศเดนมารก ในโครงการ SEET (Strengthening 
Environment in Thailand) โดยความรวมมือจาก DANIDA (เดนมารก) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
เปนผูประสานงานจัดดําเนินการ และเปนที่มาของโครงการ สรางความเขมแข็งสิ่งแวดลอมศึกษา
ในประเทศไทยแกโรงเรียนตางๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค และจากการศึกษางานวิจัย งานเขียนของนักการศึกษา 
นักวิชาการ  หลายทาน  ไดศึกษาและกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ไวหลายประเด็นโดยมีรายละเอียด พอสังเขป ดังนี้ 
         รวมพร ชุมสุคนธ (2542, บทคัดยอ) ศกึษาและวิจยัเร่ือง สภาพการณและปญหาในการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ในวิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของครูสังคมศึกษา 
ในจังหวัดขอนแกน  จากการศึกษาและวิเคราะห พบวา มีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ในองคประกอบ 5 ดาน คือ การนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดเนื้อหาสาระและหนังสือเรียน  
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือและแหลงเรียนรู และดานการวัดผลประเมินผล 
         เกสินี  นันทวิสิทธิ ์ (2541, บทคัดยอ) ศึกษาและรายงานการศึกษาสภาพปญหา
และความตองการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการศึกษาและวิเคราะห พบวา กลาวถึง การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษามี 4 ดานคือ
ดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และ
ดานการวัดผลประเมินผล 
         อิสรา หนูจอย (2549, บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา
เรื่อง ระบบนิเวศในนาขาว จากการวิเคราะหงานวิจัย พบประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา คือ ดานการใชส่ือการสอน 
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         วิเชียร กระพ้ีแดง (2543, บทคัดยอ) ศึกษาและวิจัยเรื่อง การศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา
แนวการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ จากการวิเคราะห
งานวิจัยพบประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา คือ กิจกรรมรณรงค
การรักษาสิ่งแวดลอม   
         สุรินทร วังคะฮาด (2543, บทคัดยอ) ศึกษาและวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดย Storyline Method เพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนหนึ่ง ในจังหวัดรอยเอ็ด จากการวิเคราะหงานวิจัย พบประเด็นสําคัญหลายประเด็น
แตในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา คือ ดานกระบวนการสอน   
         จากที่กลาวมา ผูวิจัย จึงนํามาสรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ควรมีองคประกอบที่สําคัญๆ ดังนี้คือ การนําหลักสูตรไปใช การวางแผนการสอน กระบวนการ
เรียนการสอน การใชส่ือและแหลงเรียนรู กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดผลประเมินผล     
             2.2.1 การนําหลักสูตรไปใช 
                การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และหลักการของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ใหไดดีมีคุณภาพ นั้น มีสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงอยางหนึ่ง คือ 
ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใชในการออกแบบเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการการสอน นักการศึกษา 
นักวิชาการหลายทาน ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การนําหลักสูตรไปใช ไวดังนี้ 
                Beauchamp (1981, pp. 61-62) ไดกลาวถึงการนําหลักสูตรไปใชวา สรุปไดวา หมายถึง 
การนําหลักสูตรไปปฏิบัติ โดยประกอบดวย กระบวนการที่สําคัญที่สุด คือ การแปลงหลักสูตรไปสู
การสอน การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหครูไดมีการพัฒนาการเรยีนการสอน 
                อวีดา จันดา (Arvida Chandra, 1977; อางถึงใน รวมพร ชุมสุคนธ, 2542, หนา 85) กลาววา 
การนําหลักสูตรไปใชหมายถึง การทดลองใชเนื้อหาวิชา วิธีการสอน เทคนิคการประเมินผล 
การใชอุปกรณการเรียนการสอน แบบเรียน และทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชนแกผูเรียน  
                สงัด อุทรานันท (2532, หนา 42) กลาววา การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง ขั้นตอน
การนําหลักสูตรไปสูภาคปฏิบัติ หรือไปสูการเรียนการสอนในโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยกิจกรรมและกระบวนการตางๆ หลายประเภท เชน การจัดทําเอกสาร
คูมือการใชหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและบริการหลักสูตร การดําเนินการสอน
ตามหลักสูตร การนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร                 
                จากที่กลาวมาแลว  สรุปไดวา  การนําหลักสูตรไปใช  หมายถึง  การนําแนวทาง
ที่เปนหลักการสําคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทุกดาน ซ่ึงกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 
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ใหสถานศึกษานําไปปฏิบัติใหเกิดคณุภาพแกผูเรียน เพื่อสนองตอบตอแนวนโยบายในการจัดการศึกษา
ของชาติ                  
               การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาก็เปนเชนเดียวกันทีจ่ะตองมกีารนาํหลักสตูรไปใช 
โดยธรรมชาติของเนื้อหาแลว สิ่งแวดลอมศึกษาไมไดเปนวิชาเอกเทศจากสาระวิชาใดวิชาหนึ่ง 
แตจะสอดแทรกและเกี่ยวของ ซ่ึงกันและกันอยูแลวในทุกเนื้อหาวิชา ทั้ง 8 สาระ โดยเฉพาะ 
กลุมวิทยาศาสตร  กลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมภาษาตางประเทศ  และปรากฏอยูแลวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 5) เพียงแตจะเกี่ยวของกันมากนอยอยางไรเทานั้น เราจึงตองมี
การวิเคราะหหลักสูตร  เพื่อจะไดนําเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษาไปใชในการจัด 
การเรียนการสอนตอไป 
                ดังนั้น การนําหลักสูตรไปใชในเพื่อการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง
การนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาศึกษาวิเคราะหในสวนที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อวางแผน นําเนื้อหาสาระสิ่งแวดลอม มาจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสิ่งสําคัญที่ควรทําการศึกษาวิเคราะห คือ   
                1) ศึกษาและวเิคราะหหลักการสําคัญของหลักสูตรกับสิ่งแวดลอมศกึษา 
                2) ศกึษาและวเิคราะหจดุหมายของหลักสูตรกับสิ่งแวดลอมศึกษา 
               3) ศึกษามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา 
                4) ศึกษาเนื้อหาสาระที่ควรจดัการเรียนรูเกีย่วกับสิ่งแวดลอมศึกษา  
                จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมศึกษา พอสรุปไดวา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 4-14) 
                1) หลักการสําคัญ ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา  คือ 
                    (1) สังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
                    (2) สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 
                    (3) มีโครงสรางยืดหยุนทั้งสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
                    (4) จัดการศึกษาไดทกุรูปแบบ     
                2) จุดหมายของหลักสูตรที่เกีย่วกับสิ่งแวดลอมศึกษา คือ  
                    (1) จุดมุงหมาย ขอ 1 ระบุวา มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
  (2) จุดมุงหมาย ขอ3 ระบุวา มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาทางวิทยาการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี มีทักษะและศักยภาพในการจัด 
การปรับวิธีคิด วิธีทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
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                    (3) จุดมุงหมาย ขอ 8 ที่ระบุวา มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี         
ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
                    3) ศึกษามาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้ ทีเ่กีย่วของกับส่ิงแวดลอมศึกษา ผลการวิเคราะห
พบวา สาระที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศกึษามีดังนี้       
                    (1) สาระวิทยาศาสตร ไดแก ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ ระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน ว 2.2 เขาใจ
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน ประเทศ และโลก 
นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน ว 5.1 เขาใจ
ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารกับ
พลังงาน ผลของการใชพลังงาน ตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยา
ศาสตรในการสืบเสาะหาความรู รูวา ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ มีรูปแบบที่แนนอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
                    (2) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดแก ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา 
รวมทั้งเศรษฐกิจอยางพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลภาพ ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
กับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม และมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                    (3) การงานอาชีพและเทคโนโลย ีไดแก ง 1.1 เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ 
 มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต
และครอบครัวที่เกี่ยวของกับงานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐและงานธุรกิจ ศ 1.2 เขาใจ
ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลป ที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                   (4) ภาษาไทย ไดแก ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค ท 4.2 สามารถ
ใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับ
วัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน 
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                    (5) คณิตศาสตร  ไดแก ค 1.1 เขาใจในความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน ในการคาดเดา
เหตุการณไดอยางสมเหตุสมผล 
                ในดานเนื้อหาสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมศึกษา สรุป ประเด็น เนื้อหาสาระตางๆ ของสิ่งแวดลอมศึกษาที่ควรนํามาจัดการเรียนรู 
ดังนี้ ภาสินี เปยมพงศสาน (2548, หนา 14-15)   
                1) วิทยาศาสตร แทรกในชีววิทยา วิทยาศาสตรกายภาพ ธรณีวิทยาในหัวขอตางๆ 
เชน แสงแดด การถายทอดพลังงาน การสังเคราะหแสง หวงโซอาหาร วัฏจักรอาหาร ความสมัพันธ
ระหวางผูลากับเหยื่อ การผสมเกสร การกระจายพันธุของพืช การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศตางๆ ประวัติศาสตรธรรมชาติ เชน การที่มนุษยทําใหเกิดผลกระทบตอระบบตางๆ
ของธรรมชาติ มลพิษทางอากาศ น้ําและพลังงาน การกอตัวของดิน การชะลางพังทลายของหนาดิน 
เปนตน  
                2) สุขภาพและโภชนาการ แทรกเกี่ยวกับการที่ส่ิงแวดลอมถูกทําลาย มีผลโดยตรง
ตอสุขภาพของมนุษยอยางไร การประเมินความเสี่ยงของมลพิษทางอากาศในอาคารกับการสูบบุหร่ี 
การปนเปอนของสารตะกั่วและโลหะหนักอ่ืนๆ ตอสุขภาพ ยาฆาแมลงกับอาหารที่ปลอดภัย  
                3) ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร และสังคมศึกษา ไดแก อิทธิพลของสิ่งแวดลอม
ตออารยธรรมของมนุษย และวัฒนธรรมตางๆ การทําลายสิ่งแวดลอมในอดีต เชน การชะลางหนา
ดิน การสูญเสียปาไม มลพิษทางน้ํา การสูญเสียพันธุสัตว ไดสงผลกระทบตออดีตและปจจุบันอยางไร 
ความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศและชุมชน 
กระบวนการทางการเมืองของประเทศ และวิธีที่ประชาชน จะสามารถเขาไปมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพตางๆ 
                4) ภาษา การอาน การพูด และการเขียน เชน เขียนเรียงความ บทกลอน เกี่ยวกับธรรมชาติ 
มลพิษ จริยธรรมทางสิ่งแวดลอม การเขียนจดหมายหรือบันทึกไปถึงผูนําชุมชนหรือผูมีหนาที่เกี่ยวของ 
กับปญหาสิ่งแวดลอม การเปรียบเทียบผลงานของนักเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติ การอภิปราย การโตวาที
เกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดลอม การสอนไวยากรณโดยเลือกหัวขอที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ
สอนคําศัพท ไวยากรณตามหัวขอนั้นๆ  
                5) ดนตรี การเตน การแสดง และศิลปะ เชน การแทรกเนื้อหาทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา
เขาไปในวิชาเหลานี้ นักเรียนจะไดอะไรมากกวาการเรียนจากหนังสือและการบรรยาย การใหเขียนเพลง 
รองเพลง เลนละคร เตนรําประกอบบทกลอนหรือเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม วาดภาพ ระบายสี 
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การจัดนิทรรศการเหลานี้ ชวยพัฒนาทักษะการใชมือ รางกาย และความสัมพันธระหวางอวัยวะตางๆ
ของรางกายและกระบวนการทางการคิด 
                6) คณติศาสตร แทรกเรื่องใกลตัว และมีประสิทธิภาพมากเมื่อแทรกสิ่งแวดลอมศกึษา 
ลงไป เชน การคํานวณงายๆ การแกโจทยปญหา การวิเคราะหขอมูล การทําแผนที่ชุมชน การสํารวจ
ประชากรสิ่งมีชีวิต คดิคาเฉลีย่และเปอรเซ็นตที่เกี่ยวของกับแบบสอบถาม และการสํารวจทางสิ่งแวดลอม 
กราฟขอมูล แผนภูมิตางๆ ชวยใหนกัเรียนเขาใจขอมูลเกีย่วกับสิ่งแวดลอมที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น 
                7) เศรษฐศาสตร ผูบริโภคที่มีความรับผิดชอบมีความสําคัญตอส่ิงแวดลอม การตัดสินใจ
แมแตเร่ืองเล็กๆ นอยๆ เชน จะใชน้ํายาทําความสะอาดแบบใด ควรกําจัดแมลงแบบใด อาหารการกนิ
กับสุขศึกษาและโภชนาการ ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน มีความเชื่อมโยงกัน เชน
จะใชทรัพยากรใดบางในการทําอาหาร การตัดสินใจซื้ออาหารประเภทตางๆ การเลือกใชพลังงาน
ที่เหมาะสม เปนตน  
                8) พลศึกษา แทรกกิจกรรมกลางแจงที่สอนเกี่ยวกับระบบนิเวศทั้งหลาย เปนกิจกรรม
ที่ตองมีการออกกําลังกาย เชน วิ่ง เดินทางไกล การตั้งคาย เกมสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ตองเคลื่อนไหว 
อาจดัดแปลงการเลนพื้นบานมาแทรกสาระทางสิ่งแวดลอมลงไปเพื่อความสนุกสนานและ
การออกกําลังกายได เชน แมงู ตะลอกตอกแตก        
              ดังนั้นการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญ และเปนหนาที่ของครูผูสอนจะตองทําให
หลักสูตรที่วิเคราะหนั้นเกิดประสิทธิภาพ โดยการนําไปปฏิบัติ  ซ่ึง รวมพร ชุมสุคนธ (2542, หนา 86) 
ไดแสดงความคิดเห็นไวพอสังเขปวา การนําหลักสูตรไปใช ตองเกี่ยวของกับกิจกรรม 3 ประการ คือ                      
    1) การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน หมายถึง การตีความ และกําหนดรายละเอียด
ของหลักสูตรออกมาในรูปแผนการสอน วา สอนใคร ระดับใด มีส่ือการสอนอะไร ใชกิจกรรมอะไร 
ประเมินผลจะใชวิธีใด   
                 2) การจัดปจจัยและสภาพตางๆ ภายในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจะตองคํานึงถึง 
ปจจัยและสภาพตางๆ ของโรงเรียน วาเหมาะสมกับการนําหลักสูตรมาใชเพียงใด เชน ขนาดหองเรียน 
จํานวนนักเรียน หองสมุด วสัดุอุปกรณ ส่ือการสอนตางๆ ตองมีใหพรอม  
                 3) การสอนของครู เปนขั้นตอนสําคัญที่สุด ของการนําหลักสูตรไปใช  ครูจะตองมี
ความพรอม เอาใจใส เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม ตองศึกษาเอกสารหลักสูตร จัดหาวัสดุอุปกรณ 
เขาใจเปาหมาย หลักการ ชัดเจน 
                จากการที่ผูวิจัยไดกลาวถึงการนําหลักสูตรไปใชในเบื้องตนที่ผานมาทั้งหมด จะพบวา 
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้น มิไดเปนการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมหรือ เพิ่มภาระงาน
ใหกับครูผูสอน นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติแตอยางใด แตสาระสําคัญเกี่ยวกับ
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ส่ิงแวดลอมศึกษาปรากฏอยูแลวในหลักการ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ในแตละสาระของหลักสูตรแกนกลางอยูแลวตามปกติ มีลักษณะเปนองครวมและบูรณาการ
อยูในทุกสาระวิชาและเกือบทุกมาตรฐานการเรียนรู ดังนั้นเวลาเราจะจัดการเรียนการสอน 
ครูจะตองทําการศึกษาหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
ทําความเขาในเปาหมาย หลักการ กระบวนการสอน วิธีสอน การใชส่ือและ แหลงเรียนรู แนวทาง 
การวัดผลประเมินผล และควรมีเอกสารหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ที่เปนรูปธรรมชัดเจน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาควรจะใหความสําคัญกับ
เร่ืองนี้ดวย และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอยูเปนประจําจะทําใหการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
             2.2.2 การวางแผนการสอน 
                การวางแผนการสอน คือ การเตรียมการสอนอยางเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนา 
เพื่อเปนแนวทางการสอนสําหรับครู อันจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว
อยางมีคุณภาพประสิทธิภาพ (อาภรณ ใจเที่ยง, 2550, หนา 201)  
                ดังนั้นแผนการสอนจึงเปนหัวใจสําคัญ สําหรับการจัดการเรียนการสอน ครูจําเปนตองทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนการสอน นักวิชาการหลายทานใหความเห็นวา แผนการสอน คือ
หัวใจและเครื่องมือสําคัญของครู ถือเปนผลงานทางวิชาการของครูไดอยางดี      
                บุญชม  ศรีสะอาด  (2537, หนา  43) กลาวไววา  การสอนจะประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ  ตองอาศัยการวางแผน  และการเตรียมการสอนที่ดี การวางแผนและ
การเตรียมการสอนจึงเปนกิจกรรมที่มีประโยชนอยางยิ่ง ถาขาดการวางแผนและการเตรียมการสอนแลว  
อาจทําใหการสอนลมเหลวหรือ บรรลุผลนอยมาก   
                สงัด อุทรานันท (2532, หนา 111) กลาววา การเตรียมการสอนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ การวางแผนการเรียนการสอนเปนการคิดลวงหนา
อยางรอบครอบวาจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร เมื่อถึงเวลาจริงๆ ก็ดําเนินไปตามแผนนั้น
หากไมวางแผนลวงหนามักจะเกิดปญหา อุปสรรค และทําใหการเรียนการสอนขาดคุณภาพ  
                อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา 5-6) กลาวถึงหลักสูตรและการสอนไวพอสรุปไดวา
หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาทุกระดับของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับหลักสูตรชนิดไมสามารถแยกออกจากกันได  ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเปนตัวกําหนด
ยุทธศาสตร ที่จะนําไปสูความสําเร็จทางการศึกษาที่ตองการ และแนวทางในการปฏิบัติงานของครู
ในการจัดประสบการณใหแกผูเรียนใหไดความรู ทักษะ เจตคติ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรตองการ
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โดยหลักสูตรบอกไดวา วัตถุประสงคของการสอนที่ตองการมีอะไรบาง จะสอนอยางไร จะเตรียมการสอน
อยางไรบาง จะใชอะไรเปนวัสดุ อุปกรณ เพื่อชวยในดานการเรียนการสอน 
                Fleming & Levei (1978, p. 9) กลาวถึง การออกแบบการสอนไววา การออกแบบการสอน 
เปนกระบวนการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อหาขอสรุปในการวางแผนปฏิบัติงาน 
ใหบรรลุตามจุดมุงหมาย  
                อรจีย  ณ ตะกั่วทุง (2545, หนา 13) กลาววา การวางแผนการเรียนการสอนนั้น ควรมีลักษณะ
ที่หลากหลาย และมีส่ิงที่ควรคํานึงดังนี้ 
                1) ส่ิงแรกที่ควรคํานึงถึงเวลาวางแผนการสอนคือ มาตรฐาน เปาหมาย หรือความคาดหวัง
โดยตองกําหนดวา นักเรียนตองเรียนอะไร สามารถทําอะไร มีการประเมินผลชัดเจน หลากหลาย 
                2) เนื้อหาบทเรียน ตองครอบคลุมขอเท็จจริง และคําศัพท รวมทั้งทักษะที่จําเปน 
                3) กระตุน ครูตองกระตุนนกัเรียน ทําใหนักเรียนใสใจ สนใจ 
                4) ไดเรียนรู ครูตองตัดสินใจวา นักเรียนควรไดเรียนเรื่องใหม อะไรบาง ควรมีทักษะ
อยางไร จะเรียนอยางไร  
                5) ประยุกตและปรับเปลี่ยน  นักเรียนตองไดมีโอกาสฝกฝนและมีสวนรวม
ในการเรียนรูส่ิงใหมๆ จะใหทํางานอะไร จึงจะทาทายนักเรียนอยางเหมาะสม 
                6) ประเมินผล มีการประเมินผลที่แสดงถึงศักยภาพของผูเรียน  
                เกสินี นันทวิสิทธิ์ (2541, หนา  23) กลาวถึง  การเตรียมการสอน  พอสรุปไดวา 
การเตรียมการสอนนั้น ผูบริหารตองมีการเตรียมการวางแผนรวมกับครูดวย ในลักษณะการนิเทศ 
และอาจารยผูสอน ตองเตรียมการศึกษาเอกสารการสอน เตรียมการจัดทําแผนการสอนและ
สรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
                บุญมี เณรยอด (ม.ป.ป.; อางถึงใน เกสินี  นันทวิสิทธิ์, 2541, หนา 23) กลาวถึงบทบาทของครู
ในการเตรียมการสอนโดยสรุปไดวา ตองศึกษาแบบเรียน วัสดุอุปกรณ จะไดเลือกใชและแปลงไปสู
การสอนไดอยางเหมาะสมกับทองถ่ิน ศึกษาวิธีสอนแบบตางๆ และสามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับ
จดุประสงคและลักษณะเนื้อหาวิชา มีสวนรวมในการเขียนแผนการสอน มีการคัดเลือกครูที่มีความรู 
รวมเปนคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนการสอน 
                สุรศักดิ์ ศิริ (2549, หนา 46) กลาววา งานสอน เปนการนําหลักสูตรที่วางแผนไวไปสูการสอน 
และมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้ 
                1) การทําความเขาใจในหลกัสูตรแมบทและปรับหลักสูตร 
                2) การวางแผนการสอน 
                3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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                4) การพัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอน 
                5) การจัดสอนซอมเสริม 
                6) การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู  
              วัฒนาพร ระงับทุกข (2542, หนา 80) ไดกลาวถึงสวนประกอบของการวางแผนการสอน
ไววา ควรมีองคประกอบดังตอไปนี้  
                1) สาระสําคัญ 
                2) จุดประสงคการเรียนรู  
                3) เนื้อหา 
                4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
                5) ส่ือการเรียนการสอน 
                6) การวดัผลประเมินผล  
                รวมพร ชุมสุคนธ (2541, หนา 83-84) ไดเสนอรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน
เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการวางแผนการสอนไวพอสรุปไดวา ตองมีองคประกอบดังนี้ 
                1) ดานองคประกอบรวม หมายถึง องคประกอบดานโครงสราง ไดแก ผูบริหาร 
ครูผูสอน ผูเรียน หลักสูตรหรือส่ิงที่จะสอน 
                2) ดานองคประกอบยอย หมายถึง องคประกอบดานรายละเอียดการสอน ไดแก 
การใชหลักสูตร การตั้งจุดประสงคการสอน การกําหนดเนื้อหาสาระและการใชหนังสือ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร วิธีสอน การใชสื่อและแหลงวิทยาการในทองถิ่น 
การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน  
                จากขอคิดดังกลาว ถาหากเราจะจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา เราตองใหความสําคัญ
กับการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนอยางดี  โดยการนําเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมศึกษาตามหลักสูตร มาวางแผนการสอนใหแกผูเรียน เพราะ คุณลักษณะของผูเรียน
ที่มีคุณภาพเกิดจากการวางแผนการสอนที่ดี ดังนั้น การออกแบบการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
จึงควรสอดคลองกับ หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมาย ของสิ่งแวดลอมศึกษาและหลักสูตร 
นักการศึกษา หลายทาน ใหความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการสอนไว พอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้     
                ระวีวรรณ ชินะตระกูล (2542, หนา 73) ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับพื้นฐานการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาไววา ส่ิงสําคัญคือ พื้นฐานการสอนสิ่งแวดลอมศึกษามลัีกษณะเปน การบูรณาการ
เนื้อหาการเรียน เนื่องจาก ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาจากสวนตางๆ ทั้งที่เปนวิทยาศาสตร 
เศรษฐศาสตร  สังคม วัฒนธรรม และคานิยม การเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จึงจําเปนที่จะตอง
มีความเขาใจในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาตางๆ รวมกัน มีนิเวศวิทยาเปนพื้นความรูพื้นฐานที่สําคัญ 
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                ภาสินี เปยมพงศสาน (2548, บทนํา) กลาววา ส่ิงแวดลอมศึกษา ไมใชวิชาความรูใหม 
โดยเนื้อหาแลวส่ิงแวดลอมศึกษา ไมไดเปนเอกเทศจากวิชาใดวิชาหนึ่ง ส่ิงแวดลอมศึกษาไดแทรก
และเกี่ยวของซ่ึงกันและกันอยูในทุกสาระการเรียนรู จุดสําคัญอยูที่ครูผูสอนจะตองเขาใจและ
ตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดลอมศึกษาเสียกอน และนํามาบูรณาการย้ําใหเห็นความสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองเหมาะสมกับวิชานั้นๆ    
                โซเรน (Soren,1993, p. 15; อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6) กลาวถึง
แนวทางการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไวในชุดเอกสารเสริมการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา สําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา (Training package for school administrators) ไดกลาวไววา ส่ิงแวดลอมศึกษา 
ควรบูรณาการเขาสูทุกๆ รายวิชา ประโยคนี้กลาวถูกตองแลว แตไมไดหมายความวา หัวเร่ือง (Theme) 
ที่ทานกําหนดไวในการเรียนรู จะตองบูรณาการกับทุกเนื้อหาวิชา  
                อุดม เชยกีวงศ (2545, หนา 46-52) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ไววา หมายถึง การเชื่อมโยงเนื้อหาของวิชาตางๆ เขาดวยกันในการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถ 
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริง และสามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 
               จากความเห็นของนักการศึกษา นักวิชาการที่กลาวถึง เราจะพบวา การวางแผนการสอน
สําหรับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้น รูปแบบแผนการสอน ควรจัดทําเปนแผน
บูรณาการ นาจะไดประสิทธิภาพมากกวา เพราะจะสอดคลองกับ หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมาย 
ของสิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ไดใหรายละเอียดไวดังนี้  
                 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2543, หนา 15) ไดทําการรวบรวมบทความ เรื่องนารูเกี่ยวกับ
บูรณาการการเรียนการสอน ไวดงันี้  
                  1) การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction) การสอนรูปแบบนี้ 
ครูผูสอนในวิชาหนึ่ง จะสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่นๆ เขาไปในการสอนของตน เปนการวางแผน 
การสอนและสอนโดยครูคนเดียว  
                2) การสอนบูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) การสอนตามรูปแบบนี้ 
ครูตั้งแตสองคนขึ้นไป สอนตางวิชากัน ตางคนตางสอน  แตตองวางแผนการสอนรวมกัน 
โดยมุงสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด และปญหาเดียวกัน (Theme/Concept/Problem) โดยระบุ
สิ่งที่รวมกัน และตัดสินใจรวมกันวาจะสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด และปญหานั้นๆ อยางไร 
ในแตละวิชาของตน งานหรือการบานที่มอบหมายใหนักเรียนทําจะแตกตางกันไปในแตละวิชา 
แตทั้งหมดจะตองมีหัวเร่ือง ความคิดรวบยอด และปญหารวมกัน 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

27 
 

                3) การสอนบูรณาการ แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary instruction) การสอน
ตามรูปแบบนี้คลายๆ กับการสอนบูรณาการ แบบขนาน (Parallel instruction) กลาวคือ ครูตั้งแต
สองคนขึ้นไป สอนตางวิชากัน มุงสอนหัวเร่ือง ความคิดรวบยอด ปญหาเดียวกัน ตางคนตางแยกกันสอน
เปนสวนใหญ แตมีการมอบหมายงานหรือโครงการ (project) รวมกัน ซ่ึงจะชวยเชื่อมโยงสาขาวิชา
ตางๆ เขาดวยกัน ครูทุกคนจะตองวางแผนรวมกันเพื่อที่จะระบุวา จะสอนหัวเร่ือง ความคิดรวบยอด
ปญหานั้นๆ ในแตละวิชาอยางไร และวางแผนสรางโครงการรวมกัน (หรือกําหนดงานที่จะมอบหมาย
ใหนักเรียนทํารวมกัน) และกําหนดวาจะแบงโครงการนั้น ออกเปนโครงการยอยๆ ใหนักเรียนปฏิบัติ 
ในแตละรายวิชาอยางไร  
                4) การสอนบูรณาการแบบขามวิชา (Transdisciplinary Instruction) การสอน
ตามรูปแบบนี้ ครูที่สอนวิชาตางๆ จะรวมมือกันสอนเปนคณะหรือเปนทีม รวมกันวางแผน ปรึกษาหารือ 
และกําหนดหัวเร่ือง ความคิดรวบยอด ปญหารวมกัน แลวรวมกันสอนนักเรียนกลุมเดียวกัน       
                จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับการวางแผนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา พอสรุปไดวา
การวางแผนการสอนนั้นจะตองมีการดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ คือ 
                1) นําหลักสูตรมาใชในการเขียนแผนการสอน 
                2) กําหนดเนื้อหาสาระเกีย่วกบัสิ่งแวดลอมที่จะสอน 
                3) วางแผนการสอนที่ครอบคลุม มาตรฐานการเรียนรู เนื้อหาสาระ ผลการเรียนรู
ที่คาดหวังคําอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช ตามหลักสูตร 
                4) ยืดหยุนไดตามสถานการณที่เหมาะสมและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                5) จัดการสอนในลักษณะการบูรณาการ 
                6) มีการกําหนดการใชส่ือ แหลงเรียนรู ภูมปิญญาทองถ่ิน 
                7) แผนการสอนไมกําหนดรูปแบบตายตัวที่แนนอน แตตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
และเปาหมายการสอน 
                8) มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายในการสอน  
                9) มีการวดัผลประเมินผล                
             2.2.3 กระบวนการเรียนการสอน 
                กระบวนการเรียนการสอนของครูเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนการสอน ควรเนนกระบวนการเรียนรูที่ทันสมัย และสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และในปจจุบันนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ไดกําหนดแนวทางใหสถานศึกษาและครูผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับ มาตรา 24 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543, หนา 22) โดยมีเปาหมายที่การเนนผูเรียนเปนสําคัญ    
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โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางไวดังนั้น เพราะไดเล็งเห็น
ความสําคัญคือ การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด เปนการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได และทุกฝาย
มีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ ภาสินี เปยมพงศสาน
(2548, บทนํา) กลาววา กระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ควรมีลักษณะการจัดใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงใหมากที่สุด นอกจากนี้ Joyce & Well (1980, pp. 8-14) ไดศึกษารูปแบบการสอน
(teaching models)ไดแบงรูปแบบการสอนออกเปน 4 กลุม คือ 1) รูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการ
ความรู (Information-Processing Models) 2) รูปแบบการสอนที่เนนบุคคล (Personal Models) 
3) รูปแบบการสอนที่เนนการปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction Models) 4) รูปแบบการสอน
ท่ีเนนพฤติกรรม (Behavioral Models)  
                จากที่กลาวมาแลววา กระบวนการเรียนการสอนที่สําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ
ใหแนวทางไวคือ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความสําคัญตอการพัฒนา
ผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพนั้น เราตองมาทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกอน เพื่อจะไดกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ไดถูกหลักการและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการใหแนวทางไว คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู
ไดใหความหมายของกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดไววา หมายถึง การกําหนดจุดหมาย 
สาระ กิจกรรม แหลงเรียนรู ส่ือการสอน และการวัดผล ที่มุงพัฒนาคนและชีวิต ใหเกิดประสบการณ
การเรียนรูเต็มความสามารถ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543, หนา 20) 
                กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะมีขั้นตอน หรือกระบวนการ
เปนแนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรูไดเสนอแนวทางพอสรุปไดโดยสังเขป 
ดังนี้ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543, หนา 22-23) 
                1) สํารวจความตองการ หมายถึง การสํารวจความตองการ ความสนใจของผูเรียน 
สํารวจความรูพื้นฐานเดิม โดยการสังเกต สัมภาษณ สอบถาม สําหรับวางแผนจัดการเรียนการสอน 
                2) การเตรียมการ หมายถึง ครูตองเตรียมการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู องคประกอบตาง  ๆ
ที่เอื้อตอการเรียนรู และทําแผนการสอน 
                3) การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู เชน นําเขาสูบทเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู วิเคราะห 
อภิปรายผลงาน องคความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรม วิเคราะหอภิปรายกระบวนการเรียนรู 
                4) การประเมนิผล 
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                5) การสรุปและนําไปประยกุตใช 
               สําหรับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้น มีความสอดคลองกับหลักการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนักการศึกษา นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิด 
ไวดังนี้                                 
                สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (2540, บทนํา) กลาวไวพอสรุปไดวา กระบวนการเรียนรู
ส่ิงแวดลอมศึกษา ควรประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 
                1) ขั้นกระตุนความสํานึก  
                2) ขั้นสรางความรูความเขาใจ  
                3) ขั้นคนหาทกัษะ  
                4) ขั้นการวเิคราะหและการตัดสินใจ  
                5) ขั้นลงมือปฏิบัติ 
               กระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 1-3)  กลาวถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาไววา ควรเปนการเรียนรูที่มีความหมาย และเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ซึ่งการเรียนรูที่มีความหมายนั้น มีอยูในบริบทรอบตัวของนักเรียน และตองเปนการเรียนรู
แบบการรวมมืออยางสม่ําเสมอ  
                กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดเสนอแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ไวในคูมือการสอนสําหรับครู เร่ือง ทรัพยากรปาไม ไวพอสังเขป ดังนี้ 
                ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้น เปาหมายสูงสุดที่สําคัญคือ
การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ใหดูแลเอาใจใสส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม และ
ลงมือปฏิบัติเพื่อส่ิงแวดลอม ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอน ตองเนนการปฏิบัติ เรียนรูจากการกระทํา 
การคิดวิเคราะหในรูปแบบตางๆ การสืบคน การสังเคราะหและอื่นๆ ภายใตการแนะนําชวยเหลือ
ของครูตามความเหมาะสม หรือเปนการเรียนการสอน ที่นักเรียนเปนศูนยกลางของกิจกรรม
การเรียนการสอนนั่นเอง จึงมีหลายวิธีการดังนี้ 
                1) การเรียนการสอนแบบสืบสอบ-การแกปญหา (Inquiry/Problem-Solving) 
ซ่ึงจะเนนกระบวนการสืบสอบ หรือแกไขปญหาอยางเปนระบบ ผูเรียนจะเปนผูปฏิบัติทุกขั้นตอน
กอใหเกิดการเรียนรูทุกดานสอดคลองกับจุดประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ถือวาเปนกระบวนการเรียน
การสอนที่เหมาะสมมากกับสิ่งแวดลอมศึกษาอยางหนึ่ง 
                2) การเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation) เปนกระบวนการเรียน
การสอนที่ใชสถานการณจําลองเขามาโดยใหนักเรียนไดเปนสวนหนึ่งและปฏิบัติตามขั้นตอน 
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ของสถานการณใหเกิดความรูสึกสัมผัส เมื่อประกอบเขาดวยการคิดวิเคราะหตามที่ครูกําหนด
ยอมจะเกิดการเรียนรู ไดทั้งความรู ความเขาใจ เจตคติ คานิยม และทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
จากสถานการณส่ิงแวดลอม หรือจากการเลนเกมสิ่งแวดลอมที่กําหนดสถานการณเชนเดียวกัน 
                3) กระบวนการเรียนการสอนแบบการทําความกระจาง (Clarifying Strategies) เชน
การกระจางคานิยม (Value Clarification) การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Playing) เนนกระบวนการ
เรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดสืบคนและตรวจสอบขอขัดของสงสัย หรือขัดแยงในความคิด ความเชื่อ 
ความรูสึกจนกระจาง ซ่ึงในกระบวนการกระจางคานิยมก็ดี การสอนใหแสดงบทบาทสมมติ
เพื่อวิเคราะหก็ดี ยอมเปดโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบสิ่งที่สงสัยหรือขัดแยงใหกระจางชัดเจน และ
สามารถเลือกยึดถือและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในแนวทางใหมได นอกจากนั้นก็จะเปนกิจกรรม
ในประเภทนี้ เชน 10/20 คําถามเพื่อความกระจาง ใหแสดงความรูสึกหรือปฏิกิริยาตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
โดยใหสถานการณและคําถาม ใหตอบคําถามปลายเปดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนตน 
                4) กลุมการเรียนการสอนประเภทใหประสบการณตรง “นอกรั้วโรงเรียน” (Beyond  
the School Wall Experiences) เปนการสอนที่เนนการศึกษานอกสถานที่ (Outdoor Education) คือ
นอกร้ัวโรงเรียนที่ผูเรียนจะไดประสบการณตรง เรียนรูจากของจริง สถานการณจริง ทั้งที่ไมไกล
จากโรงเรียนนัก จนถึงไกลออกไปที่ตองใชเวลา และจะตองมีการวางแผนเตรียมการมาอยางละเอียด
รอบคอบกอนปฏิบัติ แตเปนการเรียนการสอนที่ใหคุณคาในการเรียนรูสิ่งแวดลอมที่สูงมาก 
ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนหลากหลาย ที่นักเรียนจะไดสํารวจ สังเกต แสวงหาคําตอบ เก็บตัวอยาง
ของจริง และการขยายการเรียนที่มีตามหลักสูตร เชน ทัศนศึกษา การเดินปา และการศึกษาภาคสนาม  
เปนการศึกษาชุมชน สํารวจ เชิงสังคมวัฒนธรรมและนิเวศวิทยา คุณคาและสัมฤทธิผลการเรียนการสอน
ในแนวนี้ขึ้นอยูกับการวางแผนอยางรอบคอบและเปนระบบกอนใช 
                5) กลุมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสบการณ (Activity-
Based Instruction) เชนการสอนโดยการทําโครงงาน (Project Work) ซึ่งมีขั้นตอนของการปฏิบัติ
ที่สอดคลองกับการใชทักษะกระบวนการ 9 ขั้น หรือการวิจัยงายๆ ที่นักเรียนจะไดเรียนรูทั้งทักษะ 
กระบวนการเชิงวิทยาศาสตร และการจัดการไปพรอมกับทักษะทางสังคม เจตคติ คานิยม และจิตสํานึก
ตอส่ิงแวดลอม การทดลองหรือการพิสูจนก็เปนการเรียนการสอนในกลุมนี้ ซ่ึงใหโอกาสนักเรียน
เรียนรูดวยการปฏิบัติสืบคนหาคําตอบอยางเปนวิทยาศาสตร 
                 6) กระบวนการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการโดยใชกิจกรรมการผูกเรื่อง (Storyline) 
เปนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการผูกเรื่องอยางบูรณาการ โดยใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติ
และครูใชองคประกอบคือ คําถามหลักเพื่อการผูกเรื่องตลอดจนถึงการวิเคราะห สังเคราะหและ
สรางความรูใหมดวย มีการกําหนดฉาก ตัวละคร และเหตุการณ โดยนํากิจกรรมศิลปศึกษา และ
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กิจกรรมและการเรียนรูอ่ืนๆ เชน การแกไข ปญหา การสืบคนขอมูล การทําโครงงาน ฯลฯ เขามารวม
อยูในกระบวนการสรางหรือผูกเรื่อง เปนการเรียนรู ที่ไดทั้งประสบการณตรง และสนุกสนานดวย                 
  หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 17) 
ไดเสนอแนวคิดที่นาสนใจอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
คือ การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใชกระบวนการสรางนิสัย (active participation) 
ซ่ึงมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
                1) ขั้นรับรู (สังเกต) นักเรียนจะไดรับการฝกการสังเกตสิ่งแวดลอม และบันทึกขอมูล
ที่พบขั้นวิเคราะหอยางเปนระบบ ผูเรียนจะนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนการสังเกตมาจัดกลุมจดัประเภท
ปญหาตางๆ       
                2) ขั้นสังเคราะหหรือสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ผูเรียนจะตองชวยกันวางแผน 
การปฏิบัติ แกไขหรือพัฒนาปญหา 
                3) ขั้นลงมือปฏิบัติ ดําเนินการปฏิบัติตนเพื่อส่ิงแวดลอม  
                4) ขั้นประเมินผล /ปรับปรุง ผูเรียนจะนําผลการปฏิบัติมาคิดรวมกันวาเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม หากไมเปนไปตามเปาหมายจะทําอยางไรตอไป 
                5) ขั้นชืน่ชมในการปฏิบัติงาน จะมีการจดันิทรรศการเผยแพรความรูที่บานและชุมชน 
                จากที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ควรจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยเลือกใชกระบวนการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา สาระ จุดประสงคของการเรียนรู มีขั้นการจัดการเรียนการรูที่มี
กระบวนการและขั้นตอนชัดเจน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาว สอดคลองกับ
แนวคิดของ Knirk & Gustafson (1986, pp. 123-124) ที่ใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสรุปวาผูเรียน
จะจําไดเพียง 10 % จากสิ่งท่ีไดยิน  20 % จากสิ่งที่ไดอาน และ 70 % จากสิ่งที่ลงมือทํา ดังนั้น
จึงควรจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง               
  2.2.4 การใชสื่อและแหลงเรียนรู 
               การใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู สําหรับการจัดการศึกษาในปจจุบันนับวา
เปนสิ่งสําคัญมาก ส่ือและแหลงเรียนรูจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเร็วข้ึน เขาใจสิ่งที่ยากๆ ไดดีขึ้น
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kemp (1985, pp. 133-134) ที่กลาววา  การจัดการเรียนการสอนสวนใหญ
ประสบความสําเร็จดวยการใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะสื่อชวยใหการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือการฝกอบรมทั้งหลาย บรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ นักการศึกษา 
นักวิชาการ ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการนําส่ือการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูมาใชในการจัด 
การเรียนการสอนไว สรุปพอสังเขปไดดังนี้  
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                จริยา เหนียนเฉลย (2543, หนา 14) ใหทรรศนะการใชส่ือการสอนไววา หมายถึง การนํา
ส่ือการเรียนการสอนมาใชโดยตรง หมายถึง การนําวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาเปนสะพาน
เชื่อมโยงความรู เนื้อหา ไปยังผูเรียนได เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ถายทอดซึ่งกันและกัน
ไดผลตามจุดมุงหมาย  
                ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 244) กลาวถึง การนําส่ือการสอนมาใช พอสรุปไดวา
ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงที่นําความรูไปสูผูเรียน อยูในรูปของสิ่งพิมพหรือไมใชส่ิงพิมพก็ได
ส่ือการสอนที่ไมใชส่ิงพิมพก็คือ ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ และหมายรวมถึงวัสดุ อุปกรณ และ
วิธีการ มาเปนตัวกลางในการถายทอดความรู จากผูสอนไปยังผูเรียน ทําใหเกิดทักษะและประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น  
                เกสินี นันทวิสิทธิ์ (2541, หนา 32) เสนอแนะวา สื่อการเรียนการสอนที่ใชในการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ควรมีดังนี้  
                1) เอกสารหรอืหนังสือคนควา 
                2) จดหมายขาวหรือหนังสือพิมพ 
                3) รูปภาพตางๆ  
                4) ภาพโปรงแสง 
                5) แผนที ่
                6) แผนภูมิแสดงตัวเลข 
                7) โทรทัศน/เทปโทรทัศน 
                8) สไลด/เทป 
                9) ภาพยนตร 
                10) กรณีตวัอยาง 
                11) สถานการณจริง  
                นอกจากนี้ เกสินี นันทวิสิทธิ์ ยังไดใหทรรศนะเกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรู ไววา แหลงเรียนรู
มี 2 ประเภท คือ แหลงเรียนรูในโรงเรียน และแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน แหลงเรียนรูในโรงเรียน 
หมายถึง จุดศึกษาบริเวณตางๆ ในโรงเรียน ที่ครูผูสอนไดออกแบบไวเปนสถานการณ ใหนักเรียน
ไดศึกษาคนควา เชน บริเวณที่ดื่มน้ํา โรงอาหาร สนามเด็กเลน สวนหยอม สนามหญา หองสมุด ฯลฯ 
เปนตน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน หมายถึง จุดศึกษา หรือบริเวณที่ใชศึกษา เชน สถานที่ตางๆ 
ในชุมชน บริเวณตางๆ ในชุมชน นอกชุมชน ลุมน้ํา ลําคลอง รวมทั้งอุทยานแหงชาติ สวนสัตว 
พิพิธภัณฑ เปนตน  
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                นิพนธ สุขปรีดี (2526, หนา 358; อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533, หนา 6) 
ใหความหมายของ แหลงสื่อการสอนชุมชน ไวพอสรุปไดวา แหลงสื่อการสอนชุมชน เปนสวนหนึ่ง
ของแหลงวิทยาการในชุมชน  คือ สถานการณ การเรียนรูโดยผูเรียนไดสัมผัสโดยตรงกับคน 
สถานการณ ส่ิงของที่เปนสิ่งแวดลอม ในชุมชนของตน และส่ืออ่ืนๆ ที่ผูเรียนออกไปศึกษาหรือ
นํามาศึกษาจากชุมชนของตน รวมถึงการไปศึกษาแหลงส่ือในชุมชนตางๆ เชน สมาคม โรงงาน
อุตสาหกรรม แหลงเกษตรกรรม เพื่อนบาน การพูดคุยกับผูประกอบการตางๆ สัมภาษณบุคคลตางๆ
ในชุมชน การรับฟงและสังเกตโครงการของชุมชน เปนตน 
                กรมสามัญศึกษา (2544, หนา 6) กลาวถึงการเรียนรูจากแหลงเรียนรูพอสรุปไดวา 
การเรียนรูจากแหลงเรียนรู หมายถึง การใชแหลงขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ แหลงความรูทางวิทยาการ  
และประสบการณที่สนับสนุนสงเสริม ใหผูเรียน ใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเอง
ตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง และตอเนื่องจากแหลงตางๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
                สุมน อมรวิวัฒน (2527, หนา 35) ไดกลาวถึงแหลงเรียนรูในชุมชน สรุปโดยสังเขปไดวา 
แหลงเรียนรูของชุมชนและธรรมชาติ เปนขุมทรัพยที่มหาศาล ที่เราคนพบความรูไดโดยไมรูจบ 
เราเรียนรูจากชุมชนในเรื่องตางๆ มากมาย เชน ประเพณี พิธีกรรมของชุมชน แหลงเรียนรูของชุมชน
และแหลงเรียนรูธรรมชาติ มีทั้งประเภทที่รัฐสรางขึ้น และประชาชนจัดตั้งขึ้น เชน อุทยานตางๆ 
พิพิธภัณฑตางๆ ภูเขา แมน้ําลําธาร วัดวาอาราม เลือกสวนไรนา 
                เสาวนยี จนัทรที (2546, หนา 3) กลาวถึงการเรียนรูจากธรรมชาตไิวพอสรปุไดวา การศกึษา
นอกหองเรียนหรือการเรียนรูจากธรรมชาติ เร่ิมตนดวยการใหเด็กและครูเดินออกนอกหองเรียน
ไปทั่วบริเวณโรงเรียน ทางเดินเทา ถนนรอบโรงเรียน สนามเด็กเลน สวนหยอม หรือชุมชนใกลเคียง
กิจกรรมการศกึษานอกหองเรียนอาจจดัในชวงเวลาสั้นๆ ระหวางภาคเรยีน ชวงสัน้ๆ 5 นาที คร่ึงชั่วโมง 
เปนชั่วโมง หรือการเขาคายพักแรมที่จดัทัง้สัปดาห และการพาเด็กออกไปนอกหองเรียน เดก็จะได
เรียนรูจากการที่ครูช้ีใหเดก็เห็นความแตกตางหลากหลายของสิ่งตางๆ ที่เด็กไดสัมผัสจริง     
                ประเวศ วะสี (2543, หนา 115) ไดกลาวถึง การเรียนรูจากคนในชุมชนวา ในชุมชน
มีความรูตางๆ มากมาย มากกวาครูที่สอนทองหนังสือมากนัก เชน ปราชญชาวบาน หมอพื้นบาน 
ผูนําชุมชน ผูรูทางการเกษตร เปนตน ถาเปด โรงเรียนสูชุมชนใหทั้งครูและนักเรียนไดเรียนรู
จากครูในชุมชน จะมีครูมากมายที่รูจริง ทําจริง จะทําใหการเรียนรูเขาไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง 
การเรียนรูจะสนุกไมนาเบื่อหนาย 
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                ภาสินี เปยมพงศสาน (2548, หนา 351) ใหความสําคัญในการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
โดยใชแหลงวิทยาการตางๆ และใหความหมายของแหลงวิทยาการไววา แหลงวิทยาการ หมายถึง 
แหลงที่จะคนควานําความรู ประสบการณ แนวคิด คานิยม ขอสรุป ฯลฯ จากแหลงนั้น  ๆมาเปนประโยชน
ในการเรียนการสอน              
                จากที่กลาวมาแลว พอสรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ส่ือและแหลงเรียนรู 
ที่ควรนํามาใชประกอบการจัดการเรียนรูนั้น มีส่ือวัสดุ อุปกรณ หลากหลายชนิด  ทั้งที่เปน วัสดุ  
เทคโนโลยี เครื่องมือ วิธีการ และแหลงเรียนรูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ที่มีอยูอยางหลากหลาย 
และสิ่งตางๆ เหลานี้ จะชวยใหการจัดการเรียนรูของเรา ไดคุณภาพมากขึ้น และนักการศึกษา 
นักวิชาการหลายทาน ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชน ของการใชสื่อและแหลงเรียนรู
ไวดังนี้     
                รัตนา บุญยะชาติ (2540, หนา 31) ชี้ใหเห็นวา ประโยชนของสื่อการเรียนการสอน มีดงันี้  
               1) ชวยกระตุนความสนใจ และเปนปจจัยสําคัญของการเรียนรู 
                2) ชวยใหความเขาใจ เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
                3) ชวยจัดการเรียนรูที่เปนพฒันาการและทําใหเขาใจมากขึ้น 
                4) ชวยใหการเรียนรูลึกซึ้งและกวางขวาง 
                5) ชวยใหไดรับประสบการณจริง โดยมีสวนรวมในกิจกรรมการใชส่ือ 
                สําลี รักสุทธิ (2544, หนา 13) สรุปความสําคัญของสื่อ อุปกรณไววา สื่อและอุปกรณ
เปนเครื่องเราความสนใจ ทําใหบทเรียนที่นาเบื่อหนายมีชีวิตชีวา เด็กไดเรียนรูอยางสนุกสนาน 
ตื่นเตน เราใจ ทําเรื่องนามธรรมใหเปนรูปธรรม 
                 ประทุม สอสะอาด (2547, หนา 53) ไดกลาวถึง ประโยชนของการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
ไวพอสรุปได  7 ประเด็นดวยกัน ดังนี้  
                1) ชวยแกปญหาการขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ ในการเรียนรู ของนักเรียน และ
ส่ือของโรงเรียนที่มีอยูอยางจํากัด 
                2) ชวยใหเด็กสนุกสนานกับบทเรียน เห็นประโยชนของการเรียนรู เพราะมีโอกาส
ไดไปศึกษานอกหองเรียน 
                3) ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงเปนรูปธรรม และสงเสริมใหเด็กมีความคิด
สรางสรรค  
                4) ชวยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพมากขึ้น 
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                5) ชวยใหเด็กไดเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมที่ตนเองอยูอาศัย โดยเฉพาะชุมชน
ใกลตัวนักเรียน 
                6) เปนการยกระดับครูในชุมชนใหมีคุณคาและศักดิ์ศรี ในมุมมองของชุมชน เนื่องจาก
ครูและชุมชนมีความใกลชิดกัน ทํางานรวมกัน 
                7) เปนการถักทอทางสังคม สรางเครือขายในการเรียนรูรวมกัน ระหวางโรงเรียน
และชุมชน ทําใหเกิดความสามัคคีและเห็นความสําคัญในการพัฒนาชุมชน     
                รวมพร ชุมสุคนธ (2542, หนา 109) ชี้ใหเห็นความสําคัญของการใชสื่อสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมไววา การใชส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการในชุมชน 
เปนองคประกอบที่สําคัญ จะทําใหการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไดสําเร็จ เพราะสื่อ
การเรียนการสอนจะชวยใหนักเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนรูไดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงและเรียนไดดีกวาแบบไมมีส่ือการสอน 
               ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ครูควรใชส่ือ อุปกรณ และแหลงเรียนรู 
ประกอบการเรียนการสอน เพื่อจะชวยใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนรูไดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และเรียนไดดีกวาผูเรียนที่ไมมี
ส่ือประกอบการสอน  ส่ือ อุปกรณ แหลงเรียนรู ชวยสงเสริมดานความคิด และการแกปญหา รวมทั้ง
ใหประสบการณที่เปนจริงแกผูเรียน ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางถูกตอง ทั้งยังชวยใหผูเรียนไดจดจํา
เร่ืองราวตางๆ ไดมาก และจําไดนาน เพิ่มความสนใจแกผูเรียน ทําใหเกิดประสบการณจริง และกระตุน
ใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมดวยตนเอง ส่ือและแหลงเรียนรูที่สําคัญ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาที่ควรใชประกอบดวย ส่ือประเภท หนังสือ ส่ิงพิมพ วัสดุ อุปกรณ แผนภาพ
เทปโทรทัศน VCD คอมพิวเตอร ซอฟแวร ฮารดแวร  และแหลงเรียนรูซ่ึงมีทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนไดแก หองสมุด บริเวณตางๆ ในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอก
โรงเรียนไดแก สถานที่ตางๆ ในชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนตน และส่ิงสําคัญที่จะทําใหการใชส่ือ
และแหลงเรียนรู เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การวางแผนการใชส่ือและแหลงเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ จริยา เหนียนเฉลย (2543, หนา 18) ไดสรุปหลักเกณฑในการเลือกใชสื่อการสอน
พอสรุปไดดังนี้  
                1) ความเหมาะสม ส่ือที่จะใชนั้นเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการสอน
หรือไม 
               2) ความถูกตอง ส่ือที่จะใช ชวยใหนกัเรียนไดขอสรุปที่ถูกตองหรือไมในเนื้อหา 
                3) ความเขาใจ ส่ือที่ใชนั้นชวยใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล และใหขอมูลที่ถูกตอง 
แกนักเรียนหรือไม  
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                4) ประสบการณที่ไดรับสื่อทีจ่ะใชนั้น ชวยเพิ่มพูนประสบการณแกนกัเรียนหรือไม  
                5) เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น จํานวนผูเรียน ความสามารถ ความสนใจ รวมทั้งทักษะ
และรูปแบบการเรียนของนกัเรียนหรือไม 
                6) เหมาะสมกบัทัศนคติและทักษะของครผููสอนหรือไม  
                7) ใชการไดดี ในแงกอใหเกดิประสิทธิภาพในการเรยีนรูไดดีหรือไม  
                8) คุมราคา และการลงทุนในการผลิตและการนํามาใช 
                9) ส่ือนั้นชวยใหนกัเรียนรวมกิจกรรมตามที่ครูตองการหรือไม 
                10) ระยะเวลาในการเสนอสือ่การสอนนั้นเหมาะสมหรือไม 
                11) ส่ือนั้นชวยเสนอแนะกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนอาจปฏิบัติเพิ่มเติมไดหรือไม 
                12) มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเลือกสื่อนั้นแคไหน อาทิ สถานที่ แสงสวาง 
ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ เปนตน 
                นอกจากนี้ จริยา เหนียนเฉลย (2543, หนา 19-21) ยังไดเสนอขั้นตอนในการใชส่ือการสอนไว 
พอสรุปไดวา ตองมีการเตรียมตัว 4 ขั้นตอน คือ   
                1) ขั้นกอนการใชส่ือมีการเตรียมการในดาน ตัวผูสอน ตองวิเคราะหบทเรียนที่จะเรียน
เพื่อกําหนดสื่อใหเหมาะสมกับนักเรียนและบทเรียน มีการเตรียมชั้นเรียน คือเตรียมเครื่องอํานวย
ความสะดวกที่จะตองใชรวมกับสื่อ เตรยีมผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดทราบลวงหนา วานักเรียนจะตอง
ทําอะไรบางกับสื่อที่นํามาใช  
                2) ขั้นการใชส่ือการสอน หมายถึงการนําสื่อออกใชตามแผนที่กําหนดแกผูเรียน
อยางทั่วถึง ใชส่ือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และสังเกตปฏิกิริยาผูเรียน 
                3) ขั้นสรุปผลการใช ตองมีการอภิปรายถึงส่ือการสอนที่นํามาใชเกี่ยวกับ ความเขาใจ 
ประเด็นที่สงสัย อธิบายสวนที่ไมเขาใจ 
               4) การจัดกิจกรรมตอเนื่อง หมายถึง หาวิธีการใหนักเรียนทํากิจกรรมหลังจาก
ใชส่ือการสอนเสร็จแลว เชน อภิปราย ศึกษา คนควาเพิ่มเติม 
                กรมสามัญศึกษา (2544, หนา 30) ไดแสดงทรรศนะในการวางแผน การใชแหลงเรียนรู
ไวพอสรุปไดดังนี้ คือ ตองมีการสรางหรือกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคทั่วไปจากคูมือหลักสูตร 
มุงเนนที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรูและทักษะที่เปนประสบการณเดิม กําหนดจุดประสงคเฉพาะ
สําหรับประสบการณเรียนรูจากแหลงเรียนรู กําหนด ยุทธศาสตร เทคนิคการเรียนการสอน และ
กิจกรรมการเรียนรู เลือกแหลงการเรียนรูและสถานที่สําหรับการเรียนรู จัดตารางเวลาสําหรับ
ใหนักเรียนไปใชแหลงเรียนรู เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร นําแผนที่กําหนดไปใช 
ตรวจสอบวา การเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และกระบวนการสอน  
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                จากที่กลาวมา พอสรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาเราตองนําส่ือ
และแหลงเรียนรูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ ดวยการวางแผนการใชส่ืออยางมีขั้นตอน มีการเตรียม
เนื้อหา บทเรียน กําหนดสื่อและแหลงเรียนรู เตรียมความพรอมของ ครู  นกัเรียน และทําการใชส่ือ
และแหลงเรียนรู ประเมินผลการใชส่ือ วาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด เพื่อปรับปรุงตอไป    
             2.2.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
                การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และมีประสิทธิภาพที่ดีนั้น 
ควรใชวิธีการอยางหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสิ่งสําคัญอยางหนึ่งสําหรับการจัด 
การเรียนการสอนที่หลากหลาย คือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซ่ึงนักวิชาการ นักการศึกษาหลายทาน  
ไดใหความหมายของคําวากิจกรรมเสริมหลักสูตร ไวหลายทรรศนะ สรุปพอสังเขปไดดังนี้  
            แมคโน (Mckown, 1956, p. 89; อางถึงใน รวมพร ชุมสุคนธ, 2542, หนา 134) ใหความหมาย
ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรไววา กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียนจัดขึ้นโดยมีครู 
และผูบริหารโรงเรียนคอยใหคําแนะนําปรึกษา ไมมีการใหหนวยกิตทางวิชาการในการเขารวม
กิจกรรม 
                สมบูรณ ทับทิมไทย (2522, หนา 27-28) กลาววา กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง 
บรรดากิจกรรมประกอบหรือ เสริมหลักสูตรทั้งหลายที่จัดขึ้น โดยนักเรียนสมัครใจที่จะเขารวมและ
ดําเนินการเองทั้งในและนอกโรงเรียน โดยไดรับความเห็นชอบและสนับสนุนจากโรงเรียน 
ไมมีการใหหนวยกิต หรือคะแนนใดๆ อันที่จะสงเสริมใหนักเรียนเลื่อนชั้นหรือสําเร็จการศึกษา 
                รวมพร ชุมสุคนธ (2542, หนา 134) สรุปความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไววา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติในหองเรียน ซ่ึงนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยความเห็นชอบและสนับสนุน
จากโรงเรียนทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะทางการศึกษา ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร   
                จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังกลาว พอจะสรุปไดวา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเปนพิเศษ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร โดยนักเรียนเปนผูดําเนินการ และอยูในความเห็นชอบและใหการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ  ทักษะ เจตคติ ใหเต็มตามศกัยภาพ  
                ดังนั้นการนํากิจกรรมเสริมหลักสูตรเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย และบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สอดคลองกับแนวคิดของ ประภาพรรณ สุวรรณสุข (2524; อางถึงใน รวมพร ชุมสุคนธ, 2542, 
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หนา 139) นักวิชาการ และนักการศึกษา กลาววา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะมีความสําคัญ
และมีประโยชน ดังนี้  
                1) ครูสามารถใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การรวมกลุมของนักเรียนไปในทางที่ดี ตามความตองการของสังคม 
                2) นักเรียนไดรับประสบการณตรง  และสามารถนําประโยชนเหลานี้ไปใช 
ในชีวติประจําวันได 
                3) ชวยสงเสริมความเจริญเติบโตของนักเรียน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา  
                4) ชวยใหนักเรียนไดรูจกัการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
                5) ชวยฝกใหนกัเรียนไดรูจักการอยูรวมกันโดยราบรื่นในสังคมประชาธิปไตย 
                6) ชวยฝกใหนกัเรยีนรูจักใชความคิด ตัดสนิใจ และสามารถทําสิ่งตางๆ ไดตามลําพัง  
                7) ชวยฝกใหนกัเรียนรูจกัการรวมมือกันทํางานในสังคม 
                8) ชวยฝกใหนกัเรียนมีระเบียบวินยั 
                9) ชวยฝกใหนกัเรียนมีความสามัคคี รักโรงเรียน รักหมูคณะ 
                10) ชวยฝกใหนักเรียนรูจักการเปนผูนําและผูตามที่ด ี
                11) สงเสริมความสนใจใหเหมาะสมกับลักษณะความแตกตางของนักเรียนเปนรายบุคคล 
                12) สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในสาขาที่ตนถนัด 
                13) ชวยลดปญหาการขาดเรียนของนักเรียน เพราะถาโรงเรียนไดจัดกิจกรรม
ในสิ่งที่นักเรียนสนใจ นักเรียนก็จะกระตือรือรนในการที่จะมาเรียนทุกวัน 
                14) สรางอุปนิสัยที่ดีใหแกนักเรียน เชน การจัดกิจกรรมชุมนุมสวัสดิการ จะชวยให
สมาชิกเขาใจปญหาของผูอ่ืน รูจักรับใชผูอ่ืน ไมเปนคนเห็นแกตัว 
                15) สงเสริมความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหาร ครู และนักเรียน 
                16) ชวยทําใหหลักสูตรสมบูรณยิ่งขึ้น    
                เราจะเห็นแลววา กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีประโยชน ครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงสงผลตอ
การจัดการเรียนการสอนใหครบถวนสมบูรณตามหลักสูตร ซ่ึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังรายละเอียด
ตามที่กลาวถึง เวลาที่เรานํามาใชจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ก็สามารถดําเนินไดสอดรับกัน 
สัมพันธกัน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ หลายทานไดกลาวไว ซ่ึงสามารถ
นํามาสรุปไวพอสังเขป ดังนี้  
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                รวีวรรณ ชินะตระกูล (2540, หนา 111-113) ไดกลาวถึง บทสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตรวา กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร เปนกิจกรรมที่มุงสงเสริมใหผูเรียน
มีความคิดริเร่ิมในการทํากิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรนี้ ไมเพียงแตจะเสริมสราง
ความรูทางดานเนื้อหาวชิาเทานั้น แตยังชวยใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดี เกิดความเพลิดเพลิน และรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา ไดแก 
                1) กิจกรรมเกีย่วกับการทัศนศึกษา 
                2) กิจกรรมเกีย่วกับสมาชิกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
                3) กิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน เชน กลุมอาสาปลูกตนไม กลุมรักษา
ความสะอาดที่สาธารณะ เปนตน            
                4) กิจกรรมศึกษาคนควาจากหองสมุด           
                5) กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นตามวาระและโอกาสที่สําคัญ เชน วันคุมครองสัตวปา 
วันสิ่งแวดลอมโลกวันตนไมแหงชาติ วันลอยกระทง เปนตน   
                 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ควรจัดขึ้น มดีังนี้คือ 
                1) การไปทัศนศึกษา เปนประสบการณใหนักเรียน สัมผัสโดยตรงกับสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น           
                2) การศึกษาจากภาพถาย ซ่ึงอาจศึกษาจากภาพถาย สไลด ภาพยนตร เทปโทรทัศน 
เพื่อรวบรวมขอมลูตางๆ  
                3) การบันทึกประจําวัน ใหนักเรียนไดบันทึกประสบการณที่เขาไดพบทั้งในและ
นอกหองเรียนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
                4) การฝกภาคสนาม ใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกับผูอื่นในชุมชน ทั้งนี้
เพื่อใหไดรับประสบการณตรง          
                5) กิจกรรมในหองเรียนครูสามารถจัดประสบการณตรงใหนักเรียนไดหลายทาง เชน  
การจัดสวนหยอม เปนตน          
                6) การศึกษาสภาพภูมิศาสตร เชน การใหนักเรียนศึกษาแผนที่ เพื่อเรียนรูการอาน
มาตราสวนในแผนที่ และสัญลักษณที่ใชในแผนที่            
                7) การไปคายพักแรม นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงจากธรรมชาติ รวมทั้ง
การรักษาสภาพทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                  
                8) การศึกษาเชิงมนุษยวิทยาและธรณีวิทยา เชน การตรวจสอบอายุของตนไม 
การสํารวจพันธุไมในทองถ่ิน            
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                9) การศึกษานอกสถานที่เชน การศึกษาสัตวปา พันธุไมในทองถ่ิน สํารวจธรณีวิทยา 
                10) การทําโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ใหผูเรียนทําโครงการเปนรายบุคคลหรือ
เปนกลุม เชน  การเขียนบทละครเกี่ยวกับ ปญหามลภาวะ เปนตน 
                รวมพร ชุมสุคนธ (2542, หนา 136) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา ไว 2 ลักษณะ คือ  
                1) กิจกรรมดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติ เชน การจัดบอรด การจัดนิทรรศการ 
การศึกษานอกสถานที่ การเขาคายพักแรม 
                2) กิจกรรมดานการทาํประโยชนตอสวนรวม เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ในการรวมกันปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอม เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม เชน การรวมกัน
ปลูกตนไมในวันสําคัญๆ การทําความสะอาดที่สาธารณะตางๆ เปนตน                    
                ศิริกาญจน โกสุม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 2) กลาวถึง แนวทางการจัดกิจกรรม
ส่ิงแวดลอมศึกษาไวในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อส่ิงแวดลอมศึกษา วา ควรมีการจัดกิจกรรม
ตอไปนี้  
                1) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมศกึษารวมกับ
ชุมชน โดยใหนักเรียนเกดิการมีสวนรวมและเกดิการเรยีนรู ใหชุมชนหรอืหนวยงานภายนอกโรงเรียน 
เปนแหลงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดกิจกรรมรวมกับ
บุคคลตางๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน เชน ผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน หนวยงาน ราชการอื่นในชุมชน 
องคกรทางสังคม องคกรพัฒนาเอกชน 
                2) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียน จัดกิจกรรมในโรงเรียนในลักษณะของ
กิจกรรมประจําวัน ประจําภาคเรียน กิจกรรมในวันสําคัญ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมศึกษา เชน วันไหวครู กีฬาสี การศึกษาปญหาในชุมชนและรวมกันปองกันและแกปญหา 
ใหสอดคลองกับหลักการสิ่งแวดลอมศึกษาและใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยไดมีสวนรวมดําเนินการ   
                จากแนวทางของนักวิชาการ นักการศึกษา ที่ไดแสดงทรรศนะ แนวคิดในการใชกิจกรรม
เสริมหลักสูตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น พอสรุปไดวา กิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนการจัด
กิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามเปาหมายของหลักสูตร ผูเรียนนอกจากจะไดรับ ความรู แลว ยังเกิด ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวย ดังนั้น เวลาเราจัดการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษา เราควรจะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกผูเรียนอยางหลากหลาย  เชน 
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การจัดนิทรรศการ มีการจัดตั้งชมรม กลุมสนใจ ไปศึกษาดูงาน กิจกรรมวันสําคัญ รวมมือกับภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน ในการพัฒนาสิ่งแวดลอม   
            2.2.6 การวัดผลประเมินผล 
                การวัดผลประเมินผล เปนกิจกรรมที่สําคัญที่สอดแทรกอยูในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ตั้งแตกอนการสอน ระหวางการสอน และหลังการสอน นักวิชาการและ
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ การวัดผลประเมินไวหลายความหมาย ซ่ึงสรุปพอสังเขป
ไดดังนี้ 
                วัฒนาพร ระงับทุกข (2542, หนา 124) ใหความหมายของการวัดผลและการประเมินผล
ไววา การวัดผล คือ การตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมทางดาน ความรู ทักษะ เจตคติเปล่ียนไป
ตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม โดยใชเครื่องมือตางๆ เปนตัวสํารวจ  สวน การประเมินผล 
หมายถึง การตัดสินวาผูเรียนมีคุณภาพเปนอยางไร เมื่อนําคะแนนที่ไดจากการวัดผลมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่ตั้งไว 
                เยาวดี วิบูลยศรี (2549, หนา 3-5) ใหความหมาย การวัดผลและการประเมินผลไววา 
การวัดผล หมายถึง กระบวนการบงชี้ผลผลิต หรือคุณลักษณะที่วัดได จากเครื่องมือวัดผล
ประเภทใดประเภทหนึ่ง อยางเปนระบบ สวน การประเมินผล หมายถึง การตีคาของสิ่งที่เราวัดได 
รวมถึงการตัดสินคุณคาดวย 
                รวมพร ชุมสุคนธ (2542, หนา 145) สรุปความหมายของการวัดผล และประเมินผลไววา 
การวัดผล หมายถึง กระบวนการกําหนดคา หรือตีคาคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือของบุคคล
เปนตัวเลข โดยใชเครื่องมือเปนหลักในการวัด สวน การประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณา
ตัดสินคุณคาของวัตถุ คน ส่ิงของ หรือหารดําเนินงานหรือ กิจกรรมวาสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
มากนอยเพียงใด  
                สรุปความหมาย การวดัผลประเมินผล จากแนวคิดของนักวิชาการ และนักการศึกษาดังกลาว 
เราสามารถสรุปไดวา การวัดผล หมายถึง การตรวจสอบวา นักเรียนที่เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหนั้น มีลักษณะทางดานความรู ทักษะ เจตคติ เปลี่ยนไปอยางไร โดยใชเครื่องมือหรือวิธีการตางๆ 
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่สามารถจะนําไปแปรผลได สวนการประเมินผล หมายถึง การแปรคา 
จํานวนตัวเลข หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผูเรียน ซ่ึงเกิดจากการใชเครื่องมือวัดผลแบบตางๆ 
ไปทําการวัดผล  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหประสบความสําเร็จ 
เราจะตองมีการวัดผลประเมินผลเชนเดียวกับการสอนสาระวิชา ดานอื่น  ๆเชนกัน นักการศึกษาหลายทาน 
กลาวถึง ความสําคัญของการวัดผลประเมินผล ไวดังนี้  
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                บุญชม ศรีสะอาด (2537, หนา 149) ใหความสําคัญเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ไววา 
การประเมินผลเปนเทคนิคที่ใชในการพิจารณา ตัดสินใจ ลงความเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอน ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ กิจกรรม และวัสดุตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอน การพัฒนา 
การเรียนการสอนจะกระทําไดดียอมตองอาศัยองคประกอบหลายประการที่สําคัญประการหนึ่งคือ 
อาศัยขอสนเทศจากการประเมินการสอน 
               ทวีป อภิสิทธิ์ (2525, หนา 19-20) กลาวถึงความสําคัญของการวัดและประเมินผลไว
พอสรุปไดวา การวัดและประเมินผล เปนหัวใจสําคัญในการเรียนการสอน เปนขอมูลยอนกลับ 
(Feed-back) ไปสูการปรับปรุง ทั้งผูสอน ผูเรียน หลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน 
               สําลี รักสุทธิ (2544, หนา 113) กลาวถึง ความสําคัญของการวัดผลประเมินผลวา ตัวช้ีวัดสําคัญ
ประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนวาเปนไปตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไมนั้น ก็คือ การวัด
และประเมินผล 
              ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 126-127) กลาวถึง ความสําคัญของการประเมินผลวา 
สามารถนํามาใชประโยชนได 2  ดานใหญๆ คือ ดานวิชาการ และดานการบริหาร ดานวิชาการ
นํามาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน สวนดานการบริหาร นํามาวางแผนทบทวนการบริหารใหม 
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย  
               กลาวโดยสรุปแลว  เราจะเห็นวา  การวัดผลประเมินผลเปนสิ่ง สําคัญสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะไดทราบวา ผลของการจัดการเรียนการสอน
ที่เราดําเนินการนั้นเปนอยางไร บรรลุจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม และนําขอมูลท่ีไดจากการวัดและ
ประเมินผล ไปใช.นการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป การจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาก็เชนเดียวกัน ก็จะตองมีการวัดผลประเมินผลเพื่อจะไดรูวา ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนนั้น บรรลุเปาหมายหรือไม เพียงใด 
จะไดนําผลที่เกิดขึ้นไปปรับปรุง พัฒนาใหมีคุณภาพที่ดีที่สุดตอไป  
                สําหรับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการวัดผลประเมินผลนั้น นักวิชาการหลายทาน
ที่มีความรูดานการวัดผลประเมินผลไดใหแนวคิดและเสนอแนวทางไว พอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 
                บุญชม ศรีสะอาด (2537, หนา 149) กลาวถึงวธีิการประเมินผลการสอนไววา ควรมีความเทีย่งตรง 
และพิจารณาใหครบทั้งระบบ คือ  
               1) ตัวปอน (Input) คือ การประเมินที่เกี่ยวกับตัวผูเรียน ผูสอน หลักสูตร และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ   
               2) กระบวนการ (Process) คือ สถานการณในการสอน การใชส่ืออุปกรณ งานที่ให
ผูเรียนทํา  
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               3) ผลผลิต (Output) คือประเมินผลการเรียนตัวผูเรียน 
               ดอรสัน (Dawson, 1999, pp. 17-19) กลาวถึงการประเมินวา การกําหนดใหผูมีสวนได
สวนเสียเขามารวมประเมิน ซ่ึงจะไดผลดี คือ 
                1) ไดมุมมองที่หลากหลาย มีการปรึกษาหารือ และมีการวิพากษวิจารณที่ทําให
ผูมีสวนไดสวนเสียมีความกระตือรือรนในการเขารวม การประเมินทุกขั้นตอนผลสุดทายจะกอใหเกิด
ความเห็นชอบในทางปฏิบัติ ทําใหยอมรับในขอคนพบ และสงผลตอการนําไปใชในระยะยาว 
                2) เกิดมุมมองซึ่งเปนสภาพที่แทจริง คือ บุคคลยอมมีการรับรูในเปาหมายและจุดหมาย
ที่แตกตางกัน และมุมมองที่แตกตางกันนี้จะนําไปสูความขัดแยงเกิดการเจรจาตอรองโดยคนสวนใหญ
จะเปนผูตัดสิน 
                3) เกิดกระบวนการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย    
                เกสินี นันทวิสิทธิ์ (2541, หนา 35) กลาวถึง การวัดผลประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษาไววา ควรวัดดานความรู ความเขาใจ เจตคติ ความตระหนัก และการปฏิบัติ
ทางสิ่งแวดลอม สวนวิธีการวัดและประเมินผล ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน วาจะใชแบบใด
ที่เหมาะสมกับนักเรียนของตน                
               ดังนั้น การวัดผล ประเมินผล การเรียนการสอนควรจะครอบคลุมและไดครบทุกดาน คือ
ประกอบดวย ความรู ความเขาใจ เจตคติ ความตระหนัก พฤติกรรมการปฏิบัติ และสามารถนําไปใชกับ
การวัดผลประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้นวิธีการวัดผลที่เหมาะสมที่สุด
ควรจะเปนการวัดผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพราะเปนงานที่แทจริงที่นักเรียนแสดง
หรือกระทํา หรือสรางความรูขึ้นมาดวยตนเอง นักเรียนจําเปนตองแสดงทักษะ หรือกระบวนการหรือ
สรางผลงานที่แสดงถึงสิ่งที่รูและสามารถทําไดมากกวาการตอบขอสอบแบบเลือกตอบ ซ่ึงอาจวัดได
เพียงความจําเทานั้นซึ่งการประเมินหรือวัดผลตามสภาพจริงควรมีลักษณะดังนี้ 
                1) มีงานและเกณฑการประเมินที่ชัดเจน         
                2) นกัเรยีนไดแสดงความรูสึกตอผลงานของตน        
                3) นักเรยีนสามารถถายโยงการเรียนรูไปสูสภาพชีวิตจริง       
                4) เปนการประเมินเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
                5) นักเรยีนไดบูรณาการทางความรูที่มีอยูในการสรางผลงานตางๆ        
                6) ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนและนักเรียนกับครู มีลักษณะปฏิสัมพันธเชิงบวก 
ไมสรางความขัดแยง หรือแขงขันกนั       
                7) นักเรียนตองใชความสามารถในการคิดระดับสูง เชนการคิดวิเคราะห หรือ
สังเคราะหความรูตางๆ          
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                8) เนนคณุภาพของผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น        
                9) ประเมินความสามารถหลาย  ๆดานของนักเรียน เชนดานภาษา ตัวเลข การใชกลามเนื้อ 
การคิดอยางมีเหตุผล เปนตน  
                10) เนนงานทีม่ีความหมายตอนักเรียน 
                สําลี รักสุทธิ (2544, หนา 114) กลาวถึงลักษณะสําคัญที่แสดงถึงการประเมินตามสภาพจริง 
พอสรุปไดดังนี้  
                1) ประเมินไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                2) ประเมินโดยเนนพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนทีแ่สดงออกมาจริงๆ  
                3) เนนพัฒนาผูเรียนอยางเดนชัด ใหความสําคัญกับการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน 
                4) เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 
                5) ตั้งอยูบนพืน้ฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง 
                6) ใชขอมูลที่หลากหลาย เก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติทุกดาน ทั้งที่โรงเรียน บาน 
และชุมชน อยางตอเนื่อง 
                7) เนนคณุภาพของผลงานที่ผูเรียนสรางขึน้ ซ่ึงเปนผลมาจากการบูรณาการการเรยีนรู 
                8) เนนการวัดความสามารถในการคิดในระดับสูง เชน การวิเคราะห สังเคราะห 
                9) สงเสริม การปฏิสัมพันธทางบวก มีการชื่นชม สงเสริม อํานวยความสะดวก
ในการเรียนรูของผูเรียน  
                10) เนนการมสีวนรวมระหวาง ผูเรียน ครู ผูปกครอง                  
                จากที่กลาวมา จะพบวา ลักษณะการประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินที่เนนตัวผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการพัฒนาตัวผูเรียนตามศักยภาพ  ครู ผูปกครอง นักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน 
เนนการประเมินหลายๆ สถานการณ หลากหลายวิธี มีกรอบหรือเกณฑการประเมินที่ชัดเจน และ
นําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ นักวิชาการ และนักการศึกษาหลายทาน 
ยังไดเสนอวิธีการวัดและประเมินตามสภาพจริง พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้  
                สําลี รักสุทธิ (2544, หนา 115) กลาวถึงวิธีการประเมินตามสภาพจริงไวดังนี ้
                1) การสังเกต (Observation) เปนการวัดและประเมนิ ตามสภาพจริงไดดี ทําไดทกุเวลา 
ทุกสถานที่ และควรกําหนดเปาหมายการสังเกต จึงจะไดคุณภาพและผลตามที่ตองการ 
                2) การสัมภาษณ กอนการสัมภาษณ ตองมีการเตรียมการกอนในเรื่องของจุดมุงหมาย  
ภูมิหลังผูถูกสัมภาษณ การนัดหมาย เปนตน และตองสรางบรรยากาศเปนกันเองระหวางการสัมภาษณ
และตองปดขอมูลการสัมภาษณ ไมใหผูถูกสัมภาษณเสียหาย    
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                3) การตรวจงาน หมายถึง การตรวจชิ้นงานที่นักเรียนลงมือทํา โดยไมจําเปนตอง
ตรวจทุกผลงาน แตจะเลือกชิ้นงานที่นักเรียนทําไดดี เปนจุดเสริมแรงใหนักเรียน 
                4) การรายงานตนเอง เปนการใหนักเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคําถามสั้นๆ 
เพื่อสะทอนถึงการเรียนรูของนักเรียน 
                5) การใชบันทึกจากผูเกี่ยวของ เปนการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
ตัวนักเรียน ผลงานนักเรียน จากแหลงตางๆ เชน เพื่อนครู นักเรียน ผูปกครอง  
                6) การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง โดยเปนลักษณะขอสอบที่ครอบคลุมเนื้อหา
ตามหลักสูตร ตอบถูกไดหลายคําตอบ หาคําตอบไดหลายวิธี 
                7) การประเมิน โดยแฟมพัฒนางาน หมายถึง สิ่งที่ใชสะสมงานของนักเรียน
อยางมีจุดประสงค อาจเปนแฟม กลอง อัลบั้ม แผนดิสก ที่แสดงใหเห็นถึงความพยายาม ความกาวหนา 
และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้นๆ 
                วารี ถิรจิต (2534,หนา 39; อางถึงใน รวมพร ชุมสุคนธ, 2542, หนา 149) กลาวถึง 
หลักการสําคัญของการวัดผลไววา ครูผูสอนตองคํานึงถึงหลักการสําคัญของการวัดผล 
ประเมินการเรียน ดังนี้  
                1) ตองกําหนดใหชัดเจนวา มีวัตถุประสงคในการวัดผลอยางไร ถาไมกําหนดใหชัดเจน
ผลที่ไดรับจะไมแนนอน 
                2) เลือกเครื่องมือและกลวิธีตางๆ ใหสอดคลองกับจุดประสงค  
                3) เลือกใชเครือ่งมือและกลวธีิหลายๆ อยาง  
                4) ตองพิจารณาขีดจํากัดของเครื่องมือและวิธีการนั้นๆ ตองเลือกใหเหมาะสมกับ
ส่ิงที่ตองการจะวัด                  
                จากที่กลาวถึงแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษา ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการวัดผล
ประเมินผล ตามสภาพจริง พบวา การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงจะใชวิธีการที่หลากหลาย
มีจุดประสงคที่ชัดเจน ผูเรียนมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย การสังเกต สัมภาษณ ตรวจผลงาน 
แบบทดสอบ  ใชแฟมสะสมงาน  การใหลงมือปฏิบัติจริง และในการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา ก็จะตองมีการวัดผลประเมินผล เพื่อพิจารณาวา ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่เราตองการแลวหรือยัง ในการวัดผลประเมินผลจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ก็ควรจะใชวิธีการที่หลากหลายเชนกัน มีการวัดผลประเมินตามสภาพจริง ผูเรียนมีสวนรวม
ในการประเมิน และที่สําคัญตองมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนดวย
จึงจะสอดคลองกับหลักการ วัตถุประสงคหรือเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา   
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2.3 ปจจัยที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
 
             2.3.1 ปจจัยภายนอกสถานศกึษา                   
                การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสัมพันธเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
ภายนอกสถานศึกษาโดยตรง ซ่ึงมีเหตุผลสําคัญที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือ  
                สุรศักดิ์ ศิริ (2549, หนา 21) กลาวถึง การจัดทําหลักสูตรไววา หลักสูตรจะตองตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ และเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของการศึกษา 
ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอนของตนเพื่อสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมทางการศึกษา 
                เมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 117) ไดกลาวถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 27 วรรค 2 ไววา ในการจัดทําเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาจะตองสอดคลองกับ ความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอเนื่องในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาของชุมชน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ   
                ราตรี ภารา (2538, หนา 12-13) กลาวไวพอสรุปไดวา ปญหาสิ่งแวดลอมเกิดจากมนุษย
เปนปจจัย และการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การบีบคั้นทางดานเศรษฐกิจเปนแรงผลักดัน
ใหคนบางกลุม ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ จนทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลายจนเสียสมดุล นอกจากนี้ ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร การคิดคนประดิษฐ
เครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ทําใหงายตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
การจับปลาดวยเสียงที่มีความถี่สูง  
                ฝายวิชาการมีเดียอินเทลลิเจนซเทคโนโลยี (2546, หนา 12-20) สรุปพอสังเขปไดวา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนตัวกําหนดวากระบวนการเรียนรูที่รัฐ
ตองปลูกฝงสวนหนึ่ง คือ ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ 
การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                 
  พวงรัตน เกษรแพทย (2543, หนา 39-49) กลาวถึงสภาพแวดลอมมีความสัมพันธและ
มีผลตอการจัดการศึกษาของชาติ พอสรุปไดวา ประกอบดวย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย ดานสิ่งแวดลอม 
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               วิชัย ตันศิริ (2542, หนา 113) กลาวโดยสรุปไดวา บทบาทและความสําคัญของอุดมศึกษา 
คือ การสรางผูนํา ทั้งในดานผูนําทางวิชาชีพตางๆ ผูนําทางวิชาการดานความคิด ผูนําทางการเมือง 
และผูนําในวงการราชการ การอุดมศึกษา จึงมีผลตอ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง  
                เนาวรัตน แยมแสงสังข (2542, หนา 51) กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับการมององคการวา 
นักทฤษฎีองคการสมัยปจจุบัน มีความเชื่อวา องคกรอยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ฉะนั้น 
ควรเนนการวิเคราะหและสังเคราะหส่ิงตางๆ เขาดวยกัน การศึกษาองคการที่ดีที่สุด ควรจะเปนวิธี
การศึกษาวิเคราะหองคการในเชิงระบบ (System Analysis) ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรตางๆ มากมาย 
ทั้งภายในและภายนอกองคการ และสภาพที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคการมีปจจัยที่มาอยู 
2 ทาง คือ สภาพแวดลอมภายนอกองคการและสภาพภายในองคการ พรอมกันนี้ไดแสดงความคิดเห็น
ไววา ปจจัยภายนอกองคการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคการประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ สภาพการเมือง สภาพการบริหาราชการแผนดิน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ สภาพสังคม 
สภาพเศรษฐกิจโลก สภาพการขนสง สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพการแขงขัน
ในเชิงธุรกิจ สภาพวัตถุดิบทางธรรมชาติ สภาพการรักษาสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม ทรัพยากรมนุษย เปนตน 
                เจือจันทร จงสถิตอยู (2541, หนา 85) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิรูปการศึกษา 
ไววา ปจจัยที่จะสงผลตอการปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวย ปจจัยภายในระบบการศึกษาคือ 
คุณภาพครู หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน การบริหาร
และการจัดการ และปจจัยภายนอก ไดแก ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
                จากที่กลาวมาแลวทั้งหมด พอจะสรุปไดวา ปจจัยภายนอกสถานศึกษา มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ขององคการ หรือหนวยงาน สถานศึกษา และมีความสัมพันธกับการจัดการศึกษาของชาติ และ
มีผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ซ่ึงมีองคประกอบหลักใหญๆ คือ ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมและวัฒธรรม ดานการเมืองและกฎหมาย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสิ่งแวดลอม
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาตองคํานึงถึงปจจัยภายนอกสถานศึกษาดงักลาวนีด้วย                  
    1) ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
                   ปจจัยดานเศรษฐกิจ นับวาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งของการจัดการศึกษา เนื่องจาก
มีความสัมพันธตอกันที่ จะหนุนสงตอกันใหเกิดการพัฒนาไปดวยกัน ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
รํ่ารวย จะพบวา พลเมืองของชาตินั้นๆ จะไดรับการศึกษาสูง ประเทศใดยากจน จะพบวา ไดรับการศึกษา
คอนขางนอย จึงกลาวไดวา เศรษฐกิจและการศึกษามีความสัมพันธกันในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ควบคูกันไป ซ่ึงนักการศึกษา และนักวิชาการหลายทาน ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ 
กับการจัดการศึกษาไวพอสังเขปดังนี้   
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          ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หนา 18) กลาวถึง ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับ
การศึกษาวา ถาระบบเศรษฐกิจแข็งแรง หรือเขมแข็ง ยอมสงผลใหการจัดการศึกษาเขมแข็งมั่นคง
ตามไปดวย เพราะประชาชน ประเทศชาติ มีรายไดสูงขึ้น สามารถที่จะสนับสนุนตนเอง ชุมชน สังคม 
ใหมีโอกาสไดมากขึ้น 
   ทองคูณ หงสพันธุ (2522, หนา 88) กลาวถึงความสัมพันธของการพัฒนาเศรษฐกิจ
กับการศึกษาไววา การพัฒนาเศรษฐกิจ ขึ้นอยูกับคุณภาพของคนเปนประการสําคัญ หนาที่หลักของ
การศึกษาคือ พยายามสรางคนใหมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น การจัดการศึกษา
ตองคํานึงถึงเศรษฐกิจดวย เพราะเศรษฐกิจเปนปจจัยในการพัฒนาสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม 
แมจะมีปจจัยอื่นๆ  ที่มิใชปจจัยทางเศรษฐกิจรวมอยูดวย  แตก็ เปนที่ยอมรับวา  เศรษฐกิจ 
เปนองคประกอบสําคัญของการเปลี่ยนแปลง        
                 พวงรัตน เกษรแพทษ (2543, หนา  36-39) กลาวถึง สภาพทางดานเศรษฐกิจที่มี
ผลตอการจัดการศึกษาไว พอสรุปโดยสังเขปไดวา  
                 สภาพเศรษฐกิจมีความเกี่ยวของสัมพันธกับการศึกษาและสงผลตอการจัดการศึกษา
ของชาติเปนอยางมาก  ประเทศที่ทีฐานะทางเศรษฐกิจดีๆ จะมีงบประมาณอยางเพียงพอ 
ในการสงเสริมการจัดการศึกษา ผลการจัดการศึกษาของประเทศนั้นๆ จึงมีคุณภาพสูง ทั้งนี้เนื่องจาก
การกําหนดนโยบายในการพัฒนาดานตางๆ จําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก  
                สภาพฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลและครอบครัว ก็เชนเดียวกัน จะเปนตัวช้ีวัด
ไดวา บุคคลจะสามารถไดรับการศึกษาในระดับ หรือประเภทที่ตนเองตองการ ไดมากนอยเพียงใด 
บุคคลที่มีฐานะดีมักจะมีความสามารถในการใฝหาความรูทางการศึกษาไดด ีดังนั้นการจัดการศึกษา
จะไมสามารถบรรลุเปาหมายไดดี ถาหากประเทศชาติขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
                  กระแสเศรษฐกิจของไทย จะขึ้นอยูกับกระแสเศรษฐกิจโลกกระแสเศรษฐกิจของโลก 
จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยโดยตรง กลาวคือ ระบบโครงสรางของเศรษฐกิจโลกในปจจุบันนี้ 
จะมีลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธกันหลังจากเริ่มการลมสลายของระบบสังคมนิยม ทุกประเทศจะให
ความสําคัญกับการเปดตลาดการคาเสรีมากขึ้น  กระแสโลกาภิวัตน ทําใหตลาดโลกขยายตัวกวางขวาง
มากขึ้น การตอรองกันทางดานเศรษฐกิจจึงมีมากขึ้น เกิดการแผอํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวา การเอารัดเอาเปรียบกับประเทศดอยพัฒนา แมจะมีการตั้งองคกรกลางขึ้นมา
ดูแลระบบเศรษฐกิจที่เรารูจักกันดี คือ WTO (World Trade Organization) การแขงขันก็ยังคงรุนแรงตอไป 
เกิดกลไกทางการตลาดที่ กีดกันทางการคา มีการกําหนดมาตรฐานสินคา มาตรฐานสาธารณสุข 
มาตรฐานดานความปลอดภัย มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน ประเทศที่ปรับตัวไมทัน
ก็ประสบปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ยกตัวอยางเชน ประเทศไทยของเรา นับตั้งแต
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เกิดความผันผวนเกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจ ในชวง ป พ.ศ. 2540 ทําใหรัฐบาลไทยตองหันมาใหความสําคัญ
กับการกําหนดนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อลดผลกระทบตอคนและสังคม
ใหนอยที่สุด ประเทศของเราจึงมีความจําเปนที่จะตองเรงสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
เรงการกระจายรายไดไปยังสังคมทุกภาคสวน และลดความยากจนของประชากร ส่ิงสําคัญที่จะพัฒนา
แนวทางดังกลาวไดนั้น คือ การใหการศึกษาที่สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันนอกจากนี้ 
พวงรัตน เกสรแพทย ยังไดเสนอบทบาทของการศึกษาไววา เราควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ ดังนี้  
                    (1) การจัดการศึกษาตองเนนใหคนของเรามีคุณภาพรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ                         
                    (2) การศึกษาควรผลิตคนที่จะเปนแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี รูระบบการผลิตที่เปนสากลเกี่ยวกับมาตรฐานดานสินคา มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
และสิทธิมนุษยชน เพื่อหลีกเลี่ยงขออางตางๆ ของระบบการคาโลก ที่มกีารกีดกันทางการคา 
               โดยสรุป ปจจัยทางดานเศรษฐกิจจะสามารถสงผลตอการจัดการเรียนการสอนได
หลายดาน และโดยเฉพาะถาเราจะจัดการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมศึกษา ปจจัยดานเศรษฐกิจ จะ
สงผลโดยตรง ถาหากชุมชนมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ มีรายไดเพียงพอตอรายจาย จะทําให
โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรทางการศึกษา เชน เงิน วัสดุ อุปกรณ เพื่อจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพมากขึ้น ถาหากชุมชนขาดความมั่งคงทางดานเศรษฐกิจ โอกาสที่ชุมชนจะสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปไดยาก นอกจากนี้ ในการจัดทําสาระการเรียนรูแกผูเรียน
ควรนําความรูดานเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐานสิ่งแวดลอม ความรูเกี่ยวกับการใชทรัพยากรการผลติ
อยางมีคุณภาพและประหยัด เพื่อลดตนทุนการผลิต และเพิ่มกําไร การกีดกันทางการคาของประเทศ
มหาอํานาจ โดยอางการผลิตที่ทําลายสิ่งแวดลอม สถานศึกษาควรนําไปจัดการเรียนรูแกผูเรียนดวย              
  3) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
                   สังคมและวัฒนาธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษา แนวคิด
ในการจัดการศึกษาในปจจุบันนี้ มุงสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังปรากฏ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545  
ในมาตรา 8(2) ขอ 3 กําหนดวา ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการใหสถานศึกษา
รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหชุมชน
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและ
วิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

50 
 

สนับสนุนแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน (เมตต เมตตการุณจิต, 2547, หนา 105) 
นอกจากนี้ นักการศึกษา นักวิชาการ ยังไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษา
กับปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไวพอสังเขปดังนี้  
                ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หนา 16) กลาวถึง ความสัมพันธของการศึกษากับสังคมและ
วัฒนธรรมวา การศึกษากับสังคม มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด การศึกษาทําหนาที่ในสวนที่เปน
การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางการศึกษาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเปนหนวยงานทางการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
นําสังคมใหดีขึ้น ยุติธรรมขึ้น สมบูรณขึ้น การศึกษาเปนเครื่องกระตุน และนํามาซึ่งการพัฒนาสังคมนั้นเอง  
การศึกษาจะชวยใหคนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รูจักเชื่อฟงกันตามอํานาจหนาที่ 
เคารพกฎหมาย มีใจรักชาติ สามารถทํามาหาเลี้ยงชีพได ลักษณะสภาพทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
มีสวนสําคัญเปนอยางมากในการกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาในปจจุบัน 
         มูลนิธิภูมิปญญา (2543, หนา 2) กลาวถึงลักษณะสําคัญในการจัดการศึกษาไววา เปาหมาย
การศึกษาของมนุษย เปล่ียนไปตามสภาพของสังคมแตละยุคสมัย การปฏิรูปโครงสราง (Structural 
Reform) หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใดๆ จะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม ลวนสงผลกระทบตอ
การจัดการศึกษาทั้งสิ้น                                    
    พวงรัตน เกษรแพทย (2543, หนา 40) กลาวถึง สภาพของสังคมวามีผลตอการจัดการศึกษา
ดังนี้  
       สังคมมีสวนทําใหการศึกษาเปนไปตามทิศทางที่สังคมตองการ เพราะการศึกษาจะตอง
สอดคลองกับสังคมและตอบสนองความตองการของสังคม                                  
        ในการศึกษา สภาพหรือลักษณะทางดานสังคมและวัฒนธรรมของสังคมใดๆ ก็ตาม 
จะปรากฏใหเราเห็นไดจาก วิถีชีวิตความเปนอยูของคน อันไดแก ความเชื่อ ประเพณี คานิยม ทัศนคติ
ของคนและบรรทัดฐานตางๆในสังคมนั้นๆ ไมวาสังคมนั้นจะเปน ชุมชนเมือง ชุมชนชนบทก็ตาม 
ผลจากการมุงเนนการพัฒนาโดยใหความสําคัญดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของรัฐบาล
ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา เพื่อที่จะแขงขันกับกระแสโลก กระแสโลกาภิวัตน สงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทยอยางใหญหลวง ครอบครัวที่เคยอบอุนอยูดวยกันหลายคน 
เปลี่ยนมาเปนครอบครัวเล็กๆ คนในสังคมขาดความเอื้ออาทรตอผูอื่น เกิดลัทธิบริโภคนิยม 
ขาดความประหยัดและมัธยัสถ เลียนแบบวิถีชีวิตตะวันตก วิถีชีวิตแบบไทยเห็นไดนอยลง เห็นแกตัว
มากขึ้น วัฒนธรรมไทยถูกละเลย จริยธรรมในการทํางาน มุงเนนใหไดเงินหรือกําไรมากๆ 
ขาดการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ตางคนตางแกงแยงชิงดีแสวงหาผลประโยชน เกิดการแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ สรรหาทรัพยากรหรือวัตถุดิบมาแปลงคาใหเปนเงินใหมากที่สุด เพื่อความอยูรอด
และความสุขสวนตัว โดยไมคํานึงถึงผลที่จะกระทบตอผูอื่นและสังคมตอไป ในภายภาคหนา 
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จึงกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย คนในสังคมบางสวน จึงมีการรวมตัวกัน ประสานกันในลักษณะ
เปนเครือขายมากขึ้น เชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) องคกรสิทธิมนุษยชน องคกรอิสระตางๆ  
มีการเรียกรองสิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยู ดานสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม 
เรียกรองความยุติธรรม และความโปรงใสจากรัฐบาล เปนตน พรอมกันนี้ ก็มีผูถามหาคุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น มีความตระหนักที่จะเห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น ดังนั้น 
การจัดการศึกษาจึงตองพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยเพื่อเตรียมคนที่มีคุณภาพ รูทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตองพิจารณาสภาพตางๆ จากบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย
ในอนาคต มิฉะนั้น การวางแผนการจัดการศึกษาของไทยจะไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นดังกลาว พวงรัตน เกษรแพทย ไดสรุปบทบาทของการจัดการศึกษาไววา                            
                    (1) ควรมกีารปลูกฝงใหผูเรียน มีความตระหนกัในการกินพอดี อยูพอดี                           
                    (2) พัฒนาคนใหเปนคนเกงคนดี เสียสละ ทาํงานเพื่อสวนรวม                           
                    (3) เขาใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ พลานามัย การออกกําลังกาย                        
                    (4) มีความสามารถในการจัดการภายในครัวเรือนอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
ถายทอดความรู คานิยม คุณธรรมจริยธรรม สูบุตรหลานในครัวเรือนได                           
                    (5) การศึกษาควรสรางสังคมใหเปนธรรมและเทาเทยีมกนั                           
                    (6) รูและเขาใจกฎหมายที่เกีย่วของกับชวีิตประจําวนั                            
                   จากการวิเคราะหบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสังคมและ
วัฒนธรรมดังกลาวของ พวงรัตน  เกษรแพทย พบวา การเรียนรูจะไดผลนั้น กระบวนการเรียนรู
ควรประกอบไปดวยประสบการณตางๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาตองมีกระบวนการเชิงกิจกรรม 
เพื่อชวยใหครูไดทําหนาที่ นาํการเปลี่ยนแปลงของความจริง และประสบการณที่นักเรียน
มีอยูในดานที่เกี่ยวกับความคิดเชิงวิพากษ และความยินยอมพรอมใจตามกฎเกณฑของสังคมสวนรวม 
นอกจากนี้ ครูและนักเรียนอาจมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 
เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริง                            
                 โดยสรุป ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม นอกจากจะมีผลตอการจัดการศึกษา
โดยท่ัวไปแลว ในสวนของการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา จะสามารถสงผลไดดังตอไปนี้                  
  (1) การเรียนการสอนที่เนนประสบการณจริงจากสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในสังคม
และชุมชน เนนผูเรียนเปนสําคัญที่จะคิดและปฏิบัติตนตอการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมที่ตน
อาศัยอยู     
   (2) หลักสูตรที่เนนการปลูกฝงคานิยม ความตระหนัก เจตคติที่เกี่ยวกับความประหยัด 
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดํารงชีวิตที่พออยูพอกินพอใช                            
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                      (3) ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในฐานะสมาชิกของชุมชน และประเทศชาติ                            
                    (4) รับรูสภาพปญหา การคาดการณสภาพปญหาที่จะสงผลตออนาคตของสังคม
และส่ิงแวดลอมที่ตนอาศัยอยู                             
                    (5) ความรูในการอยูในสังคมที่เปนมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                    (6) ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับตามความตองการของทองถ่ิน   
                3) ปจจยัดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                   ความเจริญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ความเปนอยูของเราอยางมาก การจัดการศึกษาจึงตองพัฒนากาวใหทันตอความเจริญทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเราจึงมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการศึกษา 
อยางกวางขวาง นั่นคือ อิทธิพลความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ที่สงผลตอการจัดการศึกษา 
ซึ่งพวงรัตน เกษรแพทย (2543, หนา 44-46) ไดกลาวถึง ปจจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไววามีผลตอการจัดการศึกษาดังนี้                                      
                   ปจจุบันนี้ การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจริญกาวหนาไปมาก 
มีส่ิงประดิษฐ มีขอคนพบใหมๆ มากมาย สงผลใหมีการนําประโยชนไปใชในชีวิตประจําวันหลายดาน
ในสวนของการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนจึงจําเปนตองปรับตัวใหทันกับความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะความเจริญกาวหนาดังกลาวจะทาํใหการจัดการเรียนการสอน
งายขึ้น ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองเพราะมีเครื่องชวยสอน เชน คอมพิวเตอรชวยสอน ระบบ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน ครูผูสอนจึงจําเปนจะตองปรับตัวใหทันสมัยทันเหตุการณ
อยูเสมอ การปรับปรุงและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกาวหนาขึ้น สงผลตอประเทศ
ของเราในหลายเรื่อง เชน ชวยใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในกระบวนการผลิต สามารถแขงขันกับตลาดโลกได ดังนั้น องคความรูที่สําคัญทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จึงมีความจําเปนตอการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ การพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐาน  
การจัดการภาคเกษตรกรรม มีคุณภาพที่มาตรฐานมากขึ้น และการติดตอส่ือสารที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว สังคมจึงจําเปนจะตองใชเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเขามาชวย ดังนั้นการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองผสมผสานกลมกลืนกับแนวนโยบายดานอื่นๆ ของรัฐดวย  
ตองมีการเตรียมประชากรใหมีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจากเปนพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  และเพื่อเรียนรูความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณภาพ ดังนั้นการสรางบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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จึงมีความจําเปนมากซึ่งตองเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตอไปและพวงรัตน เกษรแพทย ไดช้ีใหเห็นวาปจจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดสงผลใหการกําหนดบทบาทของการศึกษา ไวดังนี้ 
                   (1) ใชระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีมชวยครูในการจัดการเรียนการสอน 
                   (2) การจัดบทเรียน ครู อุปกรณการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล
จะถูกเปลี่ยนแปลงมาใชเทคโนโลยีมากขึ้น 
                   (3) บทบาทของครูจะตองเนนใหนักเรียนมีความเขาใจเรื่องราวใหมากที่สุด และ
การฝกฝนการเรียน การคนควาดวยตนเอง ควรจะมีมากขึ้น                                  
                   (4) การเรยีนจะเนนสิ่งที่เปนประโยชนตอผูเรียนเองใหมากที่สุด  
                   โดยสรุป ปจจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากจะสงผลตอการจัดการศึกษา
โดยทั่วๆไป แลว ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา สงผลตอการจัดการเรียนการสอน
ไดในเรื่องดังตอไปนี้                                    
                   (1) การใชส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน เชน คอมพิวเตอรชวยสอน
การใชการศึกษาทางไกลผานระบบดาวเทยีม                                  
                   (2) วิธีสอนที่เนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร                                    
                   (3) การนําความรูดานเทคโนโลยีและกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร
มาแกปญหาสิง่แวดลอมในชวีิตประจําวัน                                   
                   (4) การกําหนดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมไวในหลักสูตร 
                   (5) นําความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชุมชนมาใช
ใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน เชน เปนแหลงเรียนรู เปนแหลงฝกทักษะตางๆ  
                4) ดานการเมอืงและกฎหมาย 
                   การใหความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชาติ มีการกําหนด
เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย ปรากฏใหเห็นชัดเจนในรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศ 
กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม กองตางๆ   
                   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 ใหความสําคัญ
ดานสิ่งแวดลอมไวในมาตรา 56 กําหนดวา สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน
ในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
และในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 
ยอมไดรับความคุมครอง ตามที่กฎหมายบัญญัติ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบ
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อยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและ
ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนนิการ
ดังกลาว นอกจากนี้ ในมาตรา 59 ยังระบุไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล 
จากหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือ
ดําเนินโครงการ กิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541, หนา 19-20) 
                   พรรคการเมืองจะมีนโยบายในการบริหารประเทศ นําเสนอตอประชาชน และ
สภาผูแทนราษฎร เมื่อไดเปนรัฐบาล ทุกรัฐบาลเมื่อเขามาบริหารประเทศจะมีการแถลงนโยบาย
ในการบริหารประเทศตอรัฐสภา เพื่อกําหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ และนโยบาย
ที่สําคัญในหลายๆ ดาน จะมีการกลาวถึงนโยบายดานสิ่งแวดลอมทุกครั้ง เชน ในการเลือกตั้ง
เมื่อกุมภาพันธ 2548 พรรคไทยรักไทย ซ่ึงนําโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง 
ก็ไดแถลงนโยบายในการบริหารประเทศไวหลายขอ ในสวนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม คือ ขอ 4 
(สารทองถ่ิน, 2548, หนา 14) กลาวถึง นโยบาย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยการใหเกิดความสมดุลในการใชทรัพยากร การอนุรักษ และการทดแทนอยางเหมาะสม  
                   กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมของชาติ โดยมีกฎหมายที่สําคัญฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติส่ิงแวดลอม พุทธศักราช 2535 
ซ่ึงเกิดจากแนวคิดเรื่องระบบการวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนแนวคิดที่ครอบคลุม 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตั้งแตการกําหนดนโยบายของรัฐ การจัดทําแผนปฏิบัติการทั้งระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน การตรวจสอบ และติดตามผล และดําเนินงานตางๆ เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2545, หนา 11)  
                   เราจะเห็นไดวา การเมืองและกฎหมาย มีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความจําเปน
ในการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมาจากการเมืองและออกกฎหมายเพื่อกําหนดใหสังคม
ปฏิบัติ ดังนั้นความสัมพันธระหวางการเมืองและกฎหมาย กับการจัดการศึกษาจึงมีความสัมพันธกัน                  
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หนา 15) กลาวถึง ความสัมพันธระหวางการศึกษากับ
การเมืองไวพอสรุปไดวา การศึกษามีสวนสัมพันธกับการเมืองการปกครองในดานการปลูกฝง ความเชื่อ 
คุณคา ทัศนคติที่สอดคลองกับระบอบการปกครองที่ใชอยู การศึกษาจะตองปลูกฝงใหคนตระหนัก
ในเรื่องสิทธิและหนาที่ควบคูกันไป เนนถึงหนาที่และสิทธิของบุคคลที่มีตอสิทธิคนอื่น 
                   พวงรัตน เกษรแพทย (2543, หนา 33-36) กลาวถึง ปจจัยดานการเมือง วามีผลตอ
การจัดการศึกษาดังนี้การเมืองและกฎหมาย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรง ในการจัดการศึกษา 
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เนื่องจากผูมีอํานาจรัฐ จะเปนผูกําหนดนโยบาย ทิศทาง มาตรการ ระบบงบประมาณทางการศึกษา
มีอํานาจในการออกกฎหมาย การกําหนดแนวทางและกรอบในการจัดการศึกษา ดังนั้น อาจจะกลาวไดวา 
การเมืองและกฎหมาย เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศแทบทุกเรื่อง 
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม การศึกษา เปนตน พรอมกันนี้ พวงรัตน เกษรแพทย 
ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาตอการเมืองไวดังนี้                         
                   (1) อบรมทางการเมืองแกประชาชนใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ใหมีความตระหนักและความรับผิดชอบของตนเองและสวนรวม                       
                   (2) สรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการในระดับชุมชน
ใหมั่นคง                        
                   (3) ใหความรูแกประชาชน ในเรื่องการปกครองทองถ่ิน                        
                   (4) ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวนั         
                   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการที่เกี่ยวของกับการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาไวในมาตรา 7 ซ่ึงสรุปโดยสังเขปในสวนที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมศึกษาไดวา เปาหมายกระบวนการเรียนรู คือ มุงปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาตรา 23 กลาวถึงสาระการเรียนรูไวในสวนของสิ่งแวดลอม
ศึกษาวา เนนความสําคัญ ทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา ในเรื่อง การใชและการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543, หนา 8-10)  
                 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ไวสวนหนึ่ง สรุปโดยสังเขปไดวา ตองสงเสริมใหผูเรียน มีความรูความเขาใจและประสบการณ
เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน และเรื่องของสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรไดกําหนดสาระและมาตรฐานไว
ในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 3-5) 
                  นอกจากนี้ การใหความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษายังปรากฎในนโยบาย
สงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษา ซ่ึงจัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 ยังไดเสนอใหทุกฝาย 
ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือสถานศึกษา สงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษาในดานตางๆ หลาย
ดาน โดยเฉพาะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก บุคคลซึ่งมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการอนุรักษและ
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การพัฒนา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
เชน การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา การทําแนวปะการังเทียม การอนุรักษปาชายเลน การจัดการปาตน
น้ํา และปาชุมชน มาใชในการจัดการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2542, หนา 17-18)      
                   โดยสรุป ปจจัยดานการเมืองและกฎหมายเราจะพบวา ปจจัยที่สงผลใหสถานศึกษา
มีความจําเปนตองจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้น ปรากฏอยูใน                     
                   (1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540  
                   (2) พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ   
                   (3) นโยบายของรัฐบาล  
                   (4) พระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2535     
                   (5) หลักสูตรการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544                       
                   กฎหมายและนโยบายดังกลาว จึงสงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาไดในเรื่องตอไปนี้ 
                   (1) การจัดการเรียนการสอนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและระเบยีบกฎหมายตางๆ 
                   (2) การจดัการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับสิง่แวดลอม  
                   (3) การจดัการเรียนการสอนที่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ  
                   (4) การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม
ที่ใชในชีวิตประจําวัน     
                5) ปจจยัดานสิง่แวดลอม 
                   สถานการณปญหาดานสิ่งแวดลอมทั้งระดับสากลและภายในประเทศที่เกิดขึ้น 
ไมวาจะเปน ภาวะโลกรอน วิกฤตการณพลังงาน ปาไม แผนดินไหว ฝนตก น้ําทวม มลพิษตางๆ  
ทําใหเกิดการตื่นตัว และเห็นความสําคัญในการแกไขและปองกันปญหา สถานการณดังกลาวเอ้ือตอ
การจดัการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาเปนอยางมาก เพราะสอดคลองกับพื้นฐานการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเรียนรูจาก
ประสบการณจริง นักการศึกษา นักวิชาการหลายทาน ใหแนวคิด เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมกับการจัดการศึกษา ซ่ึงกลาวไดพอสังเขป ดังนี้  
                   คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543, หนา 5) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการใชสภาพแวดลอมเปนแหลงเรียนรูสําหรับยุคการปฎิรูปการเรียนรู ไวพอสรุปไดวา 
การจัดกระบวนการเรียนรูตองใหสอดคลองกับโลกยุคโลกาภิวัตน ผูเรียนทุกวัย จึงตองมีโอกาสเรียนรู 
จากแหลงความรูที่มีอยูรอบตัว ทั้งจากครูคน และครูธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
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                   ภาสินี เปยมพงศสาน (2548, บทนํา) กลาวถึงส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน และชุมชน 
ที่นํามาใชเพื่อการสอนไวสรุปไดวา ส่ิงแวดลอมศึกษาควรเกี่ยวของกับการรูสึกตอบสนองตอส่ิงแวดลอม 
การมีทักษะในการแกปญหา และควรปลูกฝงคานิยมในทุกๆวัย แตเนนใหมากในวัยตนๆ และ
ควรเนนสิ่งแวดลอมในชุมชนของนักเรียนกอน และนอกจากนี้ ยังกลาววา สิ่งแวดลอมศึกษา
ควรเริ่มสอนจากเรื่องในทองถ่ิน ไปสูระดับภูมิภาค และนานาชาติตอไป     
                   พวงรัตน เกษรแพทย (2543, หนา 46-47) กลาวถึงปจจยัดานสิ่งแวดลอมวามีผลตอ 
การจัดการศกึษาดังนี ้                                        
                   ปจจัยดานสิ่งแวดลอมมีผลตอการจัดการศึกษาอยางมาก ผลจากการที่รัฐบาล
มุงเนนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ไดสรางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางมาก
คนชนบทอพยพเขาไปหางานทําในเมือง ทําใหเกิดชุมชนแออัด เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ตามมา 
ความตองการในการใชพลังงานและทรัพยากรตางๆ ทวีความตองการมากยิ่งขึ้น จนเหลือนอยลง
และเกิดความเสื่อมโทรมตามมา ซ่ึงเปนขอจํากัดในการพัฒนาประเทศที่จะกาวใหทันสังคมโลก 
ประเทศของเราจึงจําเปนตองเรงฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเรงดวน รัฐบาล
จึงพยายามทุมเทงบประมาณจํานวนมาก ในการแกไขปญหา การแกไขปญหาเหลานี้ จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือและการตัดสินใจจากชุมชน องคกรชุมชน เรงปลูกจิตสํานึกในการพึ่งพาอาศัยกันระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหสังคมเกิดความตระหนัก ในเรื่องความสําคัญของระบบนิเวศ ตระหนัก
ในเรื่องของการกินพอดี อยูพอดี การประหยัดพลังงาน ตลอดจนสรางความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมเชน ดานการหาพลังงานทดแทน การแปรสภาพขยะ 
การนํากลับมาใชใหม การรีไซเคิล เปนตน   
                   ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทรัพยากรที่เปนปจจัยในการผลิตขั้นพื้นฐาน เชนที่ดิน 
แหลงน้ํา และปาไม ถูกใชไปอยางสิ้นเปลืองขาดการบูรณะและฟนฟูอยางเหมาะสม สิ่งเหลานี้
จึงเริ่มขาดแคลน โดยเฉพาะปญหาในเรื่องของน้ํา รัฐบาลตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก
ในการแกปญหา ซ่ึงเปนการแกที่ไมตรงจุด เปนการแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น การจะแกปญหา
ใหเกิดความยั่งยืนได ควรใหการศึกษาแกประชาชนใหรูเทาทันผลกระทบในการใชรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมและพวงรัตน เกษรแพทย ไดเสนอแนวทางไว คือ                                  
                   (1) สงเสริมใหประชาชนเปนแนวรวมในดานการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ 
                   (2) ตองมีการพัฒนาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                   (3) จัดใหมเีครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมในชุมชน                                  
                   (4) สงเสริมชุมชนและองคกรชุมชน ชาวบานใหมีกระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 
และพัฒนาศักยภาพของตนในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต                                  
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                   โดยสรุป ปจจยัดานสิ่งแวดลอม จะมีผลตอการจัดเรียนการสอน ดังนี้        
                   (1) การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและวางแผนการสอนใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน                                    
                   (2) การกําหนดหลักสูตรและเนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและทองถ่ิน 
             2.3.2 ปจจัยภายในสถานศึกษา  
              การจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ไดรับผลสัมฤทธิ์ทีดีมีคุณภาพ เกิดจากปจจัยของ
องคประกอบหรือเงื่อนไขแหงความสําเร็จหลายอยาง และแตกตางกันตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ
สภาพปจจัยหรือองคประกอบภายในสถานศึกษาที่มีผลตอความสําเร็จ เปนประเด็นที่นาศึกษาอยางหนึ่ง 
ถาพิจารณาโดยละเอียดแลว จะมีเงื่อนไขแหงความสําเร็จหรือลมเหลวหลายอยาง ซ่ึงปจจัยตางๆ เหลานี้
มีอิทธิพลสูง สําหรับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซ่ึงนักการศึกษา นักวิชาการ ไดแสดงทรรศนะ
เกี่ยวกับปจจัยภายในองคการที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ หรือมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงภายในองคการ
ไปสูความสําเร็จ ซ่ึงสรุปโดยสังเขปไดดังนี้                                                                                                                     
              เนาวรัตน แยมแสงสังข (2542, หนา  60-67) กลาวถึง ปจจัยภายในองคการที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงองคการวา มีหลายสาเหตุ และมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม 
ไดแก นโยบายของบริษัท/องคการ ระบบการบริหาร ผูบริหาร ระบบการบริหารงานบุคล ระเบียบ 
กฎเกณฑ กติกา ของบริษัท/องคการ สถานที่ทํางาน บุคลกร/พนักงาน การตอบแทนหรือสวัสดิการ 
บรรยากาศการทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน ความมั่นคง ผลประกอบการ เปนตน 
             นพพงษ บุญจิตราดุล (2547, หนา 83)  แสดงความเห็นเกี่ยวกับ องคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
หนวยงาน สรุปไดวา โครงสรางภายในโรงเรียน เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งและ
มีอิทธิพลตอหนวยงาน 
              ภานุวัฒน ภักดีวงศ (2542, บทนํา) กลาวถึง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาวา 
จะตองประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้  
              1) ปจจยัในสวนที่เปนตวัปอนไดแก ปรัชญา และวัตถุประสงคของสถานศึกษา บุคลากร
และแหลงทรัพยากรในการเรียนรู 
              2) ปจจัยกระบวนการ ไดแก การจัดการเรียนการสอน กิจการนักเรียน การบริหารจัดการ 
งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณทางการศึกษา ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
              3) ปจจยัผลผลิต ไดแก ผูเรียน 
              เจือจันทร จงสถิตอยู (2541, หนา 85) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาดานปจจัยที่สงผลตอ
การปฏิรูปการศึกษาไววา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิรูปการศึกษาประกอบดวย ปจจัย 2 อยางคือ ปจจัย
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ภายในระบบการศึกษาและปจจัยภายนอก ซ่ึงในสวนที่กลาวถึง ปจจัยภายในสถานศึกษา พอสรุปไดวา 
ประกอบดวย คุณภาพของครู หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน 
การบริหารและการจัดการ 
              จากที่กลาวมาแลวเกี่ยวกับทรรศนะของนักการศึกษา นักวิชาการดังกลาวที่เกี่ยวกับปจจัย
ภายในองคการ เมื่อเราสรุปโดยภาพรวมจะพบวา มีกรอบปจจัยการบริหารที่สําคัญๆ และเปนหลักใหญๆ 
อยู 4  ดาน คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ ภิญโญ สาธร (2519, หนา 156; อางถึงใน มนตรี  พรผล, 2546, หนา 36) ที่กลาววา 
ทรัพยากรการบริหารการศึกษา หรือปจจัยในการจัดการศึกษามีส่ีอยาง คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และ
การจัดการ  
                1) ดานบุคลากร 
                   บุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญของทรัพยากรในการบริหารงาน บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ประกอบดวยครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยกันดําเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย นักการศึกษา และนักวิชาการหลายทาน 
ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติที่สําคัญของบุคลากรที่จะสงผลใหงานประสบความสําเรจ็ 
ไวพอสังเขปดังนี้   
                   สงัด อุทรานันท (2527; อางถึงใน เกสินี นันทวิสิทธิ์, 2541, หนา 23) กลาววา 
การเตรียมบุคลากรเปนงานที่สําคัญ โดยครูผูสอนตองมีความเขาใจถึง จุดหมาย หลักการ โครงสราง 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ไดจัดทําขึ้น 
                   สเตียร (Steers, 1997, p. 113) กลาวถึงปจจัยที่มีความสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนา
องคการ คือ ลักษณะของบุคลากร (Employee Characteristics) วา ลักษณะของบุคลากรในองคกร
ที่มีพฤติกรรมซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏบิัติงาน อันจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร 
ส่ิงที่ตองพิจารณามีอยู 2 เร่ือง คือ  
                   (1) ความผูกพนัตอองคการ หมายถึง ผูกพนั สนใจอยางจริงจังตอ เปาหมาย คานิยม 
และวัตถุประสงคขององคการ   
                   (2) การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ดีนั้นมีความสําคัญยิ่ง เพราะถาปราศจาก
การปฏิบัติงานที่ดีแลว การบรรลุถึงเปาหมายขององคการและความสําเร็จยอมเปนไปไดยาก 
                   เกสินี นันทวิสิทธิ์ (2541, หนา 23) กลาววา การบริหาร การจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา ตองมีการเตรียมบุคลากร ผูบริหารควรมีการเตรียมวางแผนการสอน โดยการชี้แจง
นโยบายการประชาสัมพันธและสนับสนุนตางๆ อาจารยผูสอนเตรียมการศึกษาเอกสารการสอน 
เตรียมการจัดทําแผนและสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล     
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                บุญมี เณรยอด (ม.ป.ป.; อางถึงใน เกสินี นันทวิสิทธิ์, 2541, หนา 23) กลาววา 
ครู อาจารย เปนตัวเอก และมีบทบาทที่สําคัญที่สุด โดยหนาที่ของครูผูสอนไดแก  
                    (1) จะตองศึกษาแบบเรยีน วสัดุประกอบ เพื่อจะไดเลือกใชและแปลงไปสูการสอน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน ตลอดจนปญหาและความตองการของผูเรียน 
                    (2) ศึกษาวิธีการสอนแบบตางๆ ใหเขาใจแจมแจง และสามารถเลือกไปใชสอน
ไดอยางเหมาะสมกับจุดประสงคและลักษณะเนื้อหาวิชา  
                    (3) ครูจะตองเปนผูที่ใฝใจศกึษาความรูเพิม่เติมอยูเสมอ 
                   (4) ทําการสอบทุกครั้งอยางมีจุดหมาย 
                    (5) จัดทําและใชวัสดุอุปกรณการสอนใหเหมาะกับสภาพทองถ่ินและบทเรียน  
                   (6) มีสวนรวมในการเขยีนแผนการสอนและวัสดุประกอบรายวิชา 
                   (7) คัดเลือกครูผูสอนที่มีความรู ความเขาใจการเรียนรูของนักเรียน และมีทัศนคติที่ดี 
รวมเปนคณะกรรมการพิจารณาแผนการเรียนการสอน 
                   คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543, หนา 3) 
ไดนําเสนอคุณลักษณะของครู ที่จะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ
ไวดังนี้          
                   (1) มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย           
                   (2) มีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ            
                   (3) เขาใจหลักสูตรและแนวการจัดการเรยีนรูที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542            
                   (4) ใชกระบวนการวจิัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู           
                   (5) สรางผลงานในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู            
                   (6)  มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  และการวัดผลตามสภาพจริง
ที่ยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล            
                   (7) สรางผลงานของครู ควบคูไปกับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน           
                   (8) เปนบุคคลแหงการเรยีนรู             
                   นอกจากนี้คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู ยังไดเสนอบทบาทของครู
ที่ตองปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้           
                   (1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจนเขาใจกระจาง            
                   (2) ศึกษาหลักการ วิธีการพฒันาหลักสูตรระดับสถานศึกษา            
                   (3) รวมวางแผนพัฒนาหลกัสูตรและรวมพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา            
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                   (4) ตรวจสอบความสอดคลองกันของสาระที่จัดทําขึ้นตามสภาพปญหา/ความตองการ
ของชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินกับมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน           
                   (5) วางแผนจัดการเรียนการสอนตามขอบขายเนื้อหาสาระ มาตรฐาน สัดสวน
ของเวลาและหนวยการเรียนรู           
                   (6) นําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลจริงในหองเรียน โดยเลือกใชกระบวนการเรียนรู
ที่หลากหลาย สอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรูและเหมาะสมกับผูเรียน               
                   (7) วางแผนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนใหไดขอมูลที่แสดงความสามารถ
ที่แทจริงของผูเรียน ดําเนินการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น 
 และนําผลการประเมินมาพฒันาผูเรียนตอไป            
                   (8) รวมประเมนิผลการใชหลักสูตรกับสถานศึกษา  
                  สําหรับบุคลากร ดานผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญที่จะมีบทบาทตอ
การนําพาหนวยงานไปสูความสําเร็จในยุคกระแสแหงการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน เปนคนเกง  
ดี มีสุข อันจะเปนการสรางศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้นกับนานาชาติ จึงตองการไดผูบริหาร
ที่มีลักษณะเปนมืออาชีพ เขามาบริหารงานนักการศึกษา และนักวิชาการหลายทาน ไดเสนอแนะ
คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพไวดังนี้  
                   คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543, หนา 1) ไดชี้ใหเห็นคุณลักษณะสําคัญ
ของผูบริหารที่มีผลตอการพัฒนาการศึกษาดานตางๆ คือ  
                   (1) มีวิสัยทัศน  
                  (2) มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชหลักเหตุผลในการบริหารงาน 
                   (3) มีจิตสํานกึในความมุงมัน่ 
                   (4) ใจกวาง เปดโอกาสใหครูมีเสรีภาพในการคิด 
                   (5) ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูใหเกิดผลตามเปาหมายของ
การจัดการศึกษา             
                   ถวิล อรัญเวศ (2545, หนา 38; อางถึงใน สํานักพัฒนาการฝกหัดครู สํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 4) เสนอวา คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ในยุคใหมมี 10 ประการคือ 
                   (1) กลาตัดสินใจ นักบริหารมืออาชีพ ตองมีขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
เปนคนสุขุมรอบครอบ มีเหตุผล โดยยึดภาษิตที่วา “กอนจะเชื่อส่ิงใดใหพิสูจน กอนจะพูดใหยั้งคิดวินิจฉัย
กอนจะทํากิจการงานใดๆ จงคิดใหถวนถ่ีจะดีเอย” 
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                   (2) ไวตอขอมูล นักบริหารมืออาชีพตองเปนคนทันสมัย ไวตอขอมูล หรือ
การเปลี่ยนแปลงใหมๆ ตองติดตามขาวสารอยูเสมอ           
                   (3) เพิ่มพูนวิสัยทัศน นักบริหารมืออาชีพ จะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล
สามารถมองเห็นภาพขวัญในอนาคต และแนวทางที่จะแกไขปญหาไดเปนอยางดี          
                   (4) ซ่ือสัตยและสรางสรรคผลงาน นักบริหารมืออาชีพ จะตองเปนคนซื่อสัตยสุจริต
และมีการสรางสรรคผลงานใหเปนที่ปรากฏอยูเสมอ                   
                   (5) ประสานสิบทิศ นักบริหารมืออาชีพ ตองเปนผูที่สามารถประสานงานกับ
หนวยงานหรือบุคคลตางๆ ไดเปนอยางดี สามารถไกลเกล่ียขอกรณีพิพาท และสามารถขจัดปญหาตางๆ 
ในหนวยงานได 
                   (6) คิดสรางสรรควิธีการทํางานใหมๆ นกับรหิารมอือาชีพ ตองคิดหาวิธีการทํางาน
แบบใหมๆ อยูเสมอ เชน 
                        ก. ตองรูวา “จะทําอะไร” และมี “เปาหมายอยางไร” ตองกําหนดเปาหมาย
ใหชัดเจน 
                       ข. ตองรูวา “จะทําอยางไร” โดยเลือกวิธีการหลายๆ วิธี แลวตัดสินใจ
นํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน                 
                       ค. ตองตั้งใจมุงมั่น และมีความจริงใจ ในการทํางานนั้นๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว                
                       ง. เต็มใจทํางาน ทํางานใหสนุก และมีความสุขในงานทีท่ํา                
                         จ. มีความสุขุมรอบคอบในการทํางาน                
                           ฉ. มีใจเด็ดเดี่ยวแนวแนในการทํางาน ไมโลเลที่จะดําเนินงานตามที่วางแนวทางไว                    
     ช. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดวยใจเปนกลาง ยุติธรรมและเปดเผย
 (7) จูงใจเพื่อนรวมงาน นักบริหารมืออาชีพตองมีความสามารถโนมนาว หรือ
จูงใจเพื่อนรวมงาน ใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน และมีความรับผิดชอบตองานที่ทํา เชน
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสยุติธรรม ใหการยกยองชมเชย ผูที่ปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตนดี เปนตน                 
                    (8) ทนทานตอปญหาอุปสรรค นักบริหารมืออาชีพ จะตองมีความอดทนตอสูกับ
ปญหาอุปสรรคที่กําลังเผชิญ และพรอมที่จะหาทางแกไขปญหา ไมหนีปญหา                  
                    (9) รูจักยืดหยุนตามสถานการณ นักบริหารมืออาชีพจะตองรูจักยืดหยุน ไมตึงเกินไป 
หรือไมหยอนเกินไป           
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                   10) บริหารงานแบบมีสวนรวม นักบริหารมืออาชีพ จะตองบริหารงานเปนทีม 
โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา และรวมประเมิน           
                   สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542; อางถึงใน พรทิพย สระบงกช, 2542, หนา 21) 
ใหแนวคิดเห็นวา คุณลักษณะของผูบริหารที่ตองมี เพื่อมุงสูคุณภาพการศึกษานั้น ตองประกอบดวย
 (1) ตองมีภาวะผูนํา และพัฒนาตนเองตลอดเวลา           
                   (2) ตองมุงเนนที่จะสรางระบบคุณภาพ องคกรแหงคุณภาพเพื่อใหผลผลิต (นักเรียน)
สอดคลองกับความตองการของลูกคา           
                   (3) นกัปองกันปญหา           
                   (4) ตองตัดสินใจบนทางเลือก ซ่ึงมีการเสี่ยงอยางมีเหตุผล           
                   (5) ตองมีความรับผิดชอบในการสดับตับฟง ความคิดเห็นจากทุกฝาย ไวตอการรับรู
ความคิด ความตองการของบุคคลตางๆ ไมกลัวการเปลี่ยนแปลง            
                   (6) ตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
แกผูบริหารรองลงไปทุกระดับและตองวางระบบการสื่อสาร            
                   (7) มีความซื่อสัตยและมหีลักการ          
                   (8) มีจิตสํานกึแหงคุณภาพ 
                   ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู ไดกําหนด
บทบาทของผูบริหารไวดังนี้            
                   (1) ชี้แจงทําความเขาใจกับคณะครูในโรงเรียน ใหตระหนักถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา           
                   (2) จัดใหมีการใหความรูเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการนําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัติจริงในระดับหองเรียน           
                   (3) จัดใหครูไดศึกษาวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจนเขาใจกระจาง
และรวมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา           
                    (4) สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาการเรียนการสอน โดยเลือกใชกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู และเหมาะสมกับผูเรียนรวมทั้งสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู และการวิจัยในชั้นเรียน           
                   (5) ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผลการใชหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
                   สวีนเน (Sweeney, 1986, p. 349) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
จะสนับสนุนใหครูสื่อสารกับครู เกี่ยวกับเปาหมาย วิธีดําเนินการ จะชวยเหลือครูในดานตางๆ 
มีการสงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง   
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                   จากแนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ หลายทานที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด
เกี่ยวกับดานบุคลากรที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอน  เมื ่อเราจะจัดการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษา บุคลากรภายในสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ครู ผูบริหาร ซึ่งเปนจักรสําคัญ
ในการดําเนินงานใหเกิดขึ้นจนบรรลุเปาหมาย บุคลากรดังกลาวจะตองมีลักษณะที่สําคัญคือ 
จะตองมีวิสัยทัศน มีลักษณะเปนผูนํา กลาคิด กลาริเร่ิมงานใหมๆ ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ปญหาสิ่งแวดลอม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจุดหมาย หลักการ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา สามารถนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน ใชส่ือ เทคโนโลยีแหลงเรียนรู 
อยางมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กํากับติดตาม มีการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนางาน และ
ประสานงานรวมกันอยูตลอดเวลา   
                   2) งบประมาณ            
                   ปจจัยดานงบประมาณ เปนปจจัยที่สําคัญและเปนทรัพยากรการบริหารท่ีจําเปน
ของทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน ซ่ึงหมายถึง เงินนั่นเอง เพื่อนํามาเปนคาใชจาย
ในการบริหารจัดการ ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของกับงานงบประมาณของสถานศึกษา จําเปนตอง
มีความรู และทักษะในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา งานที่ดําเนินการจึงจะบรรลุเปาหมาย
มีประสิทธิภาพ นักการศึกษา และนักวิชาการหลายทาน กลาวถึงความสําคัญของงบประมาณ
ในการบริหารงานไวพอสังเขปดังนี้  
                   เกสินี นันทวิสิทธิ์ (2541, หนา 24) กลาวถึง ความสําคัญของงบประมาณ ไววา
การจัดตั้งงบประมาณมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง กลาวคือ จําเปนตองใชจายในเรื่องของการประชุม
อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ การผลิตส่ือการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน และ
การทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
                   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 64) กลาวถึง ความจําเปนในเรื่องของ
งบประมาณไวพอสรุปไดวา สถานศึกษาตองมีการเตรียมการดานงบประมาณไวใช ในเรื่องตอไปนี้
คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักสูตร คาจาง คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุในการจัดทํา
หลักสูตร คูมือครูคู มือนักเรียน เอกสารและอุปกรณการสอน   
                   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547, หนา 10) กลาวถึง ความสําคัญ
ของงบประมาณไววา           
                   ในปจจุบันนี้ รัฐบาลคอนขางจะมีงบประมาณจํากัด จึงตองมีการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากทุกฝาย มาชวยสนับสนุน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ดังที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58  
ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นๆ และตางประเทศ มาใชจัดการศึกษา 
สวนการไดมาซึ่งเงินงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาที่รัฐจะจัดสรรใหนั้น มีกรอบนโยบาย
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับเดียวกัน มาตราที่ 60 ใหรัฐจัดสรร
งบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาดังนี้ คือ จัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินการ และ
งบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา
โดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางศึกษา ทั้งนี้ไดคํานึงถึงคุณภาพและ
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
                   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 20) ไดอธิบาย
ถึงวิธีการวางแผนงบประมาณในยุคปจจุบันไวพอสังเขปไดวา ควรเปนการบริหารงานงบประมาณ 
แบบมุงเนนผลงาน (PBB) การวางแผนงบประมาณ ตองเริ่มตนจากการทําแผนกลยุทธของโรงเรียน
หรือสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ผลผลิต กลยุทธ โครงสราง แผนงาน
และตัวบงชี้วัดความสําเร็จของผลงาน ขอมูลที่ไดจากแผนกลยุทธ จะถูกนํามาจัดทํากรอบงบประมาณ
ลวงหนา ระยะปานกลาง 3 ป (Medium Term Expenditure) ซึ่งจะเปนการบงบอกถึงงบประมาณ
ที่ใชในอนาคต และการวางแผนงบประมาณ จะมีประสิทธิภาพไดตามมาตรฐานหรือไมนั้น 
พิจารณาไดจาก           
                    (1) ความครอบคลุมของขอมูลงบประมาณวาจะไดจากแหลงใดบาง เปนจํานวนเทาไร 
ตองจายดานใดบางเปนจํานวนเทาไร เพื่อควบคุมการใชจายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
                   (2) การวางแผนงบประมาณระยะกลาง กําหนดการใชเงินกับงานอะไรบาง เมื่อไร 
ปใด ใน 3 ป ที่วางแผนไว           
                    (3) การจัดสรรงบประมาณ มีความเหมาะสม หมายถึง การเชื่อมโยงไปสูผลผลิต
และสอดคลองกับแผนกลยุทธ มีตัวช้ีวัดชัดเจน มีการติดตามทบทวนการจัดสรรงบประมาณทุกป
 (4) มีการจัดทํางบประมาณ มุงเนนผลงาน หมายถึงกระบวนการจัดทํางบประมาณ
ตองสะทอนใหเห็นการบริหารที่เนนผลผลิต มีการวัดความสําเร็จผลงาน เชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางผลงานและทรัพยากรที่ใช           
                    (5) การจัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม การใชเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
เกณฑเดียวกันทุกหนวยงาน          
                    (6) ขอมูลที่ใชในควบคุมมีความเพียงพอ คือ เนื้อหารายละเอียดในการกํากับควบคุม 
การทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงค           
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                    (7) มกีารเปรียบเทียบแผนและผลการดาํเนินงาน หมายถึงมีการเปรียบเทียบ
แผนการดําเนนิงานกับผลงานที่เกิดขึน้จริงเปนระยะๆ           
                   (8) มีความรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ เมื่อจัดสรรงบประมาณไปแลว
กับงานใด ผูบริหารจะตองรับผิดชอบผลลัพธที่เกิดขึ้นและผลผลิตที่ตองการ ดังนั้นจึงตองหาทาง
ทํางานนั้นๆ ใหสําเร็จใหได           
                   (9) การบรหิารจัดการเชิงรุก มีการตดิตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินงานตลอดเวลา 
                   กลาวโดยสรุป จากแนวคิดของนักการศึกษา และนักวิชาการ ที่กลาวถึงความสําคัญ  
ความจําเปน และขั้นตอน ลักษณะการบริหารงบประมาณ เพื่อใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตองมีการวางแผนกลยุทธ เพื่อจะไดจัดงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อแกไข
ปญหา พัฒนางาน โดยมีขั้นตอนพอสังเขป ไดแก การศึกษาสภาพของสถานศึกษาวาเปนอยางไร 
มีปญหาอะไร ขีดจํากัดหรืออุปสรรคมากนอยอยางไร มีการกําหนดทิศทางของสถานศึกษาคือ
มีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และผลผลิต กําหนดกลยุทธสถานศึกษา หรือกําหนดเสนทางหรือวิธีการ
ในการดําเนินงาน และกําหนดตัวช้ีวัดของผลลัพท และผลผลิต วาอะไรบางที่แสดงถึงรองรอยหลักฐาน
ที่บงบอกใหรูวางานสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว  
                    ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษาใหเห็นเปน
รูปธรรมชัดเจน เราจึงใชแนวคิดดังกลาว สําหรับการดําเนินกิจกรรม คือ 
                   (1) ตั้งงบประมาณเปนคาใชจายสาํหรับการดําเนินกิจกรรม เชน คาวัสดุอุปกรณ
คาฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู และคาใชจายที่เกี่ยวของ 
กับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
                  (2) มีแผนการจัดหางบประมาณสนับสนนุเพิ่มเติม 
                   (3) สํารวจความตองการในการใชงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
                   (4) ติดตาม ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของ
การดําเนินกิจกรรม      
                  3) วัสดุ อุปกรณ 
                   วัสดุอุปกรณเปนปจจัย การบริหารที่สําคัญและจําเปนสําหรับสถานศึกษา 
สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณจะชวยอํานวยความสะดวกแกครู นักเรียน
ในการทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา
ไดอยางดี มีคุณภาพ และมีช่ือเสียง ประชาชนใหความสนใจสงบุตรหลานเขาเรียนกันมาก มักจะเปน
สถานศึกษาที่มีความพรอมดานวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย ดังนั้น ปจจัยดานวัสดุ อุปกรณ
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เปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองเตรียมความพรอมใหความสําคัญในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ ส่ิงอํานวย
ความสะดวกเหลานี้  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อรุณศรี อนันตรศิริชัย (2539) พบวา โรงเรียนที่มี
คุณภาพดี จะดําเนินงานดาน ส่ือ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนดี มีการปฏิบัติดานการใชส่ือการสอน 
การสงเสริมใหครูผลิตสื่อการสอน ดีกวาโรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองสัมพันธกับ
แนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535,หนา 63-64) ซึ่งไดกลาวถึงการบริหารหลักสูตร
ในสวนที่เกี่ยวของกับดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่ผูบริหารจะตองเตรียมการ  ซึ่งพอสรุปไดวา 
ควรมีการเตรียมพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝก ส่ือการสอน 
รวมทั้งการจัดทําคูมือครูที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน นอกจากนี้ นักการศึกษา และนักวิชาการ
หลายทาน ไดใหความเห็นเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณไวพอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้    
                   ชัยยงค พรหมวงศ (2523; อางถึงใน รวมพร ชุมสุคนธ, 2542, หนา 112) 
ไดใหความหมายของวัสดุและอุปกรณ ไววา วัสดุ หมายถึง ส่ือการสอนที่มีการผุพัง ส้ินเปลือง เชน 
ฟลม ภาพถาย สไลด และสิ่งของราคาเยาชนิดตางๆ สวนอุปกรณ หมายถึง ส่ิงชวยสอนที่เปนเครื่องมือ 
เชน กลองถายรูป เครื่องมืออ่ืนๆ ที่มีราคาแพงและคงทนถาวร 
                   ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533, หนา 105) ไดกลาวถึง รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ
การเรียนการสอน สรุปไดวา วัสดุการเรียนการสอน ที่มีอยูในโรงเรียนและจําเปนตองใช ไดแก 
หลักสูตรคูมือครู แผนการสอน แบบทดสอบ ส่ือการเรียนการสอนและอื่นๆ  
                   ศักดา ปรางคประทานพร (2531, หนา 135) ใหความหมายของ ส่ือการสอนไววา 
ส่ือการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคนิค ซ่ึงชวยถานทอดความรู ความเขาใจ และอ่ืนๆ 
ใหแกผูเรียนตามความมุงหมายของการสอน                 
                   ทวีป อภิสิทธิ์ (2525, หนา 18) ใหความหมายของสื่อการเรียนการสอน พอสรุปไดวา 
ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง อุปกรณทั้งหลายทั้งปวง นับตั้งแต ชอลค กระดานดํา แผนภูมิ แผนภาพ 
ตํารา วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ ไปจนกระทั่งสื่อดานเทคโนโลยีใหมๆ เชน เทป สไลด โอเวอรเฮด 
โปรเจคเตอร วีดีโอเทป ภาพยนตร เครื่องชวยสอน ชุดการเรียน                    
                   พรทิพย สระบงกช (2542, หนา 36) ไดกลาวถึง ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน
ไวดังนี้                     
                   (1) ส่ือประเภทวัสดุ หมายถึง ส่ือที่เปนวัสดุส้ินเปลืองใชแลวหมดไป หรือผุพังงาย 
แบงไดดังนี้ 
                      ก. วัสดุส่ือการเรียนที่มีผูผลิตจําหนาย ไดแก ส่ิงพิมพตางๆ ภาพชุด อักษร 
บัตรคํา เกม ประโยค ฟลม เทปโทรทัศน ชุดอุปกรณ เปนตน 
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                      ข. วัสดุส่ือการเรียนที่จัดทําหรือจัดหามาเองจากครูและนักเรียน ไดแก วัสดุ
ที่มีอยูในทองถ่ิน อาจเปนวัสดุเหลือใช เชน กระดาษ กลอง กระปอง หรือวัสดุที่เปนของจริง เปนตน
ส่ิงเหลาน้ี อาจนํามาประกอบเปนสื่อการเรียนได ในปจจุบันนิยมใชส่ือประเภทนี้มาก เพราะหางาย 
ราคาถูก       
                   (2) ส่ือการเรียนประเภทอุปกรณ หมายถึง เครื่องมือสําหรับเสนอวัสดุ เชน 
เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพ ขามศีรษะ เครื่องมือตางๆ ที่คงทน ของจริง 
หุนจําลอง เปนตน แบงไดเปน 3 ชนิดคือ 
                      ก. เครื่องเสียงตางๆ 
                      ข. เครื่องฉาย 
                      ค. อุปกรณอ่ืนๆ เชน ครุภัณฑในหองเรียน ที่ตั้งแผนภูมิ เปนตน   
                   (3) ส่ือการเรียนประเภทวิธีการ เทคนิคในการสอน หมายถึง วิธีการที่ครูนํามาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียน หรือวิธีการสอนนั่นเอง วิธีการสอน
เปนส่ือที่จะชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางมั่นใจกระฉับกระเฉง และมีประสบการณตรง
จากการไดลงมือปฏิบัติ วิธีการที่นิยมใช เชน การสาธิต การทดลอง เกม การแสดงบทบาทสมมติ
การจําลองสถานการณ การปฏิบัติจริง ทัศนศึกษา กิจกรรมอิสระ กิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการ 
                   ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533, หนา 90) ไดสรุปประโยชน ของการใชส่ือการเรียน
การสอนไววา           
                   (1) จูงใจใหผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียนมากขึ้น            
                   (2) ใหประสบการณอยางมีความหมาย แกผูเรียน           
                   (3) กอใหเกิดเจตคติที่ดี และมีความประทบัใจในสิ่งที่เรียน 
                   (4) อธิบายเนื้อหาและทกัษะกระบวนการตางๆไดอยางชดัเจน           
                   (5) เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น 
                   เคมป(Kemp,1985, pp. 133-134) ชี้ใหเห็นความสําคัญของสื่อไว พอสรุป
ไดวา การจัดการเรียนการสอนสวนใหญประสบความสําเร็จดวยการใชส่ือการสอนที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพราะสื่อชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมทั้งหลาย บรรลุจุดมุงหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ การเลือกใชส่ือการเรยีน ควรคํานึงถึงเกณฑดังตอไปนี้ คือ ตรงกับจุดประสงคของ
บทเรียน เหมาะสมกับระดับความรู สภาพดี เราความสนใจ ราคาถูกทํางายใชสะดวก เหมาะกับ
สภาพ หรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยูมาใชประโยชนใหเหมาะสม 
                   สําลี รักสุทธี (2544, หนา 13) กลาวถึง ความสําคัญของ ส่ืออุปกรณไววา การจัด 
การเรียนรูเร่ืองสื่ออุปกรณมีความสําคัญมาก เพราะส่ืออุปกรณเปนเครื่องเราความสนใจ ทําใหบทเรียน
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ที่นาเบื่อหนายมีชีวิต เด็กไดเรียนรูอยางสนุกสนานตื่นเตนเราใจ ทําเรื่องนามธรรมใหเปนรูปธรรม 
ส่ืออุปกรณมีมากมายหลายวิธีทํา หากครูมีความรูในเรื่องนี้ก็จะสามารถดัดแปลงมาใชประกอบการสอน
ไดทุกวิชา  
                   จากที่กลาวมาจะพบวา นักการศึกษา และนักวิชาการ ไดใหความสําคัญของ
การนําวัสดุอุปกรณมาใชเปนสื่อในการสอนอยางหลากหลายชนิด เพื่อจะไดสนับสนุนใหครูผูสอน 
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  
                   รวมพร ชุมสุคนธ (2542, หนา 88) ไดกลาวถึง วัสดุ อุปกรณ เอกสารสําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไวพอสรุปไดดังนี้ คอื  
                   (1) ตองมีเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือครู แผนการสอน ตําราของครู 
หนังสืออานประกอบ  
                   (2) มีอุปกรณการสอน เชน ภาพ เครื่องฉาย  
                   (3) วัสดุอุปกรณทั้งหลายทีเ่กีย่วกับบทเรียน 
                    จากแนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการดังกลาว จึงพอสรุปไดวา วัสดุ อุปกรณ 
ในที่นี้จึงหมายถึง วัสดุ อุปกรณที่จะนํามาใชเปนสื่อการสอนหรือส่ิงอํานวยความสะดวกที่จะนํามา
สนับสนุน สงเสริมใหครูใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนนั่นเอง ซ่ึงจะมีประโยชนตอนักเรียน 
ทําใหนักเรียนบรรลุเปาหมายของการเรียนมากขึ้น ดังนั้น วัสดุและอุปกรณ จึงเปนสิ่งสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาที่ผูบริหาร ครูผูสอน ตองนําวัสดุ อุปกรณเหลานี้ มาประกอบการจัดการเรียนการสอน  
เนื่องจากสื่อ วัสดุอุปกรณการสอนมีหลายประเภท ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
สถานศึกษาจึงตองมีการพิจารณาใหเหมาะสมในเรื่องตอไปนี้  
                   (1) เลือก วัสดุ อุปกรณ หรือ ส่ือการสอนใหเหมาะกับจุดประสงค เนื้อหา สาระ  
                   (2) สถานศึกษาควรมีการสํารวจความตองการดาน ส่ือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนของครู  
                   (3) มีแผนการจัดหาสื่อ วัสด ุอุปกรณที่ชัดเจน  
                   (4) มีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใชส่ือ วัสดุ อุปกรณ  
                   (5) มีเจาหนาทีดู่แลรับผิดชอบงานดานนีเ้ปนการเฉพาะเพือ่ทําหนาที่ จดัหา บริการ 
บํารุงรักษา เพือ่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ     
                4) ดานการจัดการ  
                   การจัดการนับวามีความสําคัญมาก หนวยงาน องคการ สถานศึกษา ถามีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี การดําเนินงานดานตางๆ จะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมาก นักวิชาการ 
และนักการศึกษาหลายทาน ไดแสดงทัศคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการไว พอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 
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 กูด (Good, 1973; อางถึงใน เกสินี นันทวิสิทธิ์, 2541, หนา 24) กลาววา การนิเทศ 
หรือการจัดการ การศึกษา คือ ความพยายามทุกอยางของเจาหนาที่ผูจัดการศึกษาในการแนะนําครูผูสอน 
หรือบุคคลอื่นที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษา ใหรูจักการปรับปรุงงานการสอนใหเกิดความเจริญงอกงาม
ทางวิชาชีพทางการศึกษา ชวยในการปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา ชวยปรับปรุงวัสดุ เนื้อหา
การสอน ปรับปรุงวิธีการสอน และชวยปรับปรุงการประเมินผลการเรียน 
                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2543, หนา 3) ไดสรุปความหมายของการบริหาร
จัดการที่ดีไวดังนี้ 
                   (1) เกดิประสทิธิภาพสูงสุด 
                   (2) ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
                   (3) ทํางานเปนระบบ 
                   (4) มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
                   (5) เกดิความเปนธรรมและเสมอภาค 
                   (6) ตั้งเปาหมายใหชดัเจน 
                   (7) มีทางออกในการแกปญหาหรือคล่ีคลายปญหา 
                   (8) ใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
                   (9) มีการวางแผนลวงหนา 
                   (10) ตองมีเอกภาพในการวางแผนจัดการ 
                   (11) ระดมความรวมมือใหภาครัฐ เอกชน หรือองคกรภายในสังคมรวมมือ 
                   (12) มีความเปนอิสระและยดืหยุน และคลองตัว 
                   (13) บุคลากรมีความเชื่อมั่นผูบริหาร 
                   (14) สรางวัฒนธรรมในการทํางาน 
                   (15) มีกระบวนการสรางคนใหมีคุณภาพ 
                   (16) มองการณไกล มีโลกทรรศนกวาง 
                   (17) ตองโปรงใส ตรวจสอบได 
                   (18) ตองมีการประเมินผลวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไมทุกขั้นตอน 
                   (19) มีคุณธรรม 
                   ศิริวรรณ เสรีรัตน  (2545, หนา 51) ไดใหความหมายการจัดการไววา การจัดการ
คือ กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการบริหารคือ 
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 (1) การวางแผน (Planning) 
 (2) การจดัการองคการ (Organizing) 

 (3) การชี้นํา (Leading) 
 (4) การควบคุม (Controlling) 

                   น้ําทิพย วิภาวิน (2548, หนา 81) กลาวถึง องคประกอบที่สําคัญของการบริหาร
จัดการไววา การบริหารจัดการ มีสวนประกอบที่สําคัญ 5 ดาน คือ 
                   (1) การวางแผน (Planning) เปนงานหนาที่แรกของการจัดการตองมีการศึกษา
วิเคราะห และตัดสินใจกําหนดเปาหมายที่ตองการหาแนวทางและสรางวิธีการในการปฏิบัติ
ใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
                   (2) การจัดองคกร (Organizing) เปนการจัดโครงสรางการจัดระบบงาน
การรวมกลุมกิจกรรม การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน
ใหผูบังคับบัญชา แตละคนปฏิบัติงานใหสอดคลองกันและบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
                   (3) การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) เปนการกําหนดความตองการสรรหา คัดเลือก 
บรรจุ ฝกอบรม พัฒนา ธํารงรักษาและจูงใจบุคลากรภายใตการบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานได
ตามที่ตองการ 
                   (4) การนํา (Leading) คือ การที่ผูจัดการหรือผูนํา ใชความสามารถ อิทธิพล
ในการจูงใจใหคนทํางาน ตามที่ตองการ ใหบรรลุแหมาย 
                   (5) การควบคุม (Controlling) เปนกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายที่วางไว วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาใหงานมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคและสถานการณ 
                   เมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 45-46) กลาวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการ
บริหารจัดการ ซ่ึงสรุปมาจากแนวคิดของ ฟาโยล (Fayoll) ไววา กระบวนการบริหารมี 5 ขั้นตอน คือ  
                   (1) การวางแผน (Planning) 
                   (2) การจดัองคกร (Organizing) 
                   (3) การสั่งการหรือการบังคับบัญชา (Commanding) 
                   (4) การประสานงาน (Co-ordinating) 
                   (5) การควบคุม (Controlling)  
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                   คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543, หนา 3) สรุปเกี่ยวกับระบบบรหิารจัดการ
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพไววา ตองมีองคประกอบดังนี้  
                   (1) กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนในระยะ 5-10 ป 
                   (2) กําหนดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
หลักสูตร 
                   (3) พัฒนาหลกัสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 
                   (4) โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งดานการเรียนรู การเปนองคกรแหงการเรียนรู
และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                   (5) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 
                   (6) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผล และรายงาน 
                   จากที่กลาวมา เราพอจะสรุปไดวา การจัดการ มีความสําคัญตอการดําเนินงาน
หรือกิจกรรมใหสําเร็จ ซึ่งจะตองมีกระบวนการสําคัญๆ เปนลําดับขั้นตอน คือ มีการวางแผน 
การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว มีการติดตาม กํากับ ตรวจสอบงาน มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
และมีการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงานที่ดําเนินการ สวนรูปแบบหรือวิธีการจัดการในปจจุบันนี้
จะเนนไปในลักษณะการมีสวนรวมของทุกฝาย ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาคนควาดังตอไปนี้  
                  ในหนังสือเรื่อง “ครูใหญคือแรงจูงใจของครู” ซ่ึงแปลจาก Bringing out the Best 
in Teachers What Effective Principles Do เขียนโดย Joseph Blasé  แปลโดย ศาสตราจารยอารี 
สัณหฉวี สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กลาวโดยสรุปไดวา 
                   กลุมนักวิจัยในรัฐแคลิฟอรเนีย ไดรายงานการเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา วา “ระบบการบริหารมีผลกระทบโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนรูของนักเรียน 
ครูในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีสวนรวมในการพิจารณา ตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรม
การเรียนการสอนมากกวาโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ครูใหญในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูต่ํา จะปลอยมือ ใหความเชื่อใจวาครูทุกคนทํางานได และใหตางคนตางทํา โดยมิไดจัด
ใหมีการประชุมหารือเพื่อตัดสินใจรวมกันและรวมกันทํางาน”  นอกจากนี้ยังพบแนวคิดวา 
ในการปรับปรุงโรงเรียน คณะครูจะตองมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน และไดระบุ
ยุทธวิธีที่สําคัญที่ครูใหญใชคือ การปกครองแบบมีสวนรวม ซ่ึงครูใหญใหอํานาจครูในการรวมกัน
พิจารณาตัดสินใจอันเกิดแรงจูงใจ มั่นใจ ไดรวมคิด กลาเสี่ยง มีความเปนตัวของตัวเอง รูสึกเปนเจาของ 
และมีประสิทธิภาพในการสอนมากขึ้น (อารี  สัณหฉวี, ผูแปล. 2545, หนา 89)  
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                   อัลเลน, คลิกแมน และเฮนเลย (Allen, Glickman & Hensley, 1989, p. 190) พบวา 
การใหครูมีสวนรวมในการบริหารจัดการ มีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
การลาออกกลางคันลดลง ครูคิดวิเคราะหมากขึ้น บรรยากาศของโรงเรียนดีขึ้น 
                   เบิรกเลย (Berkley, 1975, p. 200) กลาวถึงแนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวมพอสรุปโดยสังเขปไดวา การมีสวนรวมคือ การที่ผูนําเปดโอกาสใหผูตามทุกคนเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจในการทํางาน เทาที่จะสามารถกระทําได 
                   เออรวิน (Erwin, 1976, p. 130) ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
พอสรุปไดวา หมายถึงกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา 
รวมคิดรวมตัดสินใจ แกปญหาของตนเอง 
                   จากการศึกษาดังกลาวขางตนนี้ ทําใหเราเห็นวา แนวทางในการบริหารจัดการ
ในยุคใหม วาจะเปนไปในลักษณะของการมีสวนรวม นักการศึกษา และนักวิชาการรุนใหมๆ 
จะเนนการทํางานแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในองคการ มีการปรึกษาหารือ หาขอยุติ
ในวิธีการดําเนินงานที่ดีที่สุดและพบวา การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี                  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543, หนา 3-5) ไดอธิบายลักษณะการบริหาร
จัดการ โดยใชหลักการบริหารคุณภาพโดยเนนการมีสวนรวมคิด (Total Quality Management) 
ไวดังนี้  
                   การกระจายอํานาจเปนหลักการที่สําคัญในการปฏิรูปการบริหารสถานศึกษา
ซ่ึงตองใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 5 วาดวยระบบบริหารและการจัดการศึกษา ไดแสดงเจตนารมณดานการมีสวนรวมของชุมชน
ไวหลายมาตรา ซ่ึงมีผลทําใหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเปลี่ยนไปคอนขางมาก การบรหิารจัดการ
ในสถานศึกษา จําเปนตองใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณดังกลาว
เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนมากที่สุด และมิติ
ของการมีสวนรวมจะมีลักษณะดังนี้ 
                   (1) รูปแบบการมีสวนรวม เปนแบบทางการและไมเปนทางการ 
                   (2) ลักษณะของการมีสวนรวม ไดแก ความสมัครใจ การมีสวนรวมระยะเวลา
ระดับการใหอํานาจ 
                   (3) บุคคลที่มีสวนรวม ไดแก บุคคลในชุมชน ผูนําทองถ่ิน นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
กลยุทธการมีสวนรวม 
                   ศิริกาญจน โกสุม ( 2542, หนา 2) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ซ่ึงปรากฏในชุดเอกสารเสริม
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การเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษา Training package for school Administrators 
Strengthening Environmental Education in Thailand (SEET) โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้                    
    เนื่องจากแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบนั้น บุคลากรในโรงเรียน
และผูเกี่ยวของทุกคน ทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน จะชวยใหนักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายที่
กําหนดเมื่อบุคลากร มีการประชุม ช้ีแจง อบรม พัฒนา ใหเขาใจตรงกันในทุกภารกิจที่ทําจะทําให
งานสําเร็จและเกิดความรูสึกเปนเจาของ มีความผูกพันกับงาน เต็มใจทํางานใหสําเร็จ นอกจากนี้การ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ จะมีการปฏิบัติงานครบวงจรตามหลักการบริหารงาน พรอมกันนี้และ
หลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมควรมีลักษณะหรือองคประกอบดังนี้ 
                    (1) หลักการบริหารตนเอง โดยโรงเรียนมีระบบการบริหารตนเองภายใตโครงสราง
และนโยบายหลัก โดยคํานึงถึงความเปนอิสระในการพัฒนาการสอนและยุทธศาสตรการบริหาร
เพื่อแกปญหาและบรรลุเปาหมายตามสภาพแวดลอมและสถานการณนั้น พรอมกับเปดโอกาส
ใหโรงเรียนไดมีการตัดสินใจในสวนของภารกิจที่รับผิดชอบ  
                   (2) หลักการของการมีสวนรวม เพื่อใหครูผูปกครอง ประชาชน ชุมชน และองคกร
การปกครองสวนทองถิ่นมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อบุตรหลานของตนเอง 
                   (3) หลักการบริหารชุมชน โดยการอํานวยความสะดวกใหนักเรียนแตละคน
ไดเจริญงอกงาม และเตรยีมนกัเรยีนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพกับทั้งใหสามารถ
ดํารงตนใหอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ 
                   จากแนวคิดดังกลาว ศิริกาญจน  โกสุมภ ยงัไดเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
ทั้งระบบไปใชเพื่อการเรียนรูส่ิงแวดลอมศกึษาในสถานศึกษา ดังนี้  
                   การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลารอบตัวนักเรียน ทั้งจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อเจตนา
ใหเกิดการเรียนรูโดยตรงหรือจากสิ่งอื่นๆ ที่นักเรียนไดสัมผัสในโรงเรียน  ดังนั้นทุกคนในโรงเรียน
ควรรวมแรงรวมใจปฏิบัติตนและสงเสริมสนับสนุนการใชชีวิตในโรงเรียนเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ในโรงเรียน และคนในชุมชนสูจุดหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา กิจกรรมหลักของโรงเรียนที่สามารถ
จัดใหเกิดการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม ไดเปนอยางดีโดยใชเทคนิคการมีสวนรวมในงาน 4 ดานไดแก
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริม
ในโรงเรียน 
                   การบริหารจัดการ มีการกําหนดเปาหมายแผนงาน งบประมาณสงเสริมพัฒนา
บุคลากรและจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนโดยรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการกําหนด
เปาหมายการจัดการศึกษาในโรงเรียน จัดทําธรรมนูญโรงเรียน วางแผนพัฒนาโรงเรียน วางแผน
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ปฏิบัติการประจําป พัฒนาบุคลากร นิเทศและประเมินภายใน สรางแรงจูงใจ พัฒนาอาคารสถานที่
การสื่อสารสัมพันธ 
                   การจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู โดยใชสภาพที่เปนจริงในโรงเรียนและชุมชน
เปนแหลงเรียนรูและเนนการลงมือปฏิบัติจริง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู
กระบวนการเรียนการสอนการใชสื่อเทคโนโลยี การวัดผล ประเมินผล การจัดสภาพหองเรียน
การนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง 
                   กิจกรรมชุมชนสัมพันธ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
โดยใหนักเรียนเกิดการมีสวนรวมและเกิดการเรียนรู และใหชุมชนหรือหนวยงานภายนอกโรงเรียน
เปนแหลงการเรียนรู ดานสิ่งแวดลอมศึกษาของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และจัดกิจกรรม
รวมกับกลุมบุคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เชนผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน หนวยงานราชการอื่น
ในชุมชน องคกรทางสังคม องคกรพัฒนาเอกชน 
                   กิจกรรมสงเสริมในโรงเรียน จัดกิจกรรมโรงเรียนในลักษณะกิจกรรมประจําวัน
ประจําภาคเรียน กิจกรรมในวันสําคัญ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เชน ไหวครู
กีฬาสี การศึกษาปญหาในชุมชน และรวมกันปองกันแกไข กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ใหสอดคลองกับ
หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา และใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยมีสวนรวม 
                   สํานักงานโครงการรุงอรุณ  (2544, หนา  115-117) ไดกลาวถึงแนวทาง
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในเรื่องของการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมไวพอสรุป
ไดดังนี้ 
                   (1) ดานเปาหมาย ธรรมนูญโรงเรียนและองคกรการบริหารใหบูรณาการ
เรื่องการอนุรักษฯ ไวในธรรมนูญโรงเรียน วิสัยทัศนของโรงเรียน จัดทําแผนระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการรายป และใหทุกฝายของคณะกรรมการโรงเรียนรับรูดวย 
                   (2) ดานระบบงาน กระบวนการบริหารและการนิเทศติดตามงาน ใหบูรณาการ
เร่ืองการอนุรักษฯ เขาสูระบบงานและภาระงานของฝายตางๆ สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม
มีการนิเทศติดตามและประเมินภายในทุกฝายทุกคณะ และใชเร่ืองการอนุรักษฯ เขาสูระบบการตดิตาม
และประเมินผลฝายบริหารดวย 
                   (3) ดานบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีการปฐมนิเทศบุคลากรทั้งระบบ 
เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจ ยอมรับและมีสวนรวมในการอนุรักษฯ และใหระบุไว
เปนสวนหนึ่งของนโยบาย ใหรางวัลเพื่อกระตุนพฤติกรรมการอนุรักษ 
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                   (4) ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและการสื่อสารสัมพันธใหปรับปรุง
อาคารสถานที่ โครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหสอดคลองกับการอนุรักษฯ และเอื้อตอการจัดกิจกรรม
มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางฝายตางๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ 
                   (5) การจัดการเรียนการสอน ใหมีการจัดทําหลักสูตร แผนการสอน และองคความรู
ตามหลักสูตร ดวยการบูรณาการเรื่องการอนุรักษฯ ไวในการจัดการเรียนการสอน กําหนดไว
ในกรอบหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู การวัดผลการเรียนรู การจัดทําแผนการสอน จัดทําหรือ
พัฒนาแหลงเรียนรูไวเปนสื่อในการสอน 
                   (6) ดานกระบวนการเรียนการสอน ใหมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
การอนุรักษฯ ไวในกระบวนการเรียนรู 
                   (7) ดานการนิเทศและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษฯ อยางตอเนื่อง                   
                  จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดเกี่ยวกับแนวคิดของนักวิชาการ และนักการศึกษาหลายทาน
ที่ใหแนวคิดเกี่ยวกับ ดานการจัดการ ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะรูปแบบกระบวนการบริหารจดัการ
ของสถานศึกษาหรือองคการ พบวา การบริหารจัดการที่ดีจะสงผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
หรืองานอื่นใด โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน ซ่ึงการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาก็เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ดังนั้นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาควรจะเปนไปในลักษณะของการมีสวนรวมทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต
การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา การศึกษาขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียนและชุมชน การวางแผนการดําเนินงาน
จัดการเรียนการสอน มีการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบงานชัดเจน มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ใหมีความรูในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีการนิเทศกํากับ ติดตามงาน ประเมินผล
การดําเนินงาน และปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน   
        

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

    
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
       จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา พบงานวิจัย
หลายเรื่องที่เกี่ยวของกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ในสถานศึกษา ใหไดคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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        วิเชียร กระพี้แดง (2543, บทคัดยอ) ไดทําศึกษาและวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา
แนวการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) 
จังหวัดขอนแกน จํานวน 8 โรงเรียน ตามเกณฑของกรมสามัญศึกษากําหนดไว 5 ดาน คือ ดานบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมของสถานศกึษา ดานสัมพันธภาพระหวางบุคลากรในสถานศึกษา ดานกิจกรรม
รณรงคและรักษาสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ดานการบริหารงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา และ
ดานการรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนดานสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบัน
การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้ง 5 ดาน คือ ดานบรรยากาศ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
ดานสัมพันธภาพระหวางบุคลากรในสถานศึกษา ดานกิจกรรมรณรงค และรักษาสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษา ดานการบริหารงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา และดานการรวมมือระหวางสถานศึกษา
กับชุมชนดานสิ่งแวดลอม อยูในเกณฑดีมาก ปญหา และอุปสรรคการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา 
โดยภาพรวมทั้งหมด มีปญหาและอุปสรรค อยูในระดับนอย ดานการรวมมือระหวางสถานศึกษา
กับชุมชนดานสิ่งแวดลอม มีปญหาอยูในระดับปานกลาง และใหขอเสนอแนะการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญคือ ดานวิชาการ ควรจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
ใหนักเรียนไดเลือกอยางหลากหลาย มีคณะกรรมการวางแผน การจัดการเกี่ยวกับขยะทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนใหตอเนื่อง ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ใหชัดเจน และจัดอบรมใหมีการวางแผน และการทํางานเปนหมูคณะ 
        สถิต นาสมยนต (2541, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเร่ืองการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวา
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา มีการดําเนินงานอยู 3 ดาน คือ 1) ดานกายภาพ 2) ดานการจัด
กิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของครูและนักเรียน 3) ดานพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน 
ซ่ึงการดําเนนิการทั้ง 3 ดาน มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ปญหาในการดําเนินงาน
ส่ิงแวดลอมศึกษานั้น ปญหาที่อยูในระดับมาก คือ ปญหาดานบุคลากร และปญหาดานงบประมาณ/ 
วัสดุอุปกรณ สวนปญหาดานการจัดการและการดําเนินงาน อยูในระดับนอย ผูตอบแบบสอบถาม 
แนะนําใหมีการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอน ครู นักเรียนและชุมชนรวมมือกัน 
วางแผนการจัดสิ่งแวดลอมศึกษานอกจากนั้นทางโรงเรียนประถมศึกษาควรจัดใหมีคณะกรรมการ 
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา 
         สมศักดิ์ ทองเนียม (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบวา 1) ปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากจํานวน
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3 ดาน คือ ดานลักษณะขององคการ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ และดานลักษณะของบุคลากร ตามลําดับ สวนดานลักษณะของสภาพแวดลอมอยูใน
ระดับปานกลาง 2) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน อยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน คือ ดานการศึกษาและเตรียมการ 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก และดานการวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาและดานการนํา
แผนประกันคุณภาพการศึกษาไปใช ตามลําดับ สวนดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
และดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 3) ปจจัยการบริหารกับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูง และเปนความสัมพันธ
ทางบวก            
         พนมจิตร แสนคํา (2546, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยใช Storyline Method  ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความรูสึกสนุกสนานในการเรียน กลาแสดง
ความคิดเห็น มีความกระตือรือรนในการเรียน นักเรียนไดแสดงความสามารถดานการเปนผูนําและ
ผูตามที่ดี สงเสริมใหนักเรียนไดคนพบความสามารถและความถนัดของตนเอง นอกจากนั้น
ยังชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน ทําใหครูสามารถปลูกฝงพฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอมที่ตองการได สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาวิทยาศาสตร และวิชาที่นํามา
บูรณาการพบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวารอยละ 70 ซ่ึงอยูในเกณฑดี ยกเวน
วิชาภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับรอยละ 66.07 ซ่ึงอยูในเกณฑพอใช 
         ปญจิรา สุภดล (2544, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา
กลุมทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
         อรอนุตร ซอนบุญ (2546, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชการสอนบนเว็บกับการสอนปกติ เร่ือง ส่ิงแวดลอม กลุมสาระวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากสื่อบนเว็บ สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนจากการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยคาเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมควบคุม 
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         ดวงพร แอกทอง(2547, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเร่ือง การพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 หนวยการเรียนรูส่ิงแวดลอม
โดยใชการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ เปนขั้นที่นักเรียนเตรียมขอมูล
ลวงหนา 2) ขั้นนําผูวิจัย เราความสนใจหรือทบทวนความรูเดิมของนักเรียน 3) ขั้นประสบการณ 
นักเรียนไดรับประสบการณ ทั้งประสบการณจริงและประสบการณจําลอง ดวยการสํารวจ การศึกษา
ใบความรู การสัมภาษณ 4) ขั้นสะทอนและอภิปราย นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
5) ขั้นความคิดรวบยอด นักเรียนเสนอผลการอภิปรายตอช้ันเรียนและสรุปบทเรียนรวมกับผูวิจัย 
สุดทาย 6) ขั้นประยุกต เปนขั้นที่นักเรียนแสดงความรูออกมาในรูปผลงานการเขียนผังความคิด 
การเขียนบรรยาย สําหรับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุดไดแก ขั้นประสบการณ
เพราะนักเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย ขั้นประยุกตเปนขั้นที่นักเรียนชอบรองลงมาเพราะ
ไดแสดงความรูของตนใหเกิดเปนผลงาน สําหรับขั้นสะทอนและอภิปราย นักเรียนใชเวลาเกินกําหนด
ในใบงานเกือบทุกแผนการจัดการเรียนรู เพราะมีปญหาดานการอานและเขียนสะกดคํา การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบมีสวนรวม ชวยใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีทักษะ
ในการทํางานกลุม มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม และมีการสรางองคความรูดวยตนเอง  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.86 และมีนักเรียนผานเกณฑรอบรู
ที่กําหนดรอยละ 80.76  นักเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตนตอส่ิงแวดลอมกอนเรียน
รอยละ 42.82 และหลังเรียนรอยละ 55.64 
         ธนาพงศ สุขเกษม (2544, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเร่ือง สภาพการปฏิบัติงานและ
ปญหาการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก 4 ดานตามลําดับ คือ ดานกิจกรรมรณรงคและรักษาสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 
ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคลในสถานศึกษา ดานบรรยากาศ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
และดานการบรหิารงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ 
ดานการรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนดานสิ่งแวดลอม 2) ปญหาการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา 
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เรียงตามลําดับคือ ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา ดานสัมพันธภาพระหวางบุคลากรในสถานศึกษา และดานการบริหารงานสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษา 
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         สุรินทร วังคะฮาด (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช Storyline Method เพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา การสอนโดยวิธี Storyline 
Method เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด คนควา แสดงออกและลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางอิสระ
ทําใหผูเรียนมีความนั่นใจ ในตัวเองมากขึ้น ใฝรูใฝเรียนรูจักวางแผนการทํางาน มีโอกาสทํางานเปนคณะ 
ไดเผชิญกับสถานการณปญหาและการแกไขปญหารวมกัน ตลอดจนมีความราเริงสนุกสนานกับ
การเรียน นอกจากนี้การสอนโดยวิธี Storyline Method ชวยให ผูเรียนซึมซับความรูทีละนอย 
เปนการฝกใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได และ
สอดแทรกความรู เจตคติเร่ืองการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมไดเหมาะสม 
           ณัฐชฎา ชัชวาล (2543, บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาและวิจัยเร่ือง การศึกษาผลของการใช 
ชุดการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนกลุม
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีความรูสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนปกติ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
มีเจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 3) นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอนุรักษส่ิงแวดลอมสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
 รวมพร ชุมสุคนธ (2542, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่อง เรื่องสภาพการณและ
ปญหาในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในวิชาบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ของครูสังคมศึกษา ในสังกัดสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการณ
ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ในรายวิชาบังคับสงัคมศึกษา ดานการนําหลักสูตร
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไปใช ครูสังคมศึกษาจะใชจุดมุงหมายของหลักสูตรมาประกอบในการจัดทํา
แผนการสอน โดยทําความเขาใจหลักสูตรและเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
นักเรียนดวยตนเอง ดานการจัดเนื้อหาวิชาและการใชหนังสือเรียนครูสังคมศึกษาจะรวบรวมเนื้อหา
ที่จะทาํการสอนจากหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพตางๆ ประกอบกับการใชหนังสือแบบเรียน
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูสังคมศึกษาจะใชวิธีสอน
แบบบรรยาย และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค ดานการใชส่ือ
การเรียนการสอน และแหลงวิทยาการในชุมชน ครูสังคมศึกษาจะพิจารณาใชส่ือการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับบทเรียน และผลิตสื่อการเรียนการสอนขึ้นใชเอง ประกอบกับการนําแหลงวิทยาการ
ในชุมชนมาใชในการเรียนการสอนอีกดวย ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครูสังคมศึกษา
สวนใหญจะใชวิธีการจัดนิทรรศการ สวนการวัดและประเมินผล ครูสังคมศึกษาจะทําการวัดและ
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ประเมินผลทุกครั้งเมื่อสอนจบบทเรียนหนึ่งๆ ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ที่แสดงถึงการมีจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 
2) ปญหาในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในรายวิชาบังคับสังคมศึกษา ดานการนําหลักสูตร
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไปใช พบวาขอที่เปนปญหามากที่สุดคือ เอกสารหลักสูตรมีไมเพียงพอ 
ดานการจัดเนื้อหาวิชาและการใชหนังสือเรียนที่เปนปญหามากที่สุดคือ หนังสือเรียน หนังสืออางอิง 
หนังสืออานประกอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สําหรับใหนักเรียนไดศึกษาคนความีไมเพียงพอ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนจะพบวาครูไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุ
วัตถุประสงคทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ดานการใชส่ือการเรียนการสอน และ
แหลงวิทยาการในชุมชน จะพบปญหาคือ สภาพหองเรียนไมเหมาะสมกับการใชส่ือการเรียนการสอน
บางประเภท สวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะพบวาขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรอยางเพียงพอ และดานการวัดผลประเมินผล ขอที่เปนปญหามากที่สุด คือขาดการรวมมือ
จากนักเรียนในการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนดวยกัน 3) เมื่อเปรียบเทียบสภาพการณ
ในการจักการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในวิชาบังคับสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามขนาดของโรงเรียนและสถานที่ตั้งของโรงเรียนคือโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนนอกเมือง
พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ในวิชาบังคับสังคมศึกษาไมแตกตางกัน 
4) เมื่อเปรียบเทียบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ส่ิงแวดลอมในวิชาบังคับสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนตามขนาดของโรงเรียนพบวา ปญหาในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ในวิชาบังคับสังคมศึกษาแตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน ตามสถานที่ตั้งของโรงเรียนคือ โรงเรียน
ในเมืองและโรงเรียนนอกเมือง พบวา ปญหาในการจัดการเรียนการสอนเดี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ในวิชาบังคับสังคมศึกษาไมแตกตางกัน 
         จุฑามาส จําปาชนม (2542, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
การเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใช
กระบวนการวิทยาศาสตรกับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที่สอนโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร สูงกวากลุมควบคุมที่สอนโดยการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
         สุรศักดิ์ ละมายศรี (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต หนวยส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ เร่ือง ดิน เร่ืองปาไม และเรื่องน้ํา 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนจาการสอนโดยใชสไลดเสียงกับการสอนตามปกติ 
ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนจากการสอนโดยใชสไลดสูงกวา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยคาเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม  
         ธรรมนูญ ศรีจํานงค  (2544, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ของแตละสถานศึกษามีจํานวน 11 ดาน คือ ดานบริหารและการจัดการ ดานสื่อ วัสดุอุปกรณและ
อาคารเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานชุมชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการสนับสนุน  
ดานกระบวนการสอน ดานกระบวนการเรียนรู ดานหลักสูตรและสงเสริมอาชีพ ดานการมีสวนรวม
บริหาร และการวางแผนปฏิบตัิงาน ดานความเหมาะสมของหลักสูตร และดานวุฒิและประสบการณ
การสอนของครู สวนปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม
ของทุกสถานศึกษา ไดแก ปจจัยดานวุฒิและประสบการณการสอนของครู เปนปจจัยที่สงผลในระดับ
มากที่สุด สวนปจจัยสงเสริมในระดับนอยที่สุดคือดานชุมชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
         อัญชนา ถิ่นมาบแค (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมของผูบริหารโรงเรียนมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา  
ระดับปจจัยการบริหารโรงเรียนมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย  อยูในระดับมาก 
สวนการจัดการดานสิ่งแวดลอมของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และปจจัยการบริหาร
สงผลตอการจัดการดานสิ่งแวดลอมของผูบริหารโรงเรียน 
         สมชาย ประวัติศรีชัย (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาและวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยที่มีอํานาจพยากรณคุณภาพการศึกษาของปจจัยดานตางๆ พบวา ปจจัยที่มีอํานาจพยากรณ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เรียงลําดับจากตัวพยากรณที่ดีที่สุดคือ ปจจัยดานพฤติกรรม
การเปนผูนําทางวิชาการ ปจจัยการไดรับการอบรมทางการบริหาร ปจจัยดานขนาดของสถานศึกษา 
ปจจัยดานความสามัคคีของครู และปจจัยดานประสบการณบริหารตามลําดับ 
         2.4.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
               บราวน (Brown, 1989; อางถึงใน เกสินี นันทวิสิทธิ์, 2541, หนา 43) ไดทําการวิจัยเร่ือง
สภาพการเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย (A Status Study of environmental Education in the upper Elementary of 
The Public Schools of Pennsylvania) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาที่มี
อยูสําหรับนักเรียนเกรด 4-6 ในรัฐเพนซิลวาเนีย ตามความคิดของครู ผลการวิจัย พบวา 76.60 %
ของตัวอยางประชากร เห็นวา การเตรียมครูเพื่อสอนสิ่งแวดลอมศึกษายังไมสมบูรณเทาที่ควร
การเตรียมการ และความพรอมของครูอยูที่ 70 % ของโรงเรียน เวลาไมเพียงพอในการพัฒนางาน
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ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ความสนใจของครูเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการดําเนินการ
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
         UNESCO (1978, p. 89) ไดทําการศึกษาปญหาการใชหลักสูตรของบางประเทศในทวีปเอเชีย
คือ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และศรีลังกา พบวา ปญหาการใชหลักสูตร
เปนปญหาที่ เกี่ยวกับการขาดการประสานงานที่ดี ระหวางหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของกับ
การนําหลักสูตรไปใช ผูบริหารระดับตางๆ ไมใหความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
และขาดการติดตามผลการใชหลักสูตรของครู และผูที่เกี่ยวของกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตร
ขาดประสิทธภิาพ ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ตําราเรียนไมทันสมัย ขาดแคลนหนังสืออานประกอบ 
ประการสุดทายคือ ศูนยพัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนที่ดี ในการนําหลักสูตรไปใช             
         ทอรรี (Tory, 1977; อางถึงใน สมชาย ประวัติศรีชัย, 2548, หนา 27) ไดศึกษาปจจัยที่สงผล
ใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลทางการศึกษาในเมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย 
และในรัฐ 7 รัฐ ของสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา สมาชิกของโรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 
ครู ผูปกครอง และนักเรียน เชื่อวา ส่ิงสําคัญที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพคือ บุคลากรมีคุณภาพ 
มีจุดมุงหมายของโรงเรียนที่ชัดเจน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และผูบริหารโรงเรียนมีความเปนผูนํา 
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
                ไดอาร (Nancy Alice Dyar, 1976; อางถึงใน รวมพร ชุมสุคนธ, 2541, หนา 156) 
ไดทําการศึกษาเรื่อง “Assessing the Environmental Attitude and Behaviors of a Seventh Grade 
School Population” ผลการวิจัยพบวา นักเรียนโรงเรียนในเมือง มีความคิดหลากหลายเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมมากกวา โรงเรียนในชนบท 
        แมนนิ่ง (Manning, 1992; อางถึงใน รวมพร ชุมสุคนธ, 2541, หนา  154) ไดทําการวิจัยเร่ือง
การศึกษา ความรูและทัศนคติของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเมืองเพอรเมียม รัฐเท็กซัส 
ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพศ ระดับเกรด และขนาดของ
โรงเรียนมีความแตกตางกัน 
         สปารก (Spark, 1974, pp. 3309-3310-A) ไดทําการศึกษาการจัดทําและทดสอบการใช
หนังสือคูมือการสอนวิชาสิ่งแวดลอมศึกษาที่มีลักษณะเล็งปญหาและเนนการปฏิบัติสําหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คูมือดังกลาวมีกิจกรรม 36 อยาง ที่มุงสูการปฏิบัติเพื่อแกปญหานักเรียน 
พบวา คูมือดังกลาวชวยใหเห็นวา การศึกษามีคุณคาในอันที่จะเสริมสรางความคิดแบบผูใหญใหแก
นักเรียน นําไปสูความรูสึกเปนหวงกังวลและในที่สุดก็รวมมือปฏิบัติอยางจริงจังในการทํากิจกรรม
เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม 
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         ชิน (Chin,1994, p. 2970; อางถึงใน ภานุมาศ กิติศรีวรพันธ, 2542, หนา 50) ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาครูสายบริการ ที่มีตอส่ิงแวดลอม
ในไตหวัน พบวา นักเรียนและครูในชนบท มีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และปญหาสิ่งแวดลอม
นอยกวาครูและนักเรียนที่อาศัยอยูในเมือง 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
           การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มุงศึกษาระดับ
ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา และปจจัยการบริหารที่สงผลตอ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
    3.1.1 ประชากร ไดแก บุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย ครูผูสอนและผูบริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 183 แหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จํานวนทั้งสิ้น 1,920 คน 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา
ประกอบดวย  ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รวมทั้งสิ้น จํานวน 320 คน  และดําเนินการเลือกกลุมตัวอยาง 
จากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Sampling) และสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Sampling) ดังตอไปนี้  
         ขั้นตอนที่ 1 กําหนดกลุมตัวอยางของครูและผูบริหารสถานศึกษา ตามตารางการกําหนด
กลุมตัวอยางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 320 คน  
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          ขั้นตอนที่ 2 สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง
ของครูและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เปนรายอําเภอ ตามตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงจํานวนสัดสวนของกลุมตวัอยางแยกเปนรายอําเภอของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

อําเภอ จํานวนครู จํานวนผูบริหาร รวม กลุมตัวอยาง 
อําเภอบางคลา 204 21 225 38 
อําเภอพนมสารคาม 498 46 544 91 
อําเภอสนามชัยเขต 383 37 420 71 
อําเภอแปลงยาว 230 23 253 42 
อําเภอราชสาสน 83 10 93 15 
อําเภอทาตะเกียบ 268 21 289 49 
อําเภอคลองเขื่อน 74 12 86 14 

รวม 1750 170 1920 320 

 
         ขั้นตอนที่ 3 สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ใหไดจํานวนตัวอยางครบตามสัดสวนของครูและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตอําเภอนั้นๆ โดยกระจายใหไดกลุมตัวอยาง ครอบคลุม
ครบทุกขนาดของสถานศึกษาในอําเภอนั้นๆ ตามตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 
 

อําเภอ กลุมตัวอยาง จํานวนกลุมตวัอยางตามขนาดสถานศึกษา รวม 
  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ  
บางคลา 38 10 15 13 38 
พนมสารคาม 91 23 24 44 91 
สนามชัยเขต 71 18 29 24 71 
ราชสาสน 15 2 3 10 15 
ทาตะเกยีบ 49 5 21 23 49 
แปลงยาว 42 13 14 15 42 
คลองเขื่อน 14 9 5 0 14 
รวม 320 80 111 129 320 

 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
    3.2.1 การสรางเครื่องมือ  
       เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาและวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน คือ  
       ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนง ประสบการณในตําแหนงที่ดํารงอยู จํานวนนักเรียนของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่อยู 
ณ ปจจุบัน  
       ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา มีจํานวน 51 ขอ จําแนกตามตัวแปรไดดงันี้ 
       1) ปจจยัภายนอกสถานศึกษา 
          (1) ดานเศรษฐกิจ มีจํานวนขอคําถาม 4 ขอ 
          (2) ดานสังคมและวัฒนธรรม มีจํานวนขอคําถาม 6 ขอ 
          (3) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนขอคําถาม 5 ขอ 
          (4) ดานการเมอืงและกฎหมาย มีจํานวนขอคําถาม 6 ขอ 
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          (5) ดานสิ่งแวดลอม มีจํานวนขอคําถาม 5 ขอ 
       2) ปจจยัภายในสถานศึกษา 
          (1) ดานบุคลากร มีจํานวนขอคําถาม 8 ขอ 
          (2) ดานงบประมาณ มจีํานวนขอคําถาม 4 ขอ 
          (3) ดานวัสดุอุปกรณ มีจํานวนขอคําถาม 5 ขอ 
          (4) ดานการจดัการ มีจํานวนขอคําถาม 8 ขอ 
    ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีจํานวนขอคําถาม 
31 ขอ ดังนี้ 
          1) ดานการนําหลักสูตรไปใช มีจํานวนขอคําถาม 7 ขอ 
          2) ดานการวางแผนการสอน มีจํานวนขอคําถาม 6 ขอ  
          3) ดานกระบวนการเรียนการสอน มีจํานวนขอคําถาม 4 ขอ 
          4) ดานการใชส่ือและแหลงเรียนรู มีจํานวนขอคําถาม 5 ขอ 
          5) ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีจํานวนขอคําถาม 4 ขอ 
          6) ดานการวัดผลประเมินผล มีจํานวนขอคําถาม 5 ขอ 
     ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) โดยใชเกณฑกําหนดน้ําหนักคะแนนและมาตราสวนประมาณคา 
จัดอันดับ 5 อันดับตามแบบของ ลิเคิรท (Likert,s five rating scale) โดยใหน้ําหนักดังนี้ 

     ระดับ 1  หมายถึง   การปฏิบัติงานตามปจจัยของการบรหิาร และ/หรือการปฏิบัติ  
                                           การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานอยที่สุดหรือไมปฏิบัติ 
     ระดับ 2  หมายถึง   การปฏิบัติงานตามปจจัยของการบรหิาร และ/หรือการปฏิบัติ 
                                           การจัดการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษานอย     
     ระดับ 3  หมายถึง   การปฏิบัติงานตามปจจัยของการบรหิาร และ/หรือการปฏิบัติ 
                                           การจัดการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษาปานกลาง 
     ระดับ 4  หมายถึง   การปฏิบัติงานตามปจจัยของการบรหิาร และ/หรือการปฏิบัติ 
                                                        การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษามาก 
     ระดับ 5  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามปจจยัของการบริหาร และ/หรือการปฏิบัติ 
                                                        การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษามากที่สุด 
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     3.2.2 การตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ 
       1) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ ตรวจและพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเครื่องมือวิจัย มีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้นแลว ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
      2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมขาราชการครู 
และผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย เปนผูตอบแบบสอบถาม 
        3) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .96  
        4) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย แลวนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 

         
 3.3 การเก็บรวมรวมขอมูล 
       
      ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและแจงไปยังสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางและผูวิจัย ไปดําเนินการแจกแบบสอบถาม
ดวยตนเองและเก็บแบบสอบถามกลับมา เพื่อวิเคราะหขอมูลเปนลําดับตอไป 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
         เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวจิัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนตอไปนี ้
     3.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาทีละฉบับ เพื่อเตรียม 
นําแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
     3.4.2 นําขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนง ประสบการณในตําแหนงที่ดํารงอยู จํานวนนักเรียนของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่อยู 
ณ ปจจุบัน ทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ 
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      3.4.3 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
    3.4.4 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
      3.4.5 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มาวิเคราะห ปจจัยการบริหาร 
ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบการนําตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดมาสรางเปนสมการถดถอย (Multiple regression analysis : Method Enter) 
     3.4.6 การแปลความหมายของปจจัยการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูในชวงใดก็แสดงวา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มีปจจัยการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาเปนแบบนั้น 
โดยผูวิจัยไดใชเกณฑในการแปลความหมายตามแนวความคิดของ เบสท (Best, 1981, p. 182)  
ดังมรีายละเอียดดังนี้ 
 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานตามปจจัยการบริหาร และ / หรือ 
        มีการจัดการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษาอยูใน 
                                                                    ระดับนอยที่สุดหรือไมปฏิบตัิ 
 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานตามปจจยัการบริหาร และ / หรือ 
              มีการจัดการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษาอยูในระดับ   
      นอย 
 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานตามปจจยัการบริหาร และ / หรือ 
    มีการจัดการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษาอยูในระดับ 
                                                                    ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานตามปจจยัการบริหาร และ / หรือ 
  มีการจัดการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษาอยูในระดับ     
   มาก 
 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานตามปจจยัการบริหาร และ / หรือ 
  มีการจัดการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษาอยูในระดับ 
                                                                    มากที่สุด 
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        สําหรับการนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธนั้น
ใชเกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ ชูศรี วงศรัตนะ (2530, หนา 324) ดังนี้   
        คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน0 แสดงวาปจจัยการบริหารกับการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาไมมีความสัมพันธกันแตถาไมเปน 0 แสดงวาปจจัยการบริหารกับการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษามีความสัมพันธกันโดยทิศทางของความสัมพันธนั้นพิจารณาจากเครื่องหมาย
ของคาสหสัมพันธที่คํานวณได กลาวคือถาเปนไปในทางบวกแสดงวาปจจัยการบริหารกับการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษามีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน ถาเปนไปในทางลบ
แสดงวาปจจัยการบริหารกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสัมพันธกัน
ในทางตรงกันขามหรือผกผัน สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธพิจารณาจากคาสหสัมพันธ
ที่คํานวณไดดังนี้ 
        คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ํากวา   0.30     หมายถึง  ปจจัยการบริหารกับการจัด 
                                                                                         การเรียนการสอน 
      ส่ิงแวดลอมศกึษา 
                                                                                        มคีวามสัมพันธกันในระดับต่ํา  
        คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.30 – 0.70 หมายถึง ปจจยัการบริหารกบัการจัด 
     การเรียนการสอน 
     ส่ิงแวดลอมศกึษา 

                                                                                      มีความสัมพันธกันในระดับ    
   ปานกลาง   

        คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา   0.71            หมายถึง ปจจยัการบริหารกบัการจัด 
     การเรียนการสอน 
    ส่ิงแวดลอมศกึษา 
                                                                                        มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
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3.5 แผนปฏบิัติการวิจัยหรือขั้นตอนการทําวิจัย 
 

ขั้นตอน  การดําเนินงาน  ผลท่ีได 
  

1.ศึกษาขอมูล  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกบั   กรอบแนวคิดการวิจยั 
เบื้องตน  ปจจัยการบริหาร /การจัดการเรียน   
  การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา   
  จากเอกสาร/นกัวิชาการ/งานวิจัย   
     
2.กําหนดประชากร  ศึกษาวิธีการสุมตัวอยางจากเอกสาร  กลุมตัวอยาง /กลุม 
และกลุมตวัอยาง  นักวิชาการตางๆ  เปาหมายการวจิัย 
     
     
3.สรางและพัฒนา  กําหนดโครงสรางเนื้อหาของ  มีกรอบแนวคิดดาน 
เครื่องมือวิจัย  ปจจัยการบริหาร การจัดการเรียน  เนื้อหา และรางเครื่องมือ 
  การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  ที่ใชในการวิจยั 
     
4.ตรวจสอบเครื่องมือ  ตรวจสอบเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒ ิ  เครื่องมือวิจัยที่มีความ 
ดานเนื้อหา  5 คนและทดลองใช  เที่ยงตรงและเชื่อมั่น 
  กับกลุมทดลอง 30 คน   
     
5.เก็บรวมรวมขอมูล  แจกแบบสอบถาม แกสถานศึกษา  แบบสอบถามตาม 
งานวิจยั  ขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขต  จํานวนที่ตองการ 
  พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2   
     
6.วิเคราะหขอมูล  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม  ผลการวิจัยและรายงาน 
และรายงานผล  คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  การวิจยั 
 
ภาพ 2 แสดงแผนปฏิบัติการวิจัยหรือข้ันตอนการดําเนนิการวิจยั 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

         เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเ รื่อง  ปจจัยการบริหารที่สงผลตอ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา
หรือครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
เปนผูใหขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 320 คน ไดแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 320 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
         ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
         ตอนที่ 2 ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
         ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
         ตอนที่ 4 ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
         เนื่องจากการวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ของตัวแปรและสถิติที่ใชเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ไวดงันี้ 
 X 1tot    

X 11     
X 12 
X 13     
X 14        

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

ปจจัยภายนอกสถานศึกษา 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
ปจจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 
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 X 15 
X 2tot 
X 21 
X 22 
X 23 
X 24 
Y tot 
Y 11 

Y 12 
Y 13 
Y 14 
Y 15 
Y 16 
X 1tot 
X 2tot 
Y  tot      
S.D. 
R 
R2 
B        
SEb 
T 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
ปจจัยภายในสถานศึกษา 
ปจจัยดานบุคลากร 
ปจจัยดานงบประมาณ 
ปจจัยดานบุคลากร 
ปจจัยดานการบริหารจัดการ 
การดําเนนิการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
การนําหลักสตูรไปใช 
การวางแผนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน 
การใชส่ือและแหลงเรียนรู 
การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
การวัดผลประเมินผล 
คาเฉลี่ยปจจัยการบริหารดานปจจยัภายนอกสถานศึกษา 
คาเฉลี่ยปจจัยการบริหารดานปจจยัภายในสถานศึกษา 
คาเฉลี่ยการดําเนินการจดัการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
ประสิทธิภาพในการ พยากรณ 
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่ปรับคาตัวแปรเปนคามาตรฐาน 
คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การพยากรณ 
สถิติทดสอบที 
 

4.1 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
         การวิเคราะห สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ที่ใชเปนตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 320 คน จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา ดังรายละเอียดในตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
114 
206 

 
35.6 

64.40 
รวม 320 100 

2. อายุ 
     2.1 ไมเกิน  30   ป 
     2.2 31 - 40  ป 
     2.3 41 – 50 ป 
     2.4  มากกวา 50 ปขึ้นไป 

 
33 
57 

161 
69 

 
10.30 
17.80 
50.30 
21.60 

รวม 320 100 
3. ตําแหนง 
       3.1 ผูบริหาร 
       3.2 ครูผูสอน 

 
65 

255 

 
20.30 
79.70 

รวม 320 100 
4. ระดับการศกึษา 
       4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
       4.2 ปริญญาตรี 
       4.3 สูงกวาปริญญาตรี 

 
1 

261 
58 

 
3 

81.60 
18.10 

รวม 320 100 
5. ประสบการณในการบริหารงาน  / หรือการสอน 
     5.1 ต่ํากวา 10 ป 
     5.2 10- 20 ป 
     5.3 มากกวา 20 ป 

 
76 
76 

165 

 
23.80 
23.80 
52.50 

รวม 320 100 
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ตาราง 3 (ตอ) แสดงสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
6. จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาของ 
    ผูตอบแบบสอบถาม 
     6.1 นอยกวา 120   
     6.2 120 –300 คน 
     6.3 301 คนขึ้นไป 

 
 

60 
68 

192 

 
 

18.80 
21.30 
60.00 

รวม 320 100 

 
          จากตาราง 3 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปน ดังนี้ 
         ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 64.40 อายุ ระหวาง 41-50 ป รอยละ 50.30 
เปนตําแหนง ครูผูสอน รอยละ 79.70 ประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 20 ป รอยละ 52.50 
และอยูในสถานศึกษาที่มีขนาดนักเรียน 301 คน ขึ้นไปมากที่สุด รอยละ 60.00 
 

4.2 ตอนที่ 2 ปจจัยการบรหิารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
      ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 
        การวิเคราะหปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหปรากฏ
ดังรายละเอียดในตาราง 5 ดังนี้  
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดับของปจจัยการบริหาร (n = 320) 
 

ปจจัยการบริหาร X  S.D. คาระดับ 

1.  ปจจัยภายนอกสถานศึกษา (X1 )    
       1.1 ดานเศรษฐกิจ (X11) 
       1.2 ดานสังคมและวัฒนธรรม (X12) 
       1.3 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (X13) 
       1.4 ดานการเมืองและกฎหมาย (X14) 
        1.5 ดานสิ่งแวดลอม (X15) 

 
2.86 
3.14 
3.33 
3.43 
3.71 

 
0.54 
0.58 
0.63 
0.59 
0.85 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

รวม (X1 tot) 3.29 0.44 ปานกลาง 
2.  ปจจัยภายในสถานศึกษา (X2 tot) 
       2.1 ดานบุคลากร (X21) 
        2.2 ดานงบประมาณ (X22) 
        2.3 ดานวสัดุอุปกรณ (X23) 
        2.4  ดานการบริหารจัดการ (X24) 

 
3.73 
3.39 
3.38 
3.49 

 
0.75 
0.67 
0.71 
0.69 

 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม (X2 tot) 3.50 0.63 มาก 
  

         จากตาราง 4 พบวา ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปจจัยภายนอกสถานศึกษา
ซ่ึงประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอมโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X 1 tot = 3.29,   
S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณารายดานยอย พบวา ดานสิ่งแวดลอม ( X 15= 3.71, S.D. = 0.85) อยูใน
ระดับมาก สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอยได ดังนี้ ดานการเมือง
และกฎหมาย ( X 14 = 3.43, S.D. = 0.59) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X 13= 3.33, S.D. = 0.63) 
ดานสังคมและวัฒนธรรม ( X 12 = 3.14, S.D. = 0.58) และดานเศรษฐกจิ ( X 11 = 2.86, S.D. = 0.54) 
สวนปจจัยภายในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และ
ดานการจดัการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X 2 tot = 3.50, S.D = 0.63) เมื่อพิจารณารายดานยอย 
พบวาดานบุคคลอยูในระดบัมาก ( X 21= 3.73, S.D. = 0.75) สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง 
เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานการจัดการ ( X 24= 3.49, S.D. = 0.69) ดานงบประมาณ 
( X 22= 3.39, S.D. = 0.67)  ดานวัสดุและอุปกรณ ( X 23= 3.38, S.D. = 0.71) ตามลําดับ   
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4.3 ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  
         การวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับคาระดบัใชเกณฑระดบัคณุภาพที่กําหนดไว ผลการวิเคราะห
ปรากฏดังรายละเอียดในตาราง 5 ดังนี้      
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดับการจดัการเรียนการสอน 
              ส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา    
              เขต 2 (n = 320) 
 

การดําเนนิการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา X  S.D. คาระดับ 
1. การนําหลักสูตรมาใช (Y1) 
2. การวางแผนการสอน (Y2) 
3. กระบวนการสอน (Y3)    
4. การใชส่ือและแหลงเรียนรู (Y4) 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Y5) 
6. การวัดผลประเมินผล  (Y6) 

3.43 
3.45 
3.42 
3.44 
3.37 
3.36 

0.78 
0.73 
0.73 
0.73 
0.66 
0.72 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

                                       รวม (Ytot) 3.40 0.68 ปานกลาง 

 
         จากตาราง 5 พบวา การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.40, 
S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา อยูในระดับปานกลาง
ทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้  ดานการวางแผนการสอน (Y 12= 3.45, S.D. = 0.73)   
ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู (Y 14= 3.44, S.D. = 0.73) ดานการนําหลักสูตรมาใช (Y 11= 3.43, 
S.D. = 0.78) ดานกระบวนการสอน (Y 13= 3.42, S.D. = 0.73) ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Y 15= 3.37, 
S.D. = 0.66) ดานการวัดผลประเมินผล (Y 16= 3.36, S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
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4.4 ตอนที่ 4 ปจจัยการบรหิารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
      ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
         การวิเคราะหปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบการนําตัวแปรอิสระทั้งหมดมาสรางเปนสมการถดถอย 
(Multiple Regression Analysis: Method Enter) เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไว
คือ ปจจัยภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม  และวัฒนธรรม 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมืองและการปกครอง และดานสิ่งแวดลอมกับปจจัย
ภายในสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุและอุปกรณ และ
ดานการบริหารจัดการสงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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  4.4.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการจัดการเรียนการสอน   
สิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2     
             การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารดานปจจัยภายนอกสถานศึกษากับ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสัมพันธกัน ดังรายละเอียดตามตาราง 6        
 
ตาราง 6 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธระหวางปจจยัการบริหารดานปจจยัภายนอก 
              กับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
              สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   (n = 320) 
 

ตัวแปร Y tot X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 
Y tot 1.000 .063 .562** .540** .687** .454** 
X 11  1.000 .308** .208** .143* -.037 
X 12   1.000 .718** .624** .212** 
X 13    1.000 .631** .302** 
X 14     1.000 .418** 
X 15      1.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
         จากตาราง 6 พบวา ปจจัยการบริหารดานปจจัยภายนอกสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 
ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย และ
ดานสิ่งแวดลอม  มีความสัมพันธทางบวก  และมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางกับ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Y tot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีปจจัย
ดานการเมืองและการปกครอง (X 14) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากที่สุดเทากับ .687 รองลงไป
ไดแกดานสังคมและวัฒนธรรม (X12) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .562 ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอม (X 15) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .540 และดานสิ่งแวดลอม 
(X 15) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .454 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สวนดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธในระดับนอยกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
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  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารดานปจจัยภายในสถานศึกษากับ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสัมพันธกัน ดังรายละเอียดตามตาราง 7        
 
ตาราง 7 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางปจจยัการบริหารดานปจจยัภายในสถานศึกษา 
              กับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
              สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2   (n = 320) 

 

ตัวแปร Y tot X 21 X 22 X 23 X 24 
Y tot 1.000 .748** .749** .808** .830** 
X 21  1.000 .706** .682** .757** 
X 22   1.000 .776** .753** 
X 23    1.000 .787** 
X 24     1.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

         จากตาราง 7 พบวาปจจัยการบริหารดานปจจัยภายในของสถานศึกษา ทุกดานมีความสัมพันธ
ทางบวกและมีความสัมพันธในระดับสูงกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษาอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารจัดการ (X 24)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
มากที่สุดเทากับ .830 รองลงไปไดแกดานวัสดุอุปกรณ (X 23) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .808 
ดานงบประมาณ (X 22) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .749 และดานบุคลากร (X 21) มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .748 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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           4.4.2 การวิเคราะหปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
               การวิเคราะหปจจัยการบริหารดานปจจยัภายนอกซึ่งประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ  
ดานการเมืองและกฎหมาย ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ที่สงผลตอการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีผลการวิเคราะหดังปรากฏในตาราง 8  
 
ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยของปจจัยการบริหารดานปจจัยภายนอกของสถานศึกษา 
              ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Y tot)   ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
              สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   (n = 320) 
 

ตัวแปร b SEb B t Sig. 
(Constant) 

X11 
X12 
X13 
X14 
X15 

.316 
-.093 
.272 
.058 

.498 

.164 

.208 

.051 

.070 

.063 
    .063  

.034 

 
-.074 
.232 
.054 
.433 

    .205  

1.520 
-1.827 
3.889* 
.923 

     7.898*    
4.823* 

.129 

.069 

.000 

.357 

.000 

.000 
R     = .738*      
R2    =  .545      

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

         จากตาราง 8 พบวา ปจจัยการบริหารดานปจจัยภายนอกสถานศึกษาที่สงผลตอการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ที่มีอํานาจการพยากรณดีที่สุดไดแก ดานการเมืองและกฎหมาย (X 14) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
เทากับ .433 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงไปไดแก ดานสังคมและวัฒนธรรม (X12)  
มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .232 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตามดวย
ดานสิ่งแวดลอม (X15) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .205 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้พบวา คาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) ของปจจัยภายนอกสถานศึกษาดานการเมือง
และกฎหมาย  ดานสังคมและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอม มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) 
เทากับ .545 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยการบริหาร ดานปจจัยภายนอก
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สถานศึกษาทั้งสามดานดังกลาวนี้สามารถพยากรณการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Y tot)
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 54.50
จากความสัมพันธของปจจัยการบริหาร ดานปจจัยภายนอกสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา (Ytot) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 

 
ZYtot =   .433Z x 14 +  .232Z x 12 +  .205Z x 15 

 
           การวิเคราะหปจจัยการบริหารดานปจจัยภายนอกซึ่งประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ  ดานการเมือง
และกฎหมาย  ดานสังคมและวัฒนธรรม  และดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา มีผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตาราง 9  
 
ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยของปจจัยการบริหารดานปจจัยภายในของสถานศึกษา  
              ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Ytot) ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
             สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (n = 320) 
 

ตัวแปร b SEb B t Sig. 
(Constant) 

X21 
X22 
X23 

    X24  

.156 

.171 

.093 

.310 
    .360  

.104 

.040 

.048 

.047 
    .050  

  
.187 
.092 
.321 

     .367  

1.508 
 4.288* 

       1.942 
  6.549* 

      7.151*  

.133 

.000 

.053 

.000 
    .000  

R     = .879*      
R2    =  .772      

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
           
  จากตาราง 9 พบวา ปจจัยการบริหารดานปจจัยภายในสถานศึกษาที่สงผลตอการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ดานปจจัยภายในสถานศึกษา ที่มีอํานาจการพยากรณดีที่สุดไดแก ดานการจัดการ (X24) 
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โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .367 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาไดแก
ดานวัสดุอุปกรณ (X23) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .321 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
และตามดวย ดานบุคลากร (X21) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .187 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ พบวาคาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ .772 และสามารถพยากรณ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไดรอยละ 77.20    
         จากความสัมพันธของปจจัยการบริหาร ดานปจจัยภายในของสถานศึกษา ดานการจัดการ 
ดานวัสดุอุปกรณ ดานบุคลากร กับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Ytot) ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณ
ในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

ZYtot =   .367Z x 24 +  .321Z x 23 +  .187Z x 21 
 

           การวิเคราะหปจจัยการบริหารเพื่อศึกษาตัวแปรทุกตัวในองคประกอบ ดานปจจัยภายนอก
สถานศึกษาและปจจัยภายในสถานศึกษา คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย ดานสังคม
และวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ 
ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา มีผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตาราง 10  
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ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยของปจจัยการบริหารดานปจจัยภายนอกสถานศึกษาและ 
                ดานปจจัยภายในสถานศึกษาที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  (Y tot)  
                ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (n = 320) 
 

ตัวแปร b SEb B t Sig. 
(Constant) 

X11 
X12 
X13 
X14 
X15 
X21 
X22 
X23 
X24 

.049 
-.058 
.050 
.012 
.114 
.061 
.088 
.032 
.334 
.331 

.145 

.036 

.051 

.044 

.052 

.027 

.046 

.051 

.048 

.051 

  
-.046 
.043 
.011 
.099 
.076 
.096 
.031 
.346 
.337 

.340 
      -1.620 

 .989 
 .281 
2.176 
2.228 
1.901 
.615 

6.998 
6.501 

.734 

.106 

.324 

.779 

.030 

.027 

.058 

.539 

.000 

.000 

R     = .885*      
R2    =  .783      

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
 
         จากตาราง 10 พบวา ปจจัยการบริหารทั้งดานปจจัยภายนอกและดานปจจัยภายในสถานศึกษา
ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปจจัยที่มีอํานาจการพยากรณดีที่สุดไดแกดานวัสดุอุปกรณ (X23) มีคาสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณเทากับ .346 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ดานการจัดการ (X24) 
มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .337 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการเมืองและ
กฎหมาย (X14) มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ .099 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ดานสิ่งแวดลอม (X15) มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ .076 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตามลําดับ และมีคาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ .783 ปจจัยการบริหารดานวัสดุอุปกรณ
ดานการจัดการ ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม สามารถพยากรณการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Ytot) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 78.30 แสดงวาปจจัยดานวัสดุอุปกรณ (X23) ดานจัดการ (X24) ดานการเมือง
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และการปกครอง (X14) และดานสิ่งแวดลอม (X15) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
(Ytot) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของ
คะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

ZYtot =   .346Z x 23 +  .337Z x 24 +  .099Z x 14  +  .076Z x 15 
 

4.5 สรุปผลการวิเคราะห  
 
         4.5.1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
              สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากรทางการศึกษา
ภายในสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รวมกันมีจํานวนทั้งสิ้น 320 คน คิดเปน รอยละ100 
ของผูตอบแบบสอบถาม ที่สงแบบสอบถามกลับ ในจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนี้ สวนใหญ 
เปนเพศหญิง รอยละ 64.40 อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 50.30 เปนตําแหนง ครูผูสอน รอยละ 79.70  
ประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 20 ป รอยละ 52.50 และอยูในสถานศึกษาที่มีขนาดนักเรียน 
301 คน ข้ึนไปมากที่สุด รอยละ 60.00 
         4.5.2 ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต  2       
              ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 องคประกอบดานปจจัยภายนอกสถานศึกษา
ซึ่งประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอมโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X 1 tot = 3.29, 
S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณารายดานยอย พบวา ดานสิ่งแวดลอม ( X 15= 3.71, S.D. = 0.85) อยูใน
ระดับมาก สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการเมืองและ
กฎหมาย ( X 14 = 3.43, S.D. = 0.59) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X 13= 3.33, S.D. = 0.63) 
ดานสังคมและวัฒนธรรม ( X 12 = 3.14, S.D. = 0.58) และดานเศรษฐกิจ ( X 11 = 2.86, S.D. = 0.54) 
สวนปจจัยภายในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ  และ
ดานการจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X 2 tot = 3.50, S.D = 0.63) เมื่อพิจารณารายดานยอย 
พบวาดานบุคคลอยูในระดับมาก ( X 21= 3.73, S.D. = 0.75)  สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง 
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เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการจัดการ ( X 24= 3.49, S.D. = 0.69) ดานงบประมาณ 
( X 22= 3.39, S.D. = 0.67) ดานวัสดุและอุปกรณ ( X 23= 3.38, S.D. = 0.71) ตามลําดับ   
         4.5.3 การจัดการเรียนการสอนสิง่แวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 
              การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (Y tot = 3.40, S.D. = 0.68)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาอยูในระดับปานกลางทุกดาน 
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการวางแผนการสอน  ( Y 12= 3.45, S.D. = 0.73)   
ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู (Y 14= 3.44, S.D. = 0.73) ดานการนําหลักสูตรมาใช (Y 11= 3.43, 
S.D. = 0.78) ดานกระบวนการสอน (Y 13= 3.42, S.D. = 0.73) ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Y 15= 3.37, 
S.D. = 0.66) ดานการวัดผลประเมินผล (Y 16= 3.36, S.D. = 0.72) ตามลําดับ     
         4.5.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการจัดการเรียนการสอนสิง่แวดลอมศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
              ปจจัยภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธทางบวก และ
มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Ytot) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีปจจัยดานการเมืองและการปกครอง (X14) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
มากที่สุดเทากับ .687 รองลงไปไดแกดานสังคมและวัฒนธรรม (X12) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ .562 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอม ( X15) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ .540 และดานสิ่งแวดลอม (X15) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .454 ตามลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธในระดับนอยกับการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
              สวนองคประกอบดานปจจัยภายในสถานศึกษา ทุกดานมีความสัมพันธทางบวก และ
มีความสัมพันธในระดับสูงกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Ytot) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารจัดการ (X24) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
มากที่สุดเทากับ .830 รองลงไปไดแกดานวัสดุอุปกรณ  (X23) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .808 
ดานงบประมาณ (X22) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .749 และดานบุคลากร (X21) มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .748 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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         4.5.5 ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิง่แวดลอมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
              ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 องคประกอบดานดานปจจัยภายนอก
สถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม พบวา องคประกอบของปจจัยภายนอกสถานศึกษา
ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และมีอํานาจการพยากรณที่ดีที่สุดมี 3 ดานไดแก ดานการเมือง
และการปกครอง (X 14) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .433 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
รองลงไปไดแก ดานสังคมและวัฒนธรรม (X12) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .232 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานสิ่งแวดลอม (X15) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
เทากับ .205 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ และมีคาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) 
เทากับ .545 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ปจจัยการบริหาร ดานปจจัยภายนอก
สถานศึกษานี้สามารถพยากรณการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Ytot) ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 54.50 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

ZYtot =   .433Z x 14 +  .232Z x 12 +  .205Z x 15 
 

              ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 องคประกอบดานปจจัยภายใน
สถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุและอุปกรณ และดานการจัดการ 
พบวา ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และมีอํานาจการพยากรณที่ดีที่สุด มี 3 ดาน
ไดแก ดานการจัดการ (X24)โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .367 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 รองลงไปไดแกดานวัสดุอุปกรณ (X23) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .321 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานบุคลากร (X21) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .187  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยทั้ง 3 ดานดังกลาว มีคาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) 
เทากับ .772 โดยที่ปจจัยการบริหารดานปจจัยภายในสถานศึกษานี้สามารถพยากรณการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา (Ytot) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
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เขต 2 ไดรอยละ 77.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของ
คะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

ZYtot =   .367Z x 24 +  .321Z x 23 +  .187Z x 21 
 

              เมื่อศึกษาองคประกอบของปจจัยการบริหารทั้งหมดทุกดาน ซ่ึงประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย และ
ดานสิ่งแวดลอม ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุและอุปกรณ และดานการจัดการ พบวา 
ปจจัยที่มีอํานาจการพยากรณที่ดีที่สุด มีจํานวน 4 ดานไดแก ดานวัสดุอุปกรณ (X23) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณเทากับ .346 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ดานการจัดการ (X24) 
มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .337 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการเมืองและ
การปกครอง (X14) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .099 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และดานสิ่งแวดลอม (X15) มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ .076 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตามลําดับ โดยมีคาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ .783 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยที่องคประกอบของปจจัยการบริหารดังกลาวสามารถพยากรณการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ไดรอยละ 78.30 และเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

ZYtot =   .346Z x 23 +  .337Z x 24 +  .099Z x 14  +  .076Z x 15 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
         การวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนการศึกษาวิจัย
ใน 3 ประเด็นคือ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ศึกษาการใชปจจัยการบริหาร
สําหรับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา และศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิด ปจจัยการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาจากแนวคิดของนักวิชาการนักการศึกษา หลายทาน เปนกรอบแนวคิดเพื่อในงาน
การวิจัยนี้ กลุมตัวอยางที่ใช คือ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 
320 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นและสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบการนําตัวแปรอิสระทั้งหมดมาสรางเปนสมการถดถอย
(Multiple regression analysis : Method Enter) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
         จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยขอเสนอขอคนพบที่ไดจากการวิจัยซ่ึงสามารถสรุป
เปนประเด็นสําคัญไดดังนี้     
        5.1.1 ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
             ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 องคประกอบดานปจจัยภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
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ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย และ
ดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานยอย พบวา ดานสิ่งแวดลอม 
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการเมืองและกฎหมาย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสังคม
และวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ และดานปจจัยภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานยอย พบวา ดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการจัดการ 
ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ ตามลําดับเมื่อพิจารณาในภาพรวมของปจจัย ซ่ึงประกอบดวย 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย 
ดานสิ่งแวดลอม ดานบุคลากรดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ พบวา 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการใชปจจัยดังกลาว
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม 
ดานการจัดการ ดานการเมืองและกฎหมาย ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ    
         5.1.2 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
             การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงประกอบดวย การนําหลักสูตรไปใชการวางแผนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การใชสื่อและแหลงเรียนรู และการวัดผล
ประเมินผล พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานยอย พบวา 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
จัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการวางแผนการสอน
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู ดานการนําหลักสูตรมาใช  
ดานกระบวนการสอนดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และดานการวัดผลประเมินผล ตามลําดับ 
         5.1.3 ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
             ปจจัยการบริหารที่จะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  ใหมี
ประสิทธิภาพที่ดีนั้น องคประกอบดานปจจัยภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม 
พบวา มีปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มี 3 ดาน คือ ดานการเมืองและการปกครอง 
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อยูในระดับมากที่สุด รองลงไปไดแก ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถทํานายความสําเร็จได รอยละ  54.50 และ
เขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

ZYtot =   .433Z x 14 +  .232Z x 12 +  .205Z x 15 
 

              องคประกอบดานปจจัยภายในสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย การนําหลักสูตรไปใช
การวางแผนการสอน กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การใชส่ือและแหลงเรียนรู
และการวัดผลประเมินผล พบวา ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั้น มี 3 ดาน คือ ดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ดานการจัดการ ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สามารถทํานายความสําเร็จไดรอยละ 77.20 และเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน
ไดดังนี้ 
 

ZYtot =   .367Z x 24 +  .321Z x 23 +  .187Z x 21 
 

              เมื่อศึกษาองคประกอบของปจจัยการบริหารทั้งหมดทุกดาน พบวาปจจัยการบริหารการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ที่มีอํานาจการพยากรณไดดีที่สุด มีจํานวน 4 ดานไดแก ดานวัสดุอุปกรณ อยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ดานการจัดการ ดานการเมืองและการปกครอง และดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถทํานายความสําเร็จได รอยละ 78.30 และ
เขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

                     ZYtot =   .346Z x 23 +  .337Z x 24 +  .099Z x 14  +  .076Z x 15 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

         จากผลการวิจัย ทําใหทราบปจจัยการบริหารและการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
โดยมีประเด็นที่นาสนใจและสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
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         5.2.1 ดานการใชปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสาํนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2        
             1) การใชปจจยัภายนอกสถานศึกษา  
              จากผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการนําองคประกอบภายนอกสถานศึกษามาเปนปจจัยในการบริหารการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอมมาใชในการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับปานกลางกลาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พวงรัตน  
เกษรแพทย (2543, หนา 39-49) ที่กลาวถึง บริบทของสภาพแวดลอมวา บริบทของสภาพแวดลอม 
มีความสัมพันธและมีผลตอการจัดการศึกษาของชาติ ซ่ึงประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย ดานสิ่งแวดลอม และนอกจากนี้ 
ยังสอดคลองกับหลักการและแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ สุรศักดิ์ ศิริ (2549, หนา 21) 
กลาวถึง การจัดทําหลักสูตรไววา หลักสูตรจะตองตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
เศรษฐกิจ และเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอน
และประเมินกระบวนการสอนของตนเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียนและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทางการศึกษา  
             เมื่อพิจารณาองคประกอบของปจจัยภายนอกสถานศึกษาเปนรายดานยอย  พบวา  
ดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมากที่สุด ก็สอดคลองกับแนวคิดของ Soren Breiting (2546; 
ใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 1) ซึ่งสรุปไววา การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
นาจะเริ่มตนในธรรมชาติหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน และสอดคลองกับแนวคิดของ เกสินี นันทวิสิทธ์ิ 
(2541, หนา 3) ซ่ึงสรุปไวในรายงานการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปวา หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ควรนําปญหาหรือสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนการสอน และสอดคลองกับ
แนวคิดของ พวงรัตน เกษรแพทย (2543, หนา 46-47) ที่สรุปวา ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เปนตัวกําหนด 
ใหสถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสิ่งแวดลอม คือ 1) สงเสริมใหประชาชน 
เปนแนวรวมในดานการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ 2) ตองมีการพัฒนาสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) จัดใหมีเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 4) สงเสริมชุมชน และ
องคกรชุมชน ชาวบานใหมีกระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนาศักยภาพของตน
ในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต สวนดานเศรษฐกิจแมวาจะมีระดับปจจัยอยูในระดับปานกลาง
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เชนเดียวกับดานอื่นๆ แตคาเฉลี่ย ( X ) ของปจจัยอยูลําดับทายสุดซึ่งนอยกวาดานอื่นๆ นาจะแสดง
ใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของชุมชนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 วา ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนไมมากนัก สอดคลองกับแนวคิด
ของ ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หนา 18) กลาวถึง ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับการศึกษาวา
ถาระบบเศรษฐกิจแข็งแรง หรือเขมแข็ง ยอมสงผลใหการจัดการศึกษาเขมแข็งมั่นคงตามไปดวย 
เพราะประชาชน ประเทศชาติ มีรายไดสูงขึ้น สามารถที่จะสนับสนุนตนเอง ชุมชน สังคม ใหมีโอกาส
ไดมากขึ้น             
              ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา จึงควรใหความสําคัญกับองคประกอบ
ของปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ดานปจจัยภายนอกสถานศึกษา
ที่ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมือง
และกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม มาใชในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ใหสัมพันธ
กับปจจัยดังกลาว เชน ในลักษณะการจัดทําหลักสูตร เปนบทเรียน กรณีศึกษา หรือสถานการณ
ที่ควรไดรับพัฒนา เพื่อทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุความมุงหมาย หลักการ ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของ วัฒนาพร ระงับทุกข (2545, บทนํา) สรุปไดวา สถานศึกษามีหนาที่
จัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อความเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ      
             2) การใชปจจัยภายในสถานศึกษา 
             จากผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการนําองคประกอบของปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ภายในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ดานบุคลากร ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ
มาปฏิบัติหรือมาใชในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับมาก เมื่อศึกษาความสัมพันธ
ดานปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษากับการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาพบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูงทุกดาน เมื่อพิจารณารายละเอียด
เปนรายดานยอย พบวา ดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการจัดการ ดานงบประมาณ 
และดานวัสดุอุปกรณ ตามลําดับซ่ึงสอดคลองกับ รายงานผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ เกสินี นันทวิสิทธ์ิ 
(2541, หนา 72-76) สรุปไววา ปจจัยดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการสถานศึกษา
มีความจําเปนตองนํามาปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ดานงบประมาณ จําเปนตองใชจายในเรื่องของการประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน และการจัดทําเอกสารประกอบการเรียน
การสอน การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา จึงจะสามารถดําเนินการไดมีประสิทธิภาพ
สําหรับในดานบุคลากร จําเปนตองใหความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
การไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดานวัสดุอุปกรณ มีการใหบริการเกี่ยวกับ
ส่ือการเรียนการสอน การสงเสริมใหนําสื่อในทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน และ
ดานการจัดการ ตองมีการกําหนดนโยบาย แนวการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา และ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริกาญจน
โกสุม (2546, หนา 1-3) ที่กลาวถึง การบริหารและการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไววา
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนตองมีการกําหนด เปาหมาย แผนงาน งบประมาณ สงเสริม
พัฒนาบุคลากร  และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาอยางชัดเจน
ซ่ึงสงัด อุทรานันท (2541, หนา 23) ไดใหความสําคัญดานบุคลากรไววา บุคลากรเปนบุคคลที่สําคัญ 
ครูผูสอนตองมีความเขาใจถึง จุดหมาย หลักการ โครงสราง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
การวัดและประเมินผล ที่ไดจัดทําขึ้นและสอดคลองกับแนวคิดของ บุญมี เณรยอด (2541, หนา 23) 
กลาววา ครู อาจารย เปนตัวเอก และมีบทบาทที่สําคัญที่สุด ในการทําหนาที่จัดการเรียนการสอน 
และสอดคลองกับแนวคิดของ Steers (1997, p. 113) ที่กลาวถึงปจจัยที่มีความสําคัญอยางหนึ่ง
ในการพัฒนาองคการ คือ ลักษณะของบุคลากร (Employee Characteristics) วาลักษณะของบุคลากร
ในองคกรมีพฤติกรรมซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว
ขององคการได  
             5.2.2 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
             จากผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานยอย พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ดานการวางแผนการสอนในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน การใชสื่อและแหลงเรียนรู 
ดานการนําหลักสูตรมาใช ดานกระบวนการสอน ดานกิจกรรมเสรมิหลักสูตร และดานการวัดผล
ประเมินผล ตามลําดับ แสดงวา ระดับการปฏิบัติสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
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เปนไปตามหลักการจัดการเรียนการสอนและสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีที่นักการศึกษา นักวิจัย 
หลายทานใหแนวทางไวคือ 
             รวมพร ชุมสุคนธ (2542, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง สภาพการณและปญหาในการจัด 
การเรียนการสอนเกี่ยวส่ิงแวดลอมศึกษา ในวิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนตนของครูสังคมศึกษา
ในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน สรุปไดวา สถานศึกษาในสังกัดดังกลาว มีการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมีการปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ คือ มีการนําหลักสูตรเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมศึกษาไปใช นําจุดมุงหมายของหลักสูตรมาใชประกอบการจัดทําแผนการสอน 
การจัดเนื้อหาวิชาและการใชหนังสือเรียน จะนําเนื้อหาจากหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพตางๆ มาใช
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจะใชการสอนแบบบรรยาย การใชส่ือการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการในชุมชน จะใชส่ือใหสอดคลองกับบทเรียน และผลิตสื่อข้ึนใชเอง การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรจะใชการจัดนิทรรศการ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน จะวัดผล
เมื่อจบบทเรียน โดยดูจากพฤติกรรมผูเรียน                  
           เกสินี นันทวิสิทธ์ิ (2541, หนา 66-67) ไดรายงานการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา สถานศึกษาในสังกัด
ดังกลาว มีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ในองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา 
ดานการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล และมีการนําหลักสูตร
มาใชใหเหมาะกับทองถ่ินมีการผลิตสื่อเพื่อการสอน มีการวัดผลประเมินผลดวยแฟมสะสมงาน 
ครอบคลุมทั้งดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สวนในดานกระบวนการเรียนการสอน 
สอดคลองกับแนวคิดของ โซเรน (Soren, 2003; อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 1-3) 
ซ่ึงกลาวถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไววา ควรเปนการเรียนรูที่มีความหมาย 
และเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงการเรียนรูที่มีความหมายนั้น มีอยูในบริบทรอบตัว
ของนักเรียน และตองเปนการเรียนรูแบบการรวมมือยางสม่ําเสมอ สวนในดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร สอดคลองกับแนวคิดของ รวีวรรณ ชินะตระกูล (2540, หนา 111-113) ไดกลาวถึง 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิยมจัดมีดังนี้ 1) กิจกรรมเกี่ยวกับการทัศนศึกษา 2) กิจกรรมเกี่ยวกับ
สมาชิกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3) กิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน
สําหรับองคประกอบดานการวัดผลประเมินผลจากผลการวิจัยพบวามีการปฏิบัติในระดับปานกลางนั้น 
แสดงวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใหความสําคัญ
และปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล สอดคลองกับแนวคิดของ สําลี  รักสุทธิ (2544,หนา 113) 
กลาวถึง ความสําคัญของการวัดผลประเมินผลวา ตัวชี้วัดสําคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียน
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การสอนวาเปนไปตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไมนั้น ก็คือ การวัดและประเมินผล และสอดคลองกับ
แนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 126-127) ที่กลาวถึง ความสําคัญของการประเมินผลวา 
สามารถนํามาใชประโยชนได 2 ดานใหญๆ คือ ดานวิชาการ และดานการบริหาร ดานวิชาการ
นํามาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน สวนดานการบริหาร นํามาวางแผนทบทวนการบริหารใหม 
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 
              ประเด็นที่นาสนใจประการหนึ่งของผลการวิจัยที่พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษาในระดับปานกลางและยังไมมากเทาที่ควรนั้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ
รวมพร ชุมสุคนธ (2542, หนา 291-295) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการณและปญหาในการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในวิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของครูสังคมศึกษา ในสังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดขอนแกน พบวามีปญหาดังนี้ ดานการนําหลักสูตรไปใช พบวา เอกสารหลักสูตรมีไมเพียงพอ 
ที่จะบริการครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ ดานการจัดเนื้อหาและการใชหนังสือเรียน พบวาหนังสือเรียน 
หนังสืออางอิง หนังสืออานประกอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสําหรับใหนักเรียนศึกษาคนควาไมเพียงพอ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
ในวิชาบังคับ ไมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคทั้ง 3 ดาน คือ พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
ดานการใชส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการในชุมชน พบวา สภาพของหองเรยีนไมเหมาะกับ
การใชส่ือการสอนบางประเภท เชน เครื่องฉาย หรือเครื่องเสียง ครูไมมีความรูในการดัดแปลงวัสดุ
ในทองถ่ินมาใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
พบวา งบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมีไมเพียงพอ 
ดานการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน พบวา ขาดความรวมมือจากนักเรียนในการสังเกตพฤติกรรม
ของเพื่อนนักเรียนดวยกัน และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2537, 
หนา 43) ในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการสอนและการเตรีมการสอนไววา การสอนจะประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยการวางแผน  และการเตรียมการสอนที่ดี การวางแผนและ
การเตรียมการสอนเปนกิจกรรมที่มีประโยชนอยางยิ่ง ถาขาดการวางแผนและการเตรียมการสอน
แลวอาจทําใหการสอนลมเหลวหรือบรรลุผลนอยมาก           
              5.2.3 ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา   
                              1) ปจจัยภายนอกสถานศึกษา  
                 ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาดานองคประกอบ
ภายนอกสถานศึกษาที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวามี 3 ดานไดแก ดานการเมืองและกฎหมาย 
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ดานสังคมและวัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ และมีคาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) 
เทากับ .545 แสดงวา ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ดานภายนอก
สถานศึกษาทั้ง 3 ดานดังกลาว สามารถพยากรณการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 54.50
อยางมีสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                  จากขอมูลดังกลาวในเบื้องตนเราจะเห็นวา ถาหากเราตองการจัดการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษาใหมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เราควรจะใหความสําคัญของปจจัยการบริหาร
ในสวนขององคประกอบภายนอกสถานศึกษา ดานการเมืองและกฎหมาย ดานสังคมและวัฒนธรรม 
และดานสิ่งแวดลอมเปนพิเศษ สําหรับเปนองคประกอบในการพิจารณาดําเนินการ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดของพวงรัตน เกษรแพทย (2543, หนา 33-47) ไดกลาวไวสรุปไดวา การเมืองและกฎหมาย 
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรง สงผลตอการจัดการเรียนการสอน เพราะการเมืองและกฎหมาย มีอิทธิพล
ในดานการกําหนดนโยบาย กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ รวมทั้งระบบงบประมาณดวย   
การเมืองทําใหการศึกษาไดรับการพัฒนาทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ ดวยการกําหนดนโยบาย 
การบริหารจัดการและการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม ดานสังคมและวัฒนธรรม กลาวไววา
สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา สังคมมีสวนทําใหการศึกษาเปนไปตามทิศทาง
ที่สังคมตองการเพราะการศึกษาจะตองสอดคลองกับสังคมและตอบสนองความตองการของสังคม 
การที่หนวยงานหรือองคการใด จะกําหนดนโยบายอยางไรนั้น จะตองคํานึงถึงสังคมและชุมชน
ที่หนวยงานองคการตั้งอยูหรือมีสวนเกี่ยวของดวย ดานสิ่งแวดลอม กลาวไววา การศึกษาจําเปนตอง
เขามามีบทบาทในการพัฒนา สภาวะแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสงเสริมใหการศึกษา
แกประชาชน ใหรูเทาทันผลกระทบในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหประชาชน
เปนแนวรวมในดานการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ ตองมีการพัฒนาสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จัดใหมีเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมในชุมชน สงเสริมชุมชนและ
องคกรชุมชน ชาวบานใหมีกระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม และพัฒนาศักยภาพของตน
ในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตสรางจิตสํานึกความรักทองถ่ินตระหนักถึงคุณคาในการใชและ
การอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ 
มูลนิธิภูมิปญญา (2543, หนา 2) ซึ่งไดกลาวถึงองคประกอบดานสังคมและวัฒนธรรมวามีผลตอ
การจัดการศึกษา ดังนี้คือ เปาหมายการศึกษาของมนุษยเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมแตละยุคแตละสมัย 
การปฏิรูปโครงสราง (Structural Reform) หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใดๆ จะโดยเจตนาหรือไม
เจตนาก็ตาม ลวนสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาในยุคนั้นๆ และสอดคลองกับ เมตต เมตตการุณจิต 
(2547, หนา 105) ที่อางถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
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พุทธศักราช 2545 ซึ่งกําหนดใหสังคมเขามามีบทบาทในมาตรา 8 (2) และมาตรา 29 คือ ใหสังคม
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหชุมชนมีการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูขอมูลขาวสาร 
และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนา
ระหวางชุมชน  
                สวนปจจัยการบริหารดานองคประกอบภายนอกสถานศึกษา ดานเศรษฐกิจ 
ผลการวิจัยพบวาไมสงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้น อาจจะเปนเพราะวา  
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนไมเอื้อตอการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอคิดของ พวงรัตน เกษรแพทย (2543, หนา 36) วา การจัดการศึกษาจะไมบรรลุเปาหมายได 
ถาหากประเทศชาติขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
                 ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา สถานศึกษาจะตองศึกษา
ลักษณะและองคประกอบดาน การเมืองและกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม 
นํามาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอนในดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการเมืองและกฎหมายตองนําพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระเบียบขอบังคับของเทศบาล องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกฉบับมาศึกษาเพื่อวางแผนในการจัดการศึกษาใหครบถวน
สมบูรณ ในดานสังคมและวัฒนธรรมสถานศึกษาตองศึกษา บริบท สภาพปญหา ความตองการของ
สังคมและทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการนําปจจัยดานสิ่งแวดลอม
มาใชเปนสื่อหรือแหลงเรียนรู หรือกรณีศึกษา สําหรับการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม
เพื่อนําไปสูการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
                2) ปจจัยภายในสถานศึกษา  
                 ปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษาในดานองคประกอบ
ภายในสถานศกึษาซ่ึงประกอบดวย ดานบุคลากร ดานงบประมาณ วัสดอุุปกรณและดานการจัดการ  
ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากผลการวิจัย พบวา มีปจจัยการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษาอยู 3 ดานที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ไดแก ดานการจัดการ ดานวัสดุอุปกรณ และดานบุคลากร ตามลําดับ และมีคาประสิทธิภาพ
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การพยากรณ (R2) เทากับ .772 ซ่ึงหมายถึง ปจจัยการบริหารในสวนขององคประกอบภายใน
สถานศึกษาดังกลาวสามารถพยากรณการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 77.20 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05   
                จากขอมูลดังกลาวเบื้องตนเราจะเห็นวา ถาหากเราจะจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ใหไดดีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตินั้น เราควรจะใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยการบริหารในสวนของ
องคประกอบดานภายในสถานศึกษา คือ ดานการจัดการ ดานวัสดุอุปกรณ และดานบุคลากร ตามลําดับ 
ซึ่งสามารถทํานายความสําเร็จไดถึงรอยละ 77.20 มาเปนองคประกอบการพิจารณาดําเนินงาน
ซ่ึงดานการจัดการ สอดคลองกับแนวความคิด ของวัลลภ กันทรัพย (2538, หนา 34-35) กลาวโดยสรุป
เกี่ยวกับองคประกอบที่กอใหเกิดคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวา ขึ้นอยูกับ ความพรอมในดานตางๆ 
3 ดาน หนึ่งในจํานวนนั้น คือความพรอมทางดานกระบวนการ ไดแก การบรหิารจัดการภายใน
โรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ระบบโครงสรางการบริหารงาน การวางแผน และการดําเนินงาน ตลอดจน
การประสานงานระหวางฝายตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินไปตามภาระหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงประกอบดวย 
การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การดําเนินการสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลนักเรียน
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริกาญจน โกสุม (2546, หนา 1-3) 
ที่ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบแนวคิด การพัฒนาโรงเรียน
ทั้งระบบ  เพราะการบริหารแบบนี้ บุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของทุกคน  มีสวนรวม
ในการดําเนินการ จะทําใหงานประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ ทรงศรี ตุนทอง 
(2542, หนา 4-5) ที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไววา การใชโรงเรียน
เปนฐานในการบริหารจัดการ (School-based management) เปนแนวคิดที่มุงใหโรงเรียนมีอํานาจ
ในการตัดสินใจบริหารจัดการศึกษาไดดวยตนเอง โรงเรียนเปนศูนยกลางการผลิต (Profit center) 
ที่สามารถสรางผลผลิต คือ ผูเรียนใหมีคุณภาพได การบริหารการจัดการของโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สวนดานวัสดุอุปกรณ ผลการวิจัยพบวา เปนปจจัยที่สงผลตอ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดวยนั้น ก็สอดคลองกับแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533, หนา 26) ที่กลาวถึง
เร่ืองส่ือ วัสดุอุปกรณ สรุปไววา ส่ือและอุปกรณ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย 
จะจงูใจใหผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียนมากขึ้น และสอดคลองกับแนวคิดของวัลลภ กันทรัพย 
(2538, หนา 34-35) ที่กลาวถึงองคประกอบที่กอใหเกิดคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวา ขึ้นอยูกับ 
ความพรอมในดานตางๆ 3 ดาน หนึ่งในจํานวนนี้คือ ความพรอมของวัสดุอุปกรณ ไดแก โรงเรียน
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มีวัสดุอุปกรณ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเพียงพอเหมาะสม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ทรรศนะของพรทิพย สระบงกช (2544, หนา 86) ที่กลาวถึงแหลงบริการดานการเรียนการสอน 
วาแหลงบริการดานการเรียนการสอน เชน หองสมุด หองปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ เปนตน 
นับเปนสื่อการสอนหรือวัสดุอุปกรณที่นํามาประกอบกัน เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อครูจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา จึงจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร สวนดานบุคลากร ผลการวิจัยพบวา เปนปจจัยที่สงผลตอการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เปนลําดับถัดมานั้นปรากฏวา สอดคลองกับแนวคิดของ กลม ปยภัณฑ (2531, หนา 25; อางถึงใน 
สมศักดิ์ ทองเนียม, 2546, หนา 102) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พบวา กลุมปจจัยที่เปนตัวกําหนดประสิทธิผล
ของโรงเรียน หนึ่งในจํานวนนั้นไดแก ลักษณะบุคคล และสอดคลองกับแนวคิดของวัลลภ กันทรัพย 
(2538, หนา 34-35) ที่กลาวถึงองคประกอบที่กอใหเกิดคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ขึ้นอยูกับ
ความพรอมในดานตางๆ 3 ดาน หนึ่งในจํานวนนี้คือ ความพรอมของบุคลากร ไดแก ผูบริหารและ
ครู และบุคลากรอื่นๆ มีเพียงพอและสอดคลองกับแนวคิด ของ สุภางค จันทวานิช และคนอื่นๆ 
(2531, หนา 19 ; อางถึงใน สมศักดิ์ ทองเนียม, 2546, หนา 103)  ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท พบวา ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคือ
ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหาร ประกอบดวย ทักษะดานการบริหาร ความสัมพันธกับครู วัย และระยะเวลา
ที่ดํารงตําแหนง และปจจัยดานครู ประกอบดวย ประสบการณและทักษะในการสอน ทัศนคติตอ
อาชีพครู ขวัญและกําลังใจ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542, 
หนา 180) ที่กลาววา การจะมุงสูคุณภาพไดนั้น ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา เนนสรางระบบคุณภาพ 
ตัดสินใจ รับผิดชอบ มีจิตสํานึกแหงคุณภาพและสอดคลองกับแนวคิดของ  คณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา 18) ไดกลาวถึง ลักษณะครูผูสอนในยุคปฏิรูปวา 
ครูผูสอนตองมีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ เขาใจหลักสูตร
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู ใชกระบวนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน      
                จากที่ไดอภิปรายเกี่ยวกับปจจัยภายในสถานศึกษาที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ซ่ึงจากผลการวจิัย พบวา มี 3 ดานไดแก ดานการจัดการดานวัสดุอุปกรณ และดานบุคลากร ตามลําดับนั้น  
ดังนั้นเมื่อสถานศึกษาจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาตองใหความสําคัญ
ในดานการจัดการมาเปนลําดับแรก หมายถึง ดานบุคลากรที่เกี่ยวของอันไดแก ครูและผูบริหารสถานศึกษา 
ตองมีการกาํหนดนโยบาย โครงสรางการบริหารงานใหชัดเจน มีกรอบการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน
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ที่ชัดเจน มีการจัดวางตัวบุคคลมอบหมายรับผิดชอบงาน การนิเทศ กํากับติดตามงาน ประเมินผล 
ปรับปรุงทบทวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ลําดับตอมา สถานศึกษาตองใหความสําคัญ
ในดานวัสดุอุปกรณ กลาวคือ ตองจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนอยางครบถวน
ใหสมบูรณที่สุด ไมวาจะเปนคูมือครู เอกสารหลักสูตร หนังสือ แบบเรียน หนังสือคนควา อางอิง 
วัสดุส้ินเปลืองประเภทตางๆ ส่ือการสอนตางๆ ที่จําเปนตองใช ใหเพียงพอตอความตองการของ
บุคลากรในสถานศึกษา และลําดับสุดทายสําหรับปจจัยการบริหารภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ ดานบุคลากร สถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีวิสัยทัศน สรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม เห็นความจําเปน
ที่จะตองมีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรู ความเขาใจในการนําหลักสูตรมาใชในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา รูจัก
การวางแผนการสอนที่สอดคลองกับหลักการ เปาหมาย วัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา เขาใจ
กระบวนการและวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เลือกใชส่ือ อุปกรณ และแหลงเรียนรูไดเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู มีทักษะความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสอน และ
สามารถจัดการวัดผลประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                            
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
        5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
           จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานทางการศึกษาอื่นใด สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ดังนี้ 
           1) การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษาในสถานศึกษา 
                การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาควรมีการดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
               (1) การนําหลักสูตรไปใช ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร 
รูวิธีการนําหลักสูตรมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
               (2) การวางแผนการสอน ครูตองมีการวางแผนการสอน มีความรูในการวางแผน 
การสอน 
               (3) การจัดกระบวนการเรียนการสอน เนนการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ      
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               (4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรมีการใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
เชน กิจกรรมชุมนุม ชมรม ทัศนศึกษาดูงาน เปนตน 
               (5) การใชส่ือและแหลงเรียนรู ครูตองมีส่ือการสอนเพียงพอ มีการใชแหลงเรียนรู
เพื่อเปนบทเรียน หรือกรณีศึกษา เปนตน   
               (6) การวัดผลประเมินผล ครูตองมีการวัดผลประเมินผลและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณอันพึงปะสงคในการตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
          2) การใชปจจยัขององคประกอบภายนอกสถานศึกษาสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษา 
              องคประกอบที่สําคัญของปจจัยภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงไดแก  ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม  
มีความสําคัญในการนํามาบูรณาการและประยุกตใชในจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทขององคประกอบภายนอกสถานศึกษา เชน นโยบายและกฎหมาย 
การทําหลักสูตรสถานศึกษา ความตองการของสังคม หรือชุมชน สภาพแวดลอมของชุมชน เปนตน            
  3) การใชปจจัยขององคประกอบภายในสถานศึกษาสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
            องคประกอบที่สําคัญของปจจัยภายในสถานศึกษา ซ่ึงไดแก ดานบุคลากร 
ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ ควรมีการวางแผนเตรียมความพรอมสําหรับ
การจัดกจิกรรมดังนี้  
            (1) ดานงบประมาณ ผูบริหารควรตั้งงบประมาณไวใหเพยีงพอ หากงบประมาณ 
ของทางราชการไมพอตองหาจากแหลงอื่น เชน งบบริจาค เปนตน 
            (2) ดานบุคลากร ตองมีการอบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัด 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
            (3) ดานวัสดุอุปกรณ ผูบริหารตองสนับสนุนวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอตอบุคลากร 
           (4) ดานการจดัการ ผูบริหารตองมีการวางแผนการบริหารงาน การกํากับติดตาม 
นิเทศงานอยางเปนระบบ มีการวัดผลประเมินผลเปนระยะๆ และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
เพื่อพัฒนาตอไป 
          4) ปจจยัการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษา 
                ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ผูบริหาร 
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ควรใหความสําคัญและเนนเปนกรณีพิเศษสําหรับองคประกอบของปจจัยภายนอกสถานศึกษา 3 ดาน
ไดแก ดานการเมืองและกฎหมาย ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม กลาวคือ สถานศึกษา
ตองศึกษานโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวามีกรอบการดําเนินอยางไร 
ตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคมากนอยอยางไร ศึกษาความตองการของชุมชน และ
นําสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่มาใชในการวางแผนการดําเนินงาน 
             สวนองคประกอบดานปจจัยภายในสถานศึกษาสิ่งที่สําคัญเปนอันดับแรก คือ ดานการจัดการ 
ผูบริหารตองวางแผนใหชัดเจนมีโครงสรางการบริหารงาน มีการนิเทศ กํากับติดตาม วัดผลประเมินผล  
สงเสริมสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ ใหเพียงพอ และในดานบุคลากร ตองมีการมอบหมายหนาที่ 
ใหความรู ใหมีการอบรมแนวทางหรือเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ตองการ 
        5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
          1) ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในดานการนํา
หลักสูตรไปใช การวางแผนการสอน กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การใชส่ือและแหลงเรียนรู การวัดผลประเมินผล เพื่อกําหนดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นตอไป 
          2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดทําหลักสูตรการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา         
 3) ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในดาน ความรู ทักษะ เจตคติ ความตระหนัก
อันเกิดจากการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
           4) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกในสถานศึกษาทุกแหงของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 วามีปจจัยใดบางที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาอีกหรือไม          
 5) ควรมีการศึกษาความเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวของความพึงพอใจ
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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(สําเนา) 
ที่ ศธ 0548.02/ ว 227                                                                      มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                                                                                        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2400 
 

                                                                               20 ตุลาคม  2549 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจยั 
 

เรียน  นายศิริวฒัน  จิระเดชประไพ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  เคาโครงวิทยานิพนธและเครื่องมือเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด 
 

           ดวยนายทรงศักดิ์ พิทักษมงคล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” ขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
           สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือเพื่อการวิจยั ของนักศึกษาในครั้งนี้  
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                              ชัชชาลี  รักษตานนท 
                                                                          (ดร.ชัชชาลี  รักษตานนท) 
                                                           ประธานกรรมการประสานงานบณัฑิตศึกษา 
 
สํานักงานประสานงานบัณฑติศึกษา 
โทร.0-3853-5430 
โทรสาร.0-3853-5430 
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(สําเนา) 
ที่ ศธ 0548.02/ ว 227                                                                      มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                                                                                        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2400 
 

                                                                               20 ตุลาคม  2549 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจยั 
 

เรียน  นางพจนีย  มั่งคั่ง 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  เคาโครงวิทยานิพนธและเครื่องมือเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด 
 

           ดวยนายทรงศักดิ์ พิทักษมงคล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” ขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย          
 สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย ของนักศึกษาในครั้งนี้  
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                              ชัชชาลี  รักษตานนท 
                                                                          (ดร.ชัชชาลี  รักษตานนท) 
                                                           ประธานกรรมการประสานงานบณัฑิตศึกษา 
 
สํานักงานประสานงานบัณฑติศึกษา 
โทร.0-3853-5430 
โทรสาร.0-3853-5430 
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(สําเนา) 
ที่ ศธ 0548.02/ ว 227                                                                      มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                                                                                        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2400 
 

                                                                               20 ตุลาคม  2549 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจยั 
 

เรียน  นางสาวศศิณัฐ  หงสภู 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  เคาโครงวิทยานิพนธและเครื่องมือเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด 
 

           ดวยนายทรงศักดิ์ พิทักษมงคล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” ขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย            
  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย ของนักศึกษาในครั้งนี้  
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                              ชัชชาลี  รักษตานนท 
                                                                          (ดร.ชัชชาลี  รักษตานนท) 
                                                           ประธานกรรมการประสานงานบณัฑิตศึกษา 
 

สํานักงานประสานงานบัณฑติศึกษา 
โทร.0-3853-5430 
โทรสาร.0-3853-5430 
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(สําเนา) 
ที่ ศธ 0548.02/ ว 227                                                                      มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                                                                                        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2400 
 

                                                                               20 ตุลาคม  2549 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจยั 
 

เรียน  นายอนนัต  รุนประพนัธ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  เคาโครงวิทยานิพนธและเครื่องมือเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด 
 

           ดวยนายทรงศักดิ์ พิทักษมงคล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” ขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย            
  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย ของนักศึกษาในครั้งนี้  
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                              ชัชชาลี  รักษตานนท 
                                                                          (ดร.ชัชชาลี  รักษตานนท) 
                                                           ประธานกรรมการประสานงานบณัฑิตศึกษา 
 
สํานักงานประสานงานบัณฑติศึกษา 
โทร.0-3853-5430 
โทรสาร.0-3853-5430 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

140 
 

(สําเนา) 
ที่ ศธ 0548.02/ ว 227                                                                      มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                                                                                        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2400 
 

                                                                               20 ตุลาคม  2549 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจยั 
 

เรียน  นายประสาร  เศวตรสุพร 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  เคาโครงวิทยานิพนธและเครื่องมือเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด 
 

           ดวยนายทรงศักดิ์ พิทักษมงคล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” ขณะนี้อยูในขั้นตอนการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย            
  สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย ของนักศึกษาในครั้งนี้  
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                              ชัชชาลี  รักษตานนท 
                                                                          (ดร.ชัชชาลี  รักษตานนท) 
                                                           ประธานกรรมการประสานงานบณัฑิตศึกษา 
 
สํานักงานประสานงานบัณฑติศึกษา 
โทร.0-3853-5430 
โทรสาร.0-3853-5430 
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                                                               (สําเนา) 
ที่ ศธ 04033/3553                                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                                                                                     เลขที่ 501/1 หมู 1 ตําบลพนมสารคาม                    
                                                                                     อําเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 2400 
 

                                                                      2  สิงหาคม 2550 
 

เร่ือง  ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ส่ิงที่สงมาดวย -   
 
           ดวยนายทรงศักดิ์  พิทักษมงคล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” ขณะนี้อยูในขั้นตอนการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย  
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงขอความรวมมือจากทานในการให
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้  
 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
                                                                             เสริมปญญา เทียมวนั 
                                                                         (นายเสริมปญญา เทียมวัน) 
                                                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 
กลุมอํานวยการ 
กลุมงานประสานงาน 
โทร.0-38551-456 
โทรสาร.0-38551-456 
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ภาคผนวก  ข   
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิง่แวดลอมศึกษา ในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

………………. 
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้ ใชสําหรับสอบถามบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนี ้

1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูรับผิดชอบงานวิชาการของสถานศึกษา 

              2. แบบสอบถามนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
              3. แบบสอบถามนี้แบงเปน 3 ตอน คือ 
                  3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                  3.2 ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรยีนการสอนสิง่แวดลอมศกึษา 
                  3.3 การจัดการเรยีนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา 
              4. ขอมูลที่ไดรับจากทานมีความสําคัญและเปนประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการจดัการศึกษา จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เปนจริงอยางทีสุ่ด คําตอบของ
ทานไมมีผลกระทบหรือเกดิความเสียหายตอทาน หนวยงานของทาน หรือผูอ่ืนแตประการใด 
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ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงใน   หนาขอความซึ่งตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 
 
 1. สถานภาพทางเพศ 

      1. ชาย 

      2. หญิง 

สําหรับผูวิจัย 

 2. อายุ 

       1. ไมเกนิ  30   ป 

       2. 31 - 40  ป 

        3. 41 – 50 ป 

        4. มากกวา 50 ปขึ้นไป 

 

 3. ตําแหนง 

        1.  ผูบริหาร 

        2.  ครูผูรับผิดชอบงานวิชาการของสถานศึกษา 

 

 4. ระดับการศกึษา 

       1.  ต่ํากวาปริญญาตรี 

       2.  ปริญญาตรี 

       3.  สูงกวาปริญญาตรี 

 

 5. ประสบการณในการบริหารงาน / หรือการสอน 

        1.  ต่ํากวา 10  ป 

 2. 10- 20 ป 

 3. มากกวา 20 ป 

 

 6. จํานวนนักเรียนของสถานศึกษาที่ปฏิบัตหินาที่อยู ณ ปจจุบัน 

        1.  นอยกวา 120   

        2. 120 –300 คน 

        3. 301 คนขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ในสถานศึกษา 
คําชี้แจง  
          โปรดอานขอความที่ระบุถึง ปจจัยการบริหารที่กําหนด และพิจารณาขอคําถามแตละขอ 
ใหเขาใจ แลวขีดเครื่องหมาย  / ลงในชองระดับปจจยัแตละขอ ซ่ึงตรงกับสภาพสถานศึกษา 
ของทานมากที่สุด โดยแตละชองมีความหมายดังนี ้
                 คะแนน 5 หมายถึง ระดับปจจยั/การปฏิบัติระดับมากที่สุด                       
                 คะแนน 4 หมายถึง ระดับปจจยั/การปฏิบัติระดับมาก                      
                 คะแนน 3 หมายถึง ระดับปจจยั/การปฏิบัติระดับปานกลาง                       
                 คะแนน 2 หมายถึง ระดับปจจยั/การปฏิบัติระดับนอย                       
                 คะแนน 1 หมายถึง ระดับปจจยั/การปฏิบัติระดับนอยที่สุด 
 

 
ขอท่ี 

 

คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 

1. ปจจัยภายนอก 

     1.1 ดานเศรษฐกิจ 

      

1. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของ
ทานมีความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 

      

2. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษา 
ของทานมีฐานะทางเศรษฐกิจด ี

      

3. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษา 
ของทาน มีรายไดเพียงพอตอการใชจาย 

      

4. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของ
ทานสามารถใหการสนับสนนุ  
ดานกําลังทรัพย วัสดุ อุปกรณ   
แกสถานศึกษา 
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ขอท่ี 

 

คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
      1.2 ดานสงัคมและวัฒนธรรม       

5. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษา 
ของทานใหความสนใจตอการจัด
ส่ิงแวดลอมของสถานศึกษา 

      

6. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของ
ทานมีความพรอมและเต็มใจที่จะเขามา
มีสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา 

      

7. ชุมชนเขามามบีทบาทในการจัดทํา
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของ
สถานศึกษา 

      

8. ชุมชนมีคานิยม ประเพณี วฒันธรรม 
เจตคติ บางอยาง กอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมทีต่องแกไข 

      

9. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษา 
ของทาน เห็นความสําคัญ และ 
ความจําเปนของการจัดการเรื่องขยะ   
น้ํา  มลพิษตางๆ  

      

10. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของทาน 
เห็นความสําคัญ และความจาํเปนของ 
การใชทรัพยากรตางๆ อยางประหยดั 
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ขอท่ี 

 

คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 1.3 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

11. ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆ มีบทบาท
สําคัญในชีวิตประจําวนัของคน 
ในชุมชน 

      

12. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของ
ทานนําเทคโนโลยี ความกาวหนา 
ทางวิทยาศาสตรใหมๆ เขามาใช 
เพื่อเพิ่มผลผลิต 

      

13. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของ
ทานนําเทคโนโลยีใหมๆ  
ที่ลดการทําลายสิ่งแวดลอม เขามาใช 
ในชีวิตประจําวัน 

      

14. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของ
ทาน มีการรับรูขอ มูลขาวสารไดรวดเรว็
และทันสมัย 

      

15. ส่ือและอุปกรณ เทคโนโลยี 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ชวยให
เกิดการเรยีนรูอยางกวางขวาง 

      

16. นโยบายของรฐับาล กระทรวง ทบวง 
กรม มีสวนสําคัญตอการจัดการเรียน 
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา
ของทาน 
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ขอท่ี 

 

คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
17. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  

มีการนิเทศ กํากับติดตามการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ของสถานศึกษา 

      

18. องคการบริหารสวนทองถ่ินขอความ
รวมมือใหสถานศึกษาของทานเขารวม
การจัดกจิกรรมดานสิ่งแวดลอม 

      

19. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหความสําคญักับการจัดการเรียน 
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไวชัดเจน 

      

20. สถานศึกษาของทานนํากรณีตัวอยาง 
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ส่ิงแวดลอมฯ หรือ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติมาสอน 

      

21. หนวยงานภาครัฐไดขอความรวมมือ 
ใหสถานศึกษารณรงค เกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรอยางประหยดั อยูบอยครั้ง 
เชนการประหยัดน้ํา ประหยดัไฟ ฯลฯ 
เปนตน 

      

     1.5 ดานสิง่แวดลอม       

22. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของ
ทานสมควรไดรับการปลูกจติสํานึก 
การจัดการเกี่ยวกับขยะ 
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คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
23. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของ

ทานสมควรไดรับการปลูกจติสํานึก
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ  
และพลังงานอยางประหยัด 

      

24. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของทาน
สมควรไดรับการสรางความตระหนกั
เกี่ยวกับการจดัการเรื่องน้ํา  

      

25. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษาของทาน
สมควรไดรับการสรางความตระหนกั  
และเหน็ความสําคัญของการปองกัน  
ดูแล รักษา และพัฒนาสภาพแวดลอม 
ของชุมชน 

      

26. ชุมชนในเขตบริการสถานศึกษา 
ของทานควรไดรับการปลูกจติสํานึก
เกี่ยวกับ มลพษิ  สารเคมี และการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  

      

 2.ปจจัยภายใน 
    2.1 ดานบุคลากร 

      

27. ผูบริหารและคณะครู มีวิสัยทศัน กลาคิด
กลาทํา เปนผูนําในการพัฒนาและแกไข
ปญหาตางๆ ดานสิ่งแวดลอม 
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คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
28. ผูบริหารและคณะครู มีลักษณะนิสัย 

การทํางานที่ยดึมั่นตามแนวทาง
ประชาธิปไตย มีความสามารถ 
ในการประสานงานและสรางทีมงาน 
ในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม 

      

29. ผูบริหารและคณะครู มีความตระหนกั
และเหน็ความสําคัญในการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม 

      

30. ผูบริหารและคณะครู มีความรู  
ความเขาใจในการนําหลักสตูรไปใช 
ในการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา 

      

31. ผูบริหารและคณะครู มีความรู 
ความเขาใจเกีย่วกับหลักการ  
แนวทางการจดัการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษา 

      

32. ผูบริหารและคณะครูมีความรูความ
เขาใจ ในการจดัการเกีย่วกับ ส่ือ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหลงเรียนรู 

      

33. ผูบริหารและคณะครูมีความรู 
ความเขาใจ เกีย่วกับการนิเทศ  กํากับ
ติดตาม วดัผล ประเมินผล และ 
นําผลการประเมินมาปรับปรุง 

      

34. ผูบริหารและคณะครูมีเวลาและ 
ใหความสําคญัเพื่อการกํากบัติดตามงาน 
ที่รับผิดชอบพอเพียง 
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คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
35. สถานศึกษาของทานมีแผนการจัดหา

งบประมาณอยางหลากหลาย 
ในการสนับสนุนการจดัการเรียน 
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 

      

36. สถานศึกษาของทานมีการสํารวจ 
ความตองการในการใชงบประมาณ 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ดานสิ่งแวดลอม 

      

37. สถานศึกษาของทานมีการจดัตั้ง
งบประมาณเพือ่พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ 

      

38. สถานศึกษาของทาน มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ การใชงบประมาณเกีย่วกับ
งานดานสิ่งแวดลอมเปนประจํา 

      

    2.3 ดานวัสด ุ/อุปกรณ       

39. สถานศึกษาของทานมีการสํารวจ 
ความตองการในการใชวัสด ุอุปกรณ 
เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ส่ิงแวดลอมศกึษา 

      

40. สถานศึกษาของทานมีแผนการจัดหา
วัสดุ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
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คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
41. สถานศึกษาของทานมีวัสดุ อุปกรณ  

ส่ือตางๆ เชน คอมพิวเตอร เพื่อใชใน
การจัดการเรยีนการสอนสิ่งแวดลอม 

      

42. มีการประเมินผลการใชวัสด ุส่ือ 
อุปกรณ ที่ใชในการจัดการเรยีน 
การสอนสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน  

      

43. มีเจาหนาทีดู่แลรับผิดชอบงานดานการ
บริการ จัดหา บํารุงรักษา ส่ือ อุปกรณ 
เพื่อสนับสนุนการสอนสิ่งแวดลอม 

      

   2.4 การจัดการ       

44. สถานศึกษาของทานมีการกาํหนด
นโยบายการสงเสริมงานดาน
ส่ิงแวดลอมศกึษา 

      

45. สถานศึกษาของทานมีแผนพัฒนางาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 

      

46. สถานศึกษาของทานมีขอมูลสารสนเทศ 
เพื่อการดําเนินงานเกีย่วกับ 
ส่ิงแวดลอมศกึษา 

      

47. สถานศึกษาของทานมีโครงสราง 
การบริหารจัดการ และมีผูรับผิดชอบ
งานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

      

48. สถานศึกษาของทานเนนการมีสวนรวม
ของทุกฝายทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ในการดําเนินงาน 
ดานสิ่งแวดลอม 
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คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
49. สถานศึกษาของทานมีการพฒันา

บุคลากรใหมคีวามรูความสามารถ  
ในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

      

50. มีการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมนิผล 
การดําเนนิงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

      

51. สถานศึกษาของทานใชผลการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษามาปรบัปรุง และ
พัฒนา 
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ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
คําชี้แจง  
          โปรดอานขอความพิจารณาขอคําถามแตละขอใหเขาใจ แลวขีดเครื่องหมาย / ลงในชองระดับการปฏิบัติ 
แตละขอ ซึ่งตรงกับสภาพโรงเรียนของทานมากที่สุด โดยแตละชองมีความหมายดังนี้ 
                 คะแนน 5 หมายถึง การปฏิบัติระดับมากที่สุด                       
                คะแนน 4 หมายถึง การปฏิบัติระดับมาก                      
                คะแนน 3 หมายถึง การปฏิบัติระดับปานกลาง                       
                คะแนน 2 หมายถึง การปฏิบัติระดับนอย                       
                คะแนน 1 หมายถึง การปฏิบัติระดับนอยที่สุด 
 

 
ขอท่ี 

 

คําถาม 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 1.ดานนําหลักสูตรไปใช       

52. สถานศึกษาของทานมีการวเิคราะห
หลักสูตรเพื่อนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา 

      

53. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาใหความสําคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 

      

54. สถานศึกษาของทานมีการกาํหนด 
แนวทางการจดัการเรียนรู 
ส่ิงแวดลอมศกึษาไดสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานฯ  

      

55. สถานศึกษามกีารกําหนดวตัถุประสงค 
เปาหมาย โครงสราง เนื้อหาสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง ในการจัดการเรยีนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษาชัดเจน 
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การดําเนินงาน 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
56. สถานศึกษาของทานมีการศกึษา 

และวเิคราะหความสัมพันธระหวาง
ส่ิงแวดลอมศกึษากับมาตรฐาน 
การเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

      

57. สถานศึกษามกีารนําผลการใชหลักสูตร 
มาปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 

      

58. สถานศึกษาของทานมีหลักสูตร
สถานศึกษาทีบู่รณาการเรื่องส่ิงแวดลอม
ศึกษาอยูในทกุสาระวิชา 

      

 2.การวางแผนการสอน       

59. สถานศึกษาของทานมีกําหนดการสอน
และการวางแผนการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาไดสอดคลองกับหลักสูตร 

      

60. สถานศึกษากําหนดเนื้อหาสาระ
ส่ิงแวดลอมศกึษาในแผนการสอน
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และบริบทของทองถ่ิน 

      

61. แผนการสอนมีความครอบคลุม
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
เนื้อหาสาระ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 
คําอธิบายรายวิชา เวลาทีใ่ชสามารถ
ยืดหยุน และปรับใหเหมาะสมกับ
สถานการณไดด ี
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ขอท่ี 

 

การดําเนินงาน 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
62. สถานศึกษาของทานมีแผนการสอน

ส่ิงแวดลอมศกึษา ที่สงเสริมการเรียนรู
แบบองครวมและการบูรณาการ 

      

63. แผนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา ใชส่ือ 
อุปกรณ แหลงเรียนรู การวดัผล
ประเมินผลชัดเจน และเปนไปได 
ในทางปฎิบัต ิ

      

64. แผนการสอนเหมาะสมกับวตัถุประสงค
และเปาหมายของการสอน 

      

 3.กระบวนการเรียนการสอน       

65. สถานศึกษาของทานจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษาโดยเลือกใช
กระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย 
และเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
 และจุดประสงคการเรียนรู 

      

66. ครูใชทักษะกระบวนการคิดวเิคราะห 
สังเคราะหในการจัดการเรยีนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษา 

      

67. สถานศึกษาของทานจัดกระบวนการ
เรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษาได
สอดคลองกับ แนวทางการปฎิรูป
การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

      

68. สถานศึกษาของทานใชกระบวนการ
เรียนรูแบบสรางนิสัย ในการจัดการ
เรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษา 
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ขอท่ี 

 

การดําเนินงาน 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 4. การใชสื่อและแหลงเรียนรู       

69. สถานศึกษาของทานใชหองสมุดชวย
สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษา 

      

70. สถานศึกษาของทานใชเทคโนโลยี 
ใหมๆ ชวยจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษา 

      

71. สถานศึกษาของทานใชแหลงเรียนรู 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา
อยูเปนประจํา 

      

72. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
 แหลงเรียนรู ไดรับการนํามาใช 
อยางคุมคา ในการจัดการเรยีนการสอน
ส่ิงแวดลอม 

      

73. มีการประเมินผล  ปรับปรุง แนะนํา 
และพัฒนาการใชส่ือการสอน
ส่ิงแวดลอมเปนประจํา  

      

 5.กิจกรรมเสริมหลักสูตร       

74. สถานศึกษาของทานมีการจดักิจกรรม
เพื่อสงเสริมงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
อยางหลากหลาย เชน  ชมรม  
นิทรรศการ กลุมสนใจ  
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ขอท่ี 

 

การดําเนินงาน 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
75. สถานศึกษาของทานมีกิจกรรมพิเศษ 

เชน  การรณรงค เกี่ยวกับสุขภาพ 
อนามัย และสิ่งแวดลอม  

      

76. สถานศึกษาของทานมีกิจกรรมไปทัศน
ศึกษาดูงานเกีย่วกับธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมเปนประจํา 

      

77. สถานศึกษาของทานมีการจดักิจกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษารวมกับภาครัฐ 
องคกรเอกชน  ชุมชน หรือทองถ่ิน  

      

 6.การวัดผลประเมินผล       

78. สถานศึกษาของทานประเมนิผล 
การจัดการเรยีนการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาอยางหลากหลาย 

      

79. สถานศึกษาของทาน วัดผลประเมินผล
การจัดการเรยีนการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาตามสภาพจริง 

      

80. สถานศึกษาของทานเปดโอกาส 
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวดัผล 
ประเมินผล ในการจัดการเรยีนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษา 

      

81. สถานศึกษาของทานมีเกณฑการวัดผล 
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษาไวชัดเจน 
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ขอท่ี 

 

การดําเนินงาน 

ระดับการปฏบิัต/ิแสดงออก 
สําหรับ 

ผู 
วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 
82. สถานศึกษาของทานนําผลการวัดผล 

ประเมินผล มาใชในการปรับปรุง 
การจัดการเรยีนการสอน 
ส่ิงแวดลอมศกึษาอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก  ค   
การหาคุณภาพเครื่องมือความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา  (IOC) 
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การหาคุณภาพเครื่องมือ  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  จากผูทรงคุณวุฒิ  5  คน 
     ขั้นตอนการหาคา   IOC 
     ขั้นตอนการหาคา IOC  ของเครื่องมือการวิจัยมีขัน้ตอนดังนี ้
           1)  สงแบบสอบถามหรือเครื่องมือการวิจัยใหผูเชีย่วชาญพิจารณาแบบสอบถามหรือ
ขอสอบแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัด ตรงตามเนื้อหา หรือวัตถุประสงคมากนอยเพยีงใด 
โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 
    ใหคะแนน  +  1  หมายถึง แนใจวาขอความนั้นมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของ
การวิจยัที่ระบไุวจริง 
           ใหคะแนน     0  หมายถึง ไมแนใจวาขอความนั้นมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของ
การวิจยัที่ระบไุว 
           ใหคะแนน  -  1  หมายถึง แนใจวาขอความนั้นไมมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของ
การวิจยัที่ระบไุว 
          2)  นําขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามแตละขอกับจุดประสงคหรือเนื้อหา จากสูตร 
   IOC   =    ∑    R/N 
          เมื่อ     ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
   N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
          3)  คัดเลือกขอสอบถามที่ผานเกณฑไว และตัดขอคําถามที่ไมผานเกณฑออก 
          4)  เกณฑการตัดสิน IOC ที่เหมาะสมควรมีคา  0.50 - 1.00 
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ตาราง  11   แสดงผลการวิเคราะหหาคา  IOC  ของแบบสอบถาม 
 

ขอ คา  IOC สรุปผล 
1 1.0 ใชได 
2 1.0 ใชได 
3 1.0 ใชได 
4 1.0 ใชได 
5 0.6 ใชได 
6 0.6 ใชได 
7 0.6 ใชได 
8 0.8 ใชได 
9 1.0 ใชได 
10 0.8 ใชได 
11 0.6 ใชได 
12 1.0 ใชได 
13 1.0 ใชได 
14 0.8 ใชได 
15 0.6 ใชได 
16 1.0 ใชได 
17 1.0 ใชได 
18 0.8 ใชได 
19 0.8 ใชได 
20 0.8 ใชได 
21 0.8 ใชได 
22 1.0 ใชได 
23 0.8 ใชได 
24 1.0 ใชได 
25 1.0 ใชได 
26 1.0 ใชได 
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ตาราง  11 (ตอ) แสดงผลการวิเคราะหหาคา  IOC  ของแบบสอบถาม 
 

ขอ คา  IOC สรุปผล 
27 1.0 ใชได 
28 0.8 ใชได 
29 1.0 ใชได 
30 0.8 ใชได 
31 1.0 ใชได 
32 0.8 ใชได 
33 0.8 ใชได 
34 0.8 ใชได 
35 1.0 ใชได 
36 1.0 ใชได 
37 1.0 ใชได 
38 0.8 ใชได 
39 1.0 ใชได 
40 1.0 ใชได 
41 0.8 ใชได 
42 1.0 ใชได 
43 1.0 ใชได 
44 1.0 ใชได 
45 1.0 ใชได 
46 1.0 ใชได 
47 1.0 ใชได 
48 1.0 ใชได 
49 1.0 ใชได 
50 1.0 ใชได 
51 1.0 ใชได 
52 1.0 ใชได 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

164 
 

ตาราง  11 (ตอ) แสดงผลการวิเคราะหหาคา  IOC  ของแบบสอบถาม 
 

ขอ คา  IOC สรุปผล 
53 1.0 ใชได 
54 1.0 ใชได 
55 1.0 ใชได 
56 1.0 ใชได 
57 1.0 ใชได 
58 1.0 ใชได 
59 1.0 ใชได 
60 1.0 ใชได 
61 0.4 ใชได 
62 0.8 ใชได 
63 1.0 ใชได 
64 0.6 ใชได 
65 1.0 ใชได 
66 1.0 ใชได 
67 1.0 ใชได 
68 1.0 ใชได 
69 1.0 ใชได 
70 1.0 ใชได 
71 1.0 ใชได 
72 1.0 ใชได 
73 1.0 ใชได 
74 1.0 ใชได 
75 1.0 ใชได 
76 1.0 ใชได 
77 1.0 ใชได 
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ตาราง  11 (ตอ) แสดงผลการวิเคราะหหาคา  IOC  ของแบบสอบถาม 
 

ขอ คา  IOC สรุปผล 
78 1.0 ใชได 
79 1.0 ใชได 
80 1.0 ใชได 
81 1.0 ใชได 
82 1.0 ใชได 
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ภาคผนวก  ง 
กลุมตัวอยางผูใหขอมูล 
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ตาราง 12  แสดงกลุมตัวอยางโรงเรียนที่ใหขอมูล 
 

อําเภอ โรงเรียน หมายเหต ุ
อําเภอบางคลา ทาระหัดราษฎรรังสฤษฎิ์  
 วัดเสม็ดเหนือ  
 วัดทางขามนอย  
 วัดเปยมนิโครธาราม  
 วัดหัวไทร  
 วัดหัวสวน  
อําเภอพนมสารคาม วัดตนตาล  
 บานเขาหินซอน  
 วัดบานซอง  
 วัดดงยาง  
 วัดดอนทอง  
 วัดหัวกระสังข  
 วัดแหลมไผศรี  
 บานหวยหิน  
 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
 วัดหนองเค็ด  
 วัดบึงกระจับ  
 บานหนองกลางดง  
อําเภอสนามชยัเขต วัดบางมะเฟอง  
 วัดดอนทานา  
 บานคลองอุดม  
 บานทาทองดํา  
 บานคลองยายสรอย  
 บานแปลงไผขุนคลัง  
 บานวังคู  
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ตาราง 12 (ตอ) แสดงกลุมตวัอยางโรงเรียนที่ใหขอมูล 
 

อําเภอ โรงเรียน หมายเหต ุ
อําเภอแปลงยาว วัดหนองไมแกน  
 วัดแปลงยาว  
 วัดหัวสําโรง  
 วัดวังเย็น  
 ตลาดบางบอ  
อําเภอราชสาสน วัดน้ําฉา  
 ราชสาสนวิทยา  
 วัดไผขวาง  
อําเภอทาตะเกียบ บานหนองขาหยั่ง  
 บานรมโพธ์ิทอง  
 บานหนองปลาซิว  
 วัดทุงยายชี  
 อางเสือดํา  
 บานหวยตะปอก  
 บานอางเตย  
อําเภอคลองเขื่อน โสภณประชาเทวารุธารักษ  
 ราษฎรนุกูล  
 วัดบานกลวย  
 วัดกอนแกว  
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ภาคผนวก  จ 
รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
 
1. ผศ.ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ  อาจารยประจําสาขาการบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
     อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
2. ดร.พจนยี  มั่งคั่ง                อาจารยประจําสาขาการบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
     อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
3. นางสาวศศณิัฐ  หงษภู   ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
     อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
4. นายอนันต  รุนประพันธ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                                                                    ฉะเชิงเทรา เขต 2 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
     อ.พนมสารคาม  จ. ฉะเชิงเทรา 
5. นายประสาร  เศวตรสุพร  ศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                                                                    อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

171 
 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    นายทรงศักดิ์  พิทักษมงคล 
วันเดือนปเกิด   22 กรกฎาคม 2505 
สถานที่เกิด   25 หมู 3 ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีอยู    331 หมู  14  ตําบลทุงพระยา อําเภอสนามชยัเขต   

จังหวดัฉะเชิงเทรา 24160 โทร 086-0798963 
ตําแหนงหนาที่การงาน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองใหญ  วิทยฐานะ  คศ. 3 
สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานหนองใหญ  สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2  อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร วชิาโทภาษาอังกฤษ 
                                                      วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2528 

ประกาศนยีบตัรบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. 2547 

 
 
 

 


