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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การศึกษาการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา : 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดศึกษา เอกสารที่เกี่ยวของ 
เพื่อประกอบการวิจัยในหัวขอตอ ไปนี้ 
 2.1  ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม 

 2.1.1  ประวัตคิวามเปนมา 
  2.1.2  ดานการศึกษา 

 2.1.3  หลักการบรหิารงานของโรงเรียนสามัญศึกษา 
 2.1.4  หลักการบริหารอาคารสถานที่ 

            2.1.5  หลักการบริหารอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 2.2  ขอบขายของสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
 2.3  แนวคิด ทฤษฎี และความหมายเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวม 
  2.3.1  ความหมายของการมีสวนรวม 
  2.3.2  รูปแบการมีสวนรวม  
  2.3.3  ขั้นตอนการมีสวนรวม 
  2.3.4  ระดับการมีสวนรวม  
  2.3.5  วิธีการวัดการมีสวนรวม 

 2.3.6  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 
  2.3.7  องคประกอบของเจตคติ 
  2.3.8  ความสัมพันธระหวางเจตคติกับพฤติกรรม 
 2.4 การพัฒนาการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 
   2.4.1  นโยบายของรัฐดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
   2.4.2  การจัดการดานสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะในโรงเรียน 
                   2.4.3  ขอบเขตของงานอนามัยส่ิงแวดลอม  
                  2.4.4  องคการอนามัยโลกไดกําหนดขอบเขตของงานอนามัยส่ิงแวดลอม ดังนี้ คือ  
           2.4.5  การอนามัยส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม 
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            2.4.6  กิจกรรม 5 ส  
  2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 2.1  ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม 
 
2.1.1  ประวัตคิวามเปนมา 

  ประวัติความเปนมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร เปนวัด
ที่ชาวฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) ถือวาเปนมงคลคูบานคูเมือง เปนสถานที่ประดิษฐานหลวงพอพระพุทธโสธร 
อันเปนที่เคารพ สักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแปดริ้วมานาน ทําใหมีความผูกพันอยางเหนียวแนน
กับวัฒนธรรมความเปนอยูและวิถีชีวิตของชาวแปดริ้วเปนเหตุใหไดรับสมญานามวา เมืองธรรมะ
และพระศักดิ์สิทธิ์ดังที่พระกฎเปนคําขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู
บนถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดโสธรอยูหางจากศาลากลางจังหวัด
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร อยูริมแมน้ําบางปะกง และติดกับคายศรีโสธร 
ซ่ึงเปนที่ตั้งกองพันทหารชาง ที่ 2 (ช.พัน 2) เนื้อท่ีของวัดมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
71 ตอนที่ 3 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2497 มีขอบเขตเนื้อที่จํานวน 21 ไร 42 ตารางวา โดยมีทิศเหนือ
ยาว 6 เสน 6 วา ทิศใตยาว 5 เสน 10 วา ทิศตะวันออกยาว 3 เสน 1 วา ปจจุบันวัดโสธรวรารามมีเนื้อที่
ประมาณ 200 ไรเศษ วัดโสธรวราราม ไมปรากฏผูสรางและหลักฐานแนนอนวาสรางขึ้นในป พ.ศ. ใด 
เพียงแตสันนิษฐานจากประวัติของหลวงพอพุทธโสธรวา ทานประดิษฐาน อยูที่วัดโสธรประมาณ 
พ.ศ. 2307-2313 ซ่ึงปรากฏวามีวัดตั้งอยูกอนแลว ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ถึงตอนตน
สมัยกรุงธนบุรี จึงจัดไดวาเปนวัดเกาแกวัดหนึ่ง มีอายุประมาณ 230 ปขึ้นไป มีประวัติเลาวาเดิมมีช่ือวา
วัดหงส เพราะที่วัดมีรูปตัวหงสติดอยูบนปลายเสาสูงใหญ มีคําอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเสาหงสไววา 
ตั้งอยูริมฝงแมน้ําบางปะกงดานเหนือ ซ่ึงเปนสถานที่ตั้งวัดอยูเดิม ปจจุบันถูกน้ําเซาะพังลงเปนแมน้ํา
ไปหมดแลวตอมาไดเกิดพายุใหญ พัดใหหงสบนยอดเสาตกลงมาเหลือแตเสาชาวบานจึงแกไข
เอาธงขึ้นไปแขวนแทน ช่ือวัดหงส จึงเปลี่ยนเปนวัดเสาธง ตอมาก็เกิดพายุพัดเสาหักอีกชื่อ วัดเสาธง 
จึงเปลี่ยนมาเปนวัดเสาทอน คร้ังเมื่อหลวงพอพระพุทธโสธรไดมาประดิษฐานที่วัดนี้ วัดเสาทอน 
จึงไดเปล่ียนชื่อเปน วัดโสทร ตามประวัติของพระองคที่เปนพี่นองกันกับหลวงพอวัดบานแหลม
และหลวงพอโต บางพลี บางแหงวา คําวา วัดเสาทอน นั้น เมื่อเรียกขานนานเขาก็คอยๆ เพี้ยนและ
หวนเขาเลยเรียกกันวา โสทร หรือโสธร จนกระทั่งปจจุบัน ความหมายของคําวา โสธร ที่ปรากฏ
ในปจจุบันนั้น มีคําอธิบายไววา บริสุทธิ์ หรือศักดิ์สิทธิ์ คงจะเนื่องมาจากการที่หลวงพอโสธร
เปนพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีรูปทรงสวยงามนั้นเองและผูรูบางทานยังกลาวอีกวา โสธร 
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เปนนามศักดิ์สิทธิ์ โส เปนอักษรสําเร็จรูป ปองกันสรรพทุกข สรรพโศก สรรพโรค และสรรพภัย
ทั้งปวง ธ เปนพยัญชนะ อํานาจ มีตบะเดชานุภาพ และ ร เปนอักษรมหานิยม อันเปนที่ช่ืนชมของ
เทวดามนุษย แมเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จไปตรวจราชการคณะสงฆ
ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อป พ.ศ. 2548 และไดเสด็จที่วัดโสธร ก็ยังทรงวินิจฉัยวา ผูที่ใหช่ือวัดนี้วา 
วัดโสธร นั้น ไมใชเปนคนไมมีความรู เพราะชื่อนี้เปนชื่อที่ไพเราะ ทั้งแปลก็ไดความหมายดีดวย 
 ถาพิจารณาจากการตั้งทําเลของวัด วัดโสธรวรารามวรวิหารเปนวัดที่มีลักษณะดี 
เพราะตั้งอยูบนแหลม สถานที่ตั้งของวัดเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเปนธรณีสงฆในการรักษาศาสนา
สืบไป ตามธรรมเนียมจีน สถานที่ตั้งที่ดีเชนนี้เรียกวา ที่มังกร ซ่ึงมีคําทํานายทายทักวา หากพระพุทธรูป
ไดประทับ ณ สถานที่แหงนี้จะเกิดรัศมีบารมี และความศักดิ์สิทธิ์ในอันที่จะรักษาบานเมืองและ
สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบตอไป คงจะเปนดวยเหตุนี้ หลวงพอพุทธโสธรจึงไดขึ้นประทับ 
ณ วัดหงสในเดือนยี่ติดตอเดือนสามตามตํานานแตเดิม วัดโสธร เปนวัดราษฎร ตอมาไดรับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเปนพระอารามหลวงชั้นตรีชนิด วรวิหาร 
มีนามวา วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (เลิศลักษณา บุญเจริญ, 2539; อางถึงใน  
พระราชมงคลวุฒาจารย (สุธีร สุนทโร ป.ร.4), 2542, หนา 29) 
 2.1.2  ดานการศึกษา 
 วัดโสธรไดสนับสนุนดานการศึกษามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันดวยดีเสมอมาทั้งแผนก
ธรรม-บาลี-สามัญศึกษา และไดปรับปรุงการเปดเรียนตามหลักสูตรตางๆ มาโดยตลอดจะเห็นไดจาก
เมื่อป พ.ศ. 2501 เปดเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดไตรมิตรวิทยาราม สาขา 2 วัดโสธรวรรามตอมา
เมื่อป พ.ศ. 2512 ไดเปดการศึกษาผูใหญระดับ 3-4 สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนจนถึงปการศึกษา 
2534   
 พ.ศ. 2535 พระพรหมคุณาภรณ (จิรปุโฺญ ด.เจียม กุลละวณิชย) เจาอาวาสวัดโสธรวราราม 
ไดดําเนินการอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นใหม ไดรับอนุญาตให
ดําเนินการได เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2535  ชื่อวา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม สังกัด
กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ (ปจจุบันสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) 
เปดทําการเรียนการสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 ที่ตั้งของโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ตั้งอยูที่วัดโสธรวรารามเลขที่ 
134 ถนนศรีโสธร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท 0-3882-1397 
เปดโรงเรียนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2535 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน-ตอนปลาย รวม 124 รูป ครู 26 รูป/คน
 อาคารสถานที่ตั้ง ที่ดินของวัดทั้งหมด 130 ไร 2 งาน 88.33 ตารางวา ใชเปนสถานที่ตั้ง
อาคารเรียน จํานวน 4 ไร 1 งาน 15 ตารางวา อาคารเรียนลักษณะเปนตึก 3 ชั้น จํานวน 26 หองเรียน 
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ขนาดกวาง 35 เมตร ยาว 56 เมตร 12 หองน้ํา (ชั้น 2) โรงเรียนมีหองสมุด 1 หอง หองประชุมมาตรฐาน 
1 หอง มีถังเก็บน้ําใตตัวอาหารลึก 3 เมตร เริ่มสราง พ.ศ. 2538 ใชการ พ.ศ. 2539 สภาพปจจุบัน
ใชการไดดี 
  ดานการศึกษาเปดเพิ่มเปน 3 แผนก แผนกนักธรรม ชั้นนักธรรมชั้นตรี โท เอก แผนกบาลี 
ชั้นบาลีไวยากรณ ถึงประโยค ปธ. 9 แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.1-ม.6) (โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม, 2552) 
 

แผนผังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม 
 

 
 
ภาพ 2 แผนผังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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                ภาพ 3 การบริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
จังหวดัฉะเชิงเทรา มีการแบงงานตามหนาทีอ่อกเปน 5 ฝาย ดังภาพ 3 
 

 
 
ภาพ 3 แผนภมูิการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
           ฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 
  

 2.1.3 หลักการบริหารงานของโรงเรียนสามญัศึกษา 
 ผูบริหารหรือหัวหนาสถาบันศึกษามีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
ปฏิบัติบริหารงานโรงเรียน 6 งาน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แมจะสังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ก็ตองปฏิบัติงานการบริหาร เชนเดียวกับโรงเรียนในลักษณะอื่น 
โดยอนุโลม 6 งาน ดังนี้ 

     1) การบริงานทางวิชาการ เปนงานหลักของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมและการวัดผลทางการศึกษา “งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียนเปนชีวิตจิตใจ
ของสถาบัน สวนงานดานอื่นเปนองคประกอบทําใหงานของสถาบันดําเนินไปดวยความเรียบรอยเทานั้น”  
(พนัส  หันนาคินทร, 2524, หนา 281; อางถึงใน เรืองเดช นามวัฒน, 2549, หนา 11) การพัฒนา
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บุคลากรทางการศึกษาในปจจุบันนี้เนนใหครูเปนผูมีทักษะและความชํานาญในการสอนเปนสําคัญ 
สวนงานธุรการและงานอื่นๆ ถือวาเปนงานอันดับรอง”  

     กรมสามัญศึกษาไดกําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานวิชาการที่เกี่ยวกับ
มัธยมศึกษา ประกอบดวยการจัดโปรแกรมการเรียนตามหลักสูตร การจัดตารางสอนการจัดโครงการสอน
และบนัทึกการสอน การจัดครูสอนแทน การประเมินผลการเรียน การพิจารณาสื่อการเรียนการสอน 
การเรียนซอมเสริม การสงเสริมเด็กที่มีการเรียนดีใหเพิ่มพูน การจัดบริการการใชหลักสูตรการจัด
หองวิชาการเพื่อทําหนาที่พัฒนาการเรียนการสอนการใหมีการใชทรัพยากรและบุคลากรภายนอก 
โรงเรียน จัดใหมีการรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียน และสงเสริมใหเด็กมาเรียนอยางสม่ําเสมอ  
(ระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 39-41)  

     2)  การบริหารงานสวนบุคคล เปนหัวใจของการบริหารงานอันหนึ่งไมวาจะเปน
การบริหารงานหนวยงานใด ถาการบริหารงานบุคลากรขาดคุณภาพขาดประสิทธิภาพ หนวยงานนั้นๆ 
จะเจริญไดยาก การบริหารสวนบุคคลในโรงเรียนเชนเดียวกัน งานจะไดผลดีหรือผลเสียขึ้นอยูกับ
บุคคลรับงานไปทํา ถาบุคคลที่รับงานไปทําขาดขวัญกําลังใจหยอนประสิทธิภาพ งานก็บกพรอง 
ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองบริหารบุคคลใหไดผลดี และไดรับความสําเร็จในการทําใหบุคคล
ทุกฝายในหนวยงานรวมมือกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (ประชุม รอดประเสริฐ, 2548, หนา 2)  

     3)  การบริหารงานธุรการและการเงิน ความสําเร็จของโรงเรียนจํานวนมากขึ้นอยูกับ
การบริหารงานธุรการและการเงิน หนวยงานและการเงินจึงเปนศูนยกลางปฏิบัติงานเอกสาร 
ซ่ึงกระบวนการในโรงเรียนจะตองเกี่ยวของและใชบริการ ฉะนั้นการบริหารงานธุรการและการเงิน
จึงจําเปนตองใชหลักการและวิธีการท่ีถูกตองตามระเบียบวาดวยการบริหารงานงบประมาณ 
พุทธศักราช 2521 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พุทธศักราช 2526 และ
ระเบียบวาดวยความปลอดภัยแหงชาติ พุทธศักราช 2517 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การประหยัด  

     4)  การบริหารงานอาคารสถานที่ อาคารสถานที่ของโรงเรียนเปนองคประกอบ
ที่สําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหการเรียนการสอนดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสงผลตอ
ความเจริญงอกงามทางดานจิตใจ สังคมและสติปญญาของนักเรียน ดังนั้นผูบริหารตองใหความสําคัญ
ตอการบริหารงานดานนี้ใหเหมาะสมเพื่อใหการบริหาร การอํานวยความสะดวก การสงเสริม
การประกอบกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และเพื่อเตรียมความพรอมที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลง
ตอการศึกษา เชนการเพิ่มหรือลดลงของจํานวนนักเรียน หรือความเปลี่ยนแปลงของชุมชน รวมทั้ง
การเสริมสราง ขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ 
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     5) การบริหารงานกิจกรรมของนักเรียน โรงเรียนเปนสถานที่ใหการศึกษาแกนักเรียน 
ฉะนั้นจึงเปนภารกิจของผูบริหารโรงเรียนคณะครูทุกคนในโรงเรียน ที่จะตองดําเนินการทุกอยาง 
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถไดรับการศึกษาอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หนาที่ของผูบริหาร
โรงเรียนในการกิจกรรม วางแผนงานกิจกรรมนักเรียนโดยรวบรวมขอมูล การศึกษาสภาพความพรอม
ของนักเรียน ดานบุคลากร สถานที่อุปกรณ งบประมาณ การตัดสินใจเลือกกิจกรรมตามความพรอม 
รายงานการจัดกิจกรรมนักเรียนประเภทตางๆ ในแตละภาคเรียนใหเจาสังกัดทราบ จัดระบบงานหรือ
องคการของสายงานกิจกรรม กําหนดขอบขาย หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาหมวดกิจกรรม 
และครูกิจกรรมใหชัดเจน รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทุกฝาย เพื่อดําเนินผลการจัดการ
กิจกรรมและนําไปสูการปรับปรุงงานตอไป (กรมวิชาการ, 2548, หนา 30) 

     6) การบริหารงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  เปนงาน
ประชาสัมพันธ คือสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลากรทุกฝายของโรงเรียนกับผูปกครองและ
ประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของโรงเรียนและบุคคลทั่วไป การประชาสัมพันธของโรงเรยีน 
จะตองทําอยางมีแผนไวลวงหนาและตอเนื่อง (กมล ธิโสภา, 2546, หนา 95)  
 สรุปไดวา งานบริหารโรงเรียนมี 6 งาน แมวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
จะตองกําหนดภารกิจของการบริหารการศึกษาเปน 4 งาน คือ งานบริหารดานวิชาการ งานบริหาร
ดานบุคคล งานบริหารดานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป แตรายละเอียดงานหลักทั้ง 4 งาน 
ก็ยังเปนเรื่องที่เคยจําแนกไวเปน 6 งาน ดังกลาวแลว นอกจากนี้ในงานบริหารทั่วไป ยังใหความสําคัญ
กับการบริหารโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งวาเปนสวนหนึ่งของอาคารสถานที่
ของโรงเรียนประปริยัติธรรม 
 2.1.4  หลักการบริหารอาคารสถานที่ 
 ความหมายของการบริหารอาคารสถานที่ การบริหาร (administration) การดําเนินงานทุกชนิด
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยเหมือนกัน แตนิยมใชตางสถานการณกัน วิโรจน สารัตถะ (2545, หนา 3) 
ไดอธิบายไววา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ โดยอาศัย
หนาที่ทางการบริหารที่สําคัญคือ การวางแผน การจัดองคการ ภาวะผูนําและการควบคุม ในขณะที่ 
วรนารถ  แสงมณี (2545, หนา 2) ใหความเห็นวา การบริหาร หมายถึง การใชทั้งความเปนศาสตร
และศิลปมาผสมผสานรวมกัน  เพื ่อนําเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบเขาดวยกันจน
สามารถบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการการบริหารใน
การปฏิบัติงาน จนสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่ทําดวยกันโดยใชทั้งศาสตรและศิลปใน
การวางแผนการการจัดการองคการ การสั่งการและการควบคุม โดยใชทรัพยากรอื่นๆ มาประกอบกัน
ตามกระบวนการบริหารเพื่อใหงานสําเร็จบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
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 การบริหารอาคารสถานที่ของโรงเรียนโดยทั่วไป หรือโรงเรียนสายสามัญศึกษามีขอบขาย
ที่เกี่ยวกับการวางแผนการกอสรางอาหาร ซ่ึงตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการกอสรางอาคาร สถานที่ 
ที่ตั้งตัวอาคาร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาพแสดงผัง
ในอาคารเรียนในภาคผนวก ก) ไดอํานวยความสะดวกในเรื่องกิจกรรมการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ระบบความปลอดภัยของอาคาร การระบายอากาศอุณหภูมิของหอง แสงสวางและเสียง ความยืดหยุน
ของประโยชนใชสอยอาคารโอกาสขยายอาคารในอนาคต การใชอาคารและบริเวณโรงเรียน 
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ดังนี้ 
 ปกรณ ศรีดอนไผ (2542, หนา 123) ไดกลาววา การบริหารสถานที่ หมายถึง การรูจักจัดหา 
รูจักใชอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งการควบคุมดูแลรักษา การใหบริการแกชุมชนและ
การรูจักสงเสริมทะนุบํารุงอาคารสถานที่ที่อยูใหคงสภาพดี และสนองความตองการไดอยางเพียงพอ 
อาคารสถานที่ของโรงเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินการไปได
อยางมีประสิทธิภาพ ถาเรามุงใหการเรียนการสอนบรรลุผลอยางสมบูรณแลวก็จําเปนตองจัดอาคาร
สถานที่ของโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ด ีถูกหลักวิชา เอ้ือตอกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากที่สุด
และประหยัดที่สุด 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 12) ไดใหความหมาย
การบริการอาคารสถานที่ไววา หมายถึง การที่ผูบริหารไดทรัพยากรที่มีอยูดําเนินงานอาคารสถานที่
รวมกับบุคลากรที่มีอยูโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 การบริหารสถานที่มคีวามสําคัญโดยสรุปไดดังนี ้

 1)  เปนการบริหารงานอาคารสถานทีใหความสะดวกแกการดําเนินงานหลักของ
โรงเรียนคือวิชาการ 

 2)  เปนการบริการที่สงเสริมใหการดําเนินงานดานตาง  ๆของโรงเรียนเปนไปโดยสะดวก
และมีประสิทธิภาพ 

 3)  เปนการบริหารงานเพื่อเตรียมความพรอมที่จะรับรองความคิดทางการเปลี่ยนแปลง 
แปลงทางการจัดการการศึกษา เชน การเพิ่มหรือลดจํานวนนักเรียน หรือความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

 4)  สงเสริมใหนักเรียนมีความพรอมและความพอใจในการประกอบกิจกรรมการเรียน 
 5)  มีสวนรวมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่พรอมจะปฏิบัติงานในหนาที่ 

 สมใจ วรวิทย (2551, หนา 18-19) ไดประมวลขอบเขตของอาคารสถานที่ไว ดังนี้ 
1) การเลือกทําเลที่ตั้ง 
2) การออกแบบอาคาร สถานที่ และการวางผังสถานที่ 
3) การสราง ควบคุม และการซอมแซมอาคารสถานที่ 
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4) การสรางรั้วรอบบริเวณ 
5) การสรางระบบระบายน้ํา 
6) การสรางสนามตางๆ ไดแก สนามกีฬา สนามเด็กเลน 
7) การสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ 
8) การจัดใหมีแสงสวางเพียงพอ 
9) การจัดใหมีถนนสัญจรอยางเปนระบบและสะดวกตอการสัญจร 
10) การจัดสถานที่สําหรับการเกษตรและเรือนเพาะชํา 
11) การจัดใหมีหองน้ํา หองสุขาอยางเพียงพอ 
12) การจัดใหมีเครื่องดื่ม น้ําใชที่สะดวกและสะอาดเพียงพอ 
13) จัดใหมีที่พักอาศัยแกอาจารย ครู นักการภารโรง และนักเรียนนักศึกษา 
14) ปลูกตนไมยืนตนและไมดอก ไมประดับ 
15) การดําเนินการใหมีระบบระบายอากาศอยางดีในอาคารสถานที่ตางๆ 
16) การจัดอุปกรณตางๆ ที่จําเปนในหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสํานักงานและ

สถานที่อ่ืนๆ อยางเพียงพอ 
     17) การจัดใหมีอาคารหรือหองพิเศษตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการดานการศึกษา 
เชน หองประชุม โรงอาหาร และโรงครัว โรงพลศึกษา หองน้ําหองสุขา หองดนตรี หองสื่อการเรียน
การสอน หองปฏิบัติธรรม หองทะเบียนและหองวัดผล หองแนะนําการศึกษา หองพยาบาล หองธุรการ 
อาคารพัสดุ รานคา ฯลฯ 

     18) การรักษาความสะอาด และการมอบหมายหนาที่ใหนักการภารโรงรับผิดชอบ
ประจําอาคารและพื้นที่สนาม 

     19) การกําจดัขยะมูลฝอย 
     20) การจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค ไดแก น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท เปนตน 
     21) จัดใหมีหนาที่ดูแลความปลอดภัย 
     22) การจัดใหมีเครื่องดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัย 
     23) การจัดหาวัสดุภณัฑและอุปกรณที่ใชในการกอสรางและซอมแซมอาคารสถานที่ 
     24) การวิเคราะหวิจัยสภาพปญหาการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
            2.1.5  หลักการบริหารอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 จารึก  แทนบุญ และคนอื่นๆ (2550, หนา 19-23) กลาวถึง แนวทางการปฏิบัติดานอาคาร
สถานที่ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซ่ึงเปนแนวทางของโรงเรียน ดังนี้ 
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 1) ดานอาคารสถานที่ 
 (1) อาคารและหองเรียนตองใหมอยูเสมอ โดยการทาสีอาคารเรียนใหมเพื่อใหมี
ความทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 (2) อาคารเรียนหรือหองเรียนตองมีความสะอาด เรียบรอย ไมสกปรก มีถังขยะ
ภายในหองเรียนครบทุกหอง มีอุปกรณทําความสะอาดอยางครบครัน 
 (3) อาคารเรียนและหองเรียนตองมีแสงสวางเพยีงพอ ไมมืดจนเกินไปจนทําให
ผูเรียนและผูสอนไมไดรับความสะดวกในการเรียนการสอน 
 (4) ภายในอาคารเรยีนและหองเรยีน ตองมกีารตกแตงอยางสวยงาม เพื่อใหเขากับ
บรรยากาศของการเรียนการสอน 
 (5) อาคารเรียนและหองเรียนตองมีความเรียบรอย มีที่วางสิ่งของหรือวางรองเทา
อยางเปนระเบียบ และไมวางสิ่งของเกะกะขวางทางเดิน 
 (6) ภายในตัวอาคารและหองเรียน ตองมีบอรดไวประจําหองเรียนและสถานที่
ทางขึ้นลงของอาคาร เพื่อประชาสัมพันธขาวสารใหครูและนักเรียนไดทราบ 
 (7) การเรียนการสอนภายในหองเรียนตองไมแออัดจนเกินไป และตองมอีากาศ
ถายเทไดสะดวก 
 (8) ตองมีอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนอยางครบครัน 
เชน โตะครู โตะนักเรียน กระดานดํา แปลงลบกระดาน และชอลกภายในหองเรียน 
 (9) ในขณะที่ทําการเรียนการสอนอยู ตองปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก
หองเพื่อใหนักเรียนและครูไดเกิดสมาธิในการเรียนการสอน 
 (10) ขนาดของหองเรียนตองไดมาตรฐานตามที่ทางราชการกําหนดไวไมควรแคบ
หรือกวางจนเกินไป 
 2)  หองปฏิบัติการ 
 นอกจากตองปฏิรูปสภาพอาคารเรียนและหองเรียนแลวตามเกณฑในขอ 1 
ยังตองกําหนดใหมีหองปฏิบัติการ  ดังนี้ 

(1)  หองวิทยาศาสตร พรอมทั้งอปุกรณวทิยาศาสตรอยางครบครัน จาํนวน 1 หอง 
(2)  หอง Sound Lab พรอมเจาหนาที่ประจําและอุปกรณการเรียนการสอนครบครัน 

จํานวน 1 หอง 
(3)  หองพิมพดดีไทย อังกฤษ จํานวน 1 หอง 
(4)  หองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยจํานวน 1 หอง 
(5)  หองแนะแนวการศึกษา พรอมทั้งครูที่มีความรูในการแนะแนว จํานวน 1 หอง 
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(6) หองเก็บอุปกรณการเรียนการสอนของหมวดและฝายๆ จํานวน 1 หอง 
(7) หองจริยธรรม สําหรับนักเรยีนไดฝกปฏิบัติสมาธิในหลักสูตรศาสนปฏิบัติ  

จํานวน 1 หอง 
   นอกจากหองดังกลาวและหองอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นตามขนาดโรงเรียนแลวยังตองมี
โทรศัพทภายในติดตั้งภายในหองแตละหอง เพื่อติดตอประสานงานของครูอาจารยและเจาหนาที่
 3)  ดานบริเวณภายในโรงเรียน 
   (1) ภายในโรงเรียนตองมีความสะอาด เปนระเบียบ มีถังขยะไวรองรับเศษขยะ
อยางเพียงพอกับจํานวนในแตละวัน 
   (2) ภายในโรงเรียนตองมีการจัดสถานที่อยางเปนสัดสวนใหเหมาะสมสอดคลอง
กับบริเวณโรงเรียน 
   (3) ภายในโรงเรียนตองมีความราบรื่น มีอุทยานการศึกษา เพื่อใหเกิดบรรยากาศ
ตามความมุงหมายกับบริเวณโรงเรียน 
   (4) บริเวณโรงเรียนตองมีการตกแตงอยางสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย
เปนที่สบายตาของผูมาเยี่ยมเยียน 
   (5) บริเวณโรงเรียนตองมีสถานที่พักผอนอยางเพียงพอกับนักเรียนและผูสัญจร
ไปมาทั่วไป 
   (6) โรงเรียนตองมีความปลอดโปรง อากาศสดชื่น ปราศจากกลิ่นตางๆ รบกวน 
   (7) ภายในโรงเรียนตองมีความสงบ ปราศจากเสียงรบกวนที่มาทําลายการเรียน
การสอน 
   (8) ภายในโรงเรียน ตองมีทางสัญจรไปมาอยางเปนระเบียบ มีที่จอดรถสําหรับ
คณะครอูาจารย  เจาหนาที่ และผูมาติดตอกับทางโรงเรียน 
   (9) บริเวณโรงเรียนตองมีร้ัวหรือมีแนวเขตเครื่องหมายของบริเวณโรงเรียนและ
ปายบอกสถานที่ตางๆ อยางชัดเจน เพื่อความสะดวก ในการติดตอประสานงานผูที่มาติดตองานกับ
โรงเรียน 
   (10) หองน้ํา หองสวม และโรงอาหารของโรงเรียนตองมีความสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันโรคตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกบันักเรียนและผูคนทั่วไป 
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2.2 ขอบขายของสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
     
    สภาพแวดลอมและสภาพแวดลอมในโรงเรียน (Environment) มีบุคคลหลายทานไดให
ความหมาย และกลาวถึง ดังนี้ 
 วินัย วีระวัฒนนท (2544, หนา 4) ไดกลาวถึงคําจํากัดความตามที่ยูเนสโก (Unesco) ใหไววา 
สภาพแวดลอม หมายถึง ส่ิงที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่เปนธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น รวมทั้ง
ส่ิงแวดลอมทางสังคมมนุษยดวย 
 นภดล ลิ้มสุรัตร (2549, หนา 25-29) ใหความหมายของสภาพแวดลอมไววา คือ
องคประกอบตาง  ๆที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่มองเห็นไดและไมสามารถมองเห็นได 
มีแสงสวาง การระบายอากาศ อุณหภูมิ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานอยูในสภาพดี สวยงาม
เสริมศักดิ์ศรีแกผูปฏิบัติงานได นอกจากนั้นยังเปนการลดเสียงอึกทึก ความปลอดภัย กลิ่นรบกวน 
ความไมเปนระเบียบและความสกปรกในโรงเรียน 
 วัลยวิกา สวัสดิ์นฤเดช (2548, หนา 4) ใหความหมายสภาพแวดลอมในโรงเรียน หมายถึง 
องคประกอบตางๆ ภายในโรงเรียนที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน
ใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปดวยบรรยากาศในโรงเรียนกระบวนการ
การมีสวนรวม อาคารสถานที่ส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกหมายถึงตัวอาคาร หองพัก 
หองเรียนและหองปฏิบัติงานตางๆ ก็มีบทบาทอยางมากตอชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมในโรงเรียน
ควรจะสมบูรณแบบและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมากที่สุดอาจสรุปไดวา สภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียน หมายถึง ภายในโรงเรียนจะสงผลเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงประกอบไปดวยบรรยากาศในโรงเรียนกระบวนการการมีสวนรวม อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม
และส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ตัวอาคาร หองพัก หองเรียนและหองปฏิบัติงานตางๆ ก็มีบทบาท
อยางมากตอชีวิตประจําวัน  
 

2.3  แนวคิด ทฤษฎี และความหมายเกีย่วกับกระบวนการมีสวนรวม 
 
 แนวคิด ทฤษฎีและความหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวม มีผูศึกษานําเสนอไวมากมาย 
เพราะการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนางานทุกสาขา รวมถึงการพัฒนา
ชุมชน และสังคมของประเทศหรือของโลก ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและความหมาย
ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม ดังตอไปนี้ 
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 2.3.1  ความหมายของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมมีผูใหความหมายไวมากมายขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ เกี่ยวของและ
เปาประสงคของงาน ดังนี้ 
 สุรีย  ตัณฑศรีสุโรจน (2543, หนา 45) ใหความหมายการมีสวนวาเปนการรวมมือรวมปฎิบัติ
และรวมรับผิดชอบรวมกัน ไมวาจะเปนของปจเจกบุคคล หรือกลุม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการดําเนินการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่องคกรตองการ และเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 เกียรติศักดิ์ เรือนทองดี (2546, หนา 76) ไดสรุปวาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน หมายถึง การรวมคิดแกไขปญหา การดําเนินการ และกิจกรรมในชุมชนรวมวางแผน
วางโครงการรวมปฏิบัติงานในรูปของการเสียสละแรงงาน การบริจาคเงิน วัสดุส่ิงของหรือรวมบริจาค
และรวมติดตามผลงาน บํารุงรักษาสาธารณประโยชนในหมูบาน ทั้งนี้ การแสดงออกในการมีสวนรวม
อาจเปนการแสดงออกของบุคคลโดยตรงโดยผานองคกรประชาชนในชุมชนนั้น ๆ 
 ประยูร ศรีประสาธน และคนอื่นๆ (2544, หนา 3) กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดและบริหารการศึกษาวา หมายถึง การเปดโอกาส หรือจัดใหประชาชนไดเขารวมเปน
กรรมการของหนวยงาน หรือเขารวมในการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งของหนวยงาน หรือ
การเขารวมแสดงความคิดเห็น เพื่อการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบจัดหรือบริหารการศึกษา
ในระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ และสถานศึกษา 
 สันติภาพ วรรณเพิ่มพูน (2543, หนา 30) ใหความหมายวาการมีสวนรวมเปนปจจัยเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ทําใหรูวาพนักงานเปนสวนหนึ่งของกลุม เปนการสรางใหเกิด
ความรูสึกรวมของกลุมขึ้น เปนการยอมรับวาแตละคนมีคุณคา และมีความหมายตอองคกรไมทําให
รูสึกวาตนเองอยูนอกกลุม 
 เดวิคและนิวสตรอม (Davis & Newstrom, 1989; อางถึงใน เสาวนีย  เลวัลย, 2545, หนา 58) 
ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวมเปนเรื่องที่เกี่ยวของทางดานจิตใจและ
ความรูสึกนึกคิดของแตละคนที่มีตอกิจกรรรมหนึ่งของกลุม หรือเปนแรงกระตุนที่ชวยใหมีความสําเร็จ 
ซ่ึงเปนเปาหมายของกลุมหรือเปนความรับผิดชอบตอกิจกรรมรวมกันดวยการเขาไปเกี่ยวของ 
(involvement) ชวยเหลือ (contribution) และรวมรับผิดชอบ (responsibility) 
  ทวี  นาคบุตร (2545, หนา 88-91) การมีสวนรวม หมายถึง การเขามาปฏิบัติกิจกรรม
ในฐานะที่มีสวนไดสวนเสียรวมกันในสถานะที่เทาเทียมกัน และดวยความสมัครใจแตละคน
การมีสวนรวมสําคัญเพราะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทั้งปวงที่มีผลยั่งยืนสงเสริมความเปนมนุษย
และความเสมอภาค การมีสวนรวมนั้นเปนกระบวนการที่เปนประชาธิปไตย ความเทาเทียมกัน 
การถายทอด และการรับรูปญหาใหเปนเปาหมาย ดําเนินการในการเลือกแกปญหารวมกัน ระดับ
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ของการมีสวนรวมนั้นขึ้นอยูกับความเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมนั้นโดยไมตองบังคับขูเข็ญหรือ
กดดันใดๆ และหากผูเขารวมกิจกรรมนั้นไมมีสิทธิที่จะควบคุมการดําเนินงานของเขาเอง (อยากหยุด
หรือลงมือทําเมื่อไรก็ได) แลวการกระทําของเขาก็ไมอาจถือวามีสวนรวมในกิจกรรมนั้น และ
การมีสวนรวมนั้นควรที่บุคคลทุกคนจําไดปฏิบัติหรือทํากิจกรรมอยางแข็งขันและกระตือรือรน 
การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพมาก คือ การรวมกระทําการตั้งแต การรวมคิด การรวมวางแผน 
กําหนดวิธีการทํางาน การลงมือการทํางาน และการประเมินผลการทํางาน แตการเขารวมสวนใด
สวนหนึ่งก็ถือวายังมีประโยชน 
 สมใจ  เข็มเจริญ (2545, หนา 1)  การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการของการใหผูอยู
ใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการการตัดสินใจ เนนการมีสวนเกี่ยวของแขง็ขนัของบคุคล 
ใชความคิดสรางสรรคและเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแกปญหาของการบริหารที่สําคัญ 
 เสาวนีย  เลวัลย (2545, หนา 58) สรุปความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนในการศึกษา
ไววา การที่องคประกอบตางๆ ทั้งครู ผูเรียนผูบริหารการศึกษา ผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนมารวม
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง โดยในการดําเนินการมีลักษณะกระบวนการ (process) ที่มุงหมายให
เกิดการเรียนรู (learning) อยางตอเนื่องเพื่อสรางความยั่งยืน 
 สรุปไดวา  ความหมายของการมีสวนรวมคือ การใหโอกาสประชาชนผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เขารวมกิจกรรมในชุมชนของตน โดยไดรวมแสดงความคิดเห็น รวมตรวจสอบ รวมปฏิบัติ หรือ
รวมตัดสินใจ และรวมประเมินผล อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน 
ในสถานะที่เทาเทียมกันและดวยความสมัครใจของทุกฝาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการ
ของชุมชน 
 2.3.2  รูปแบการมีสวนรวม  
 พัฒนพงษ เลขะโฆษ (2545, หนา 13) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมไว 8รูปแบบ คือ 

1) การมีสวนรวมประชุม (attendance at meeting)  
2) การมีสวนออกเงิน (financial) 
3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ (membership on conmittees) 
4) การมีสวนรวมเปนผูนํา (position of leadership) 
5) การมีสวนรวมสัมภาษณ (interviewer) 
6) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (solicitor) 
7) การมีสวนรวมเปนผูบริโภค (customers) 
8) การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิม (enterpreneur) 
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   พรรณี  ธรรมโชติ (2543, หนา 82) กลาวถึงลักษณะการมสีวนรวม ดังนี ้
1) การมีสวนรวมของชุมชนการตัดสินใจ 
2) การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ 
3) การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน 

 แนว โสตถิพันธ (2543, หนา 97) ลักษณะของการมีสวนรวมมีลักษณะ ดังนี้ 
1)  รวมในการสละเงิน 
2)  รวมสละแรงงาน 
3)  รวมในการเขาประชุม 
4)  รวมในการสละวัสดุอุปกรณ 
5)  รวมในการวางแผน 
6)  รวมแสดงความคิดเห็น 
7)  รวมชักชวนชาวบาน 
8)  รวมรับผิดชอบหรือควบคุมการดําเนินการ 
9)  รวมติดตามผลการดําเนินงาน 

 2.3.3  ขั้นตอนการมีสวนรวม 
 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980; อางถึงใน เสาวนีย  เลวัลย, 2545, หนา 61) 
ไดจําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปนเรื่องของการตัดสินใจ (decision msking) การดําเนินการ 
(implementation) ผลประโยชน(benefits) และการประเมินผล (evaluation) ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการตัดสินใจประการแรกที่สุด
ที่จะตองกระทําก็คือ การกําหนดความตองการของการจัดลําดับความสําคัญตอจากนั้นก็เลือกนโยบาย
และประชากรที่เกี่ยวของ การเริ่มตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงการดําเนินการ วางแผน 
และการตัดสินใจในชวงปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
       ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงานในชวงที่เปนองคประกอบของการดําเนินงาน
โครงการนั้น จะไดมาจากคําถามวาใครจะทําประโยชนใหกับโครงการไดบาง และจะทําประโยชนใด
จากวิธีการใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน การขอความชวยเหลือ 
    ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
นั้นนอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้ รวมทั้งผลประโยชนในทางบวก 
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และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคล
และสังคมดวย 
    ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล ส่ิงสําคัญที่ตองสังเกต คือ ความเห็น (view) 
ความชอบ (preferences) และความคาดหวัง (expectations) จะมีอิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในกลุมตางๆ ได 
 ดิเรก ฤกษหราย (2545, หนา 73-74) ชี้ใหเห็นขั้นตอนการมีสวนรวม ซ่ึงเรยีกเปนขอบเขต
ของการมีสวนรวม 6 แบบ คือการวิเคราะหปญหาความตองการของชุมชน หรือของกลุม การกําหนด
แนวทางการดําเนินการใหบรรลุในการแกปญหา หรือบรรลุเปาหมาย การระดมทรัพยากรทั้งภายใน
และนอกชุมชน การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว การควบคุมติดตามและประเมิน และจัดสรร
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นอยางยุติธรรม 
 2.3.4  ระดับการมีสวนรวม  
 องคกรการวิจัยอยางมีสวนรวมในเอเชีย (Participatory Research in Asia หรือ PRIA) 
เปนผูริเริ่มการทํางานแบบมีสวนรวม และไดนําเสนอรูปแบบของการจัดระดับการมีสวนรวมของ
สหกรณหมูบานในอเมริกากลางและอเมริกาใต ในการประชุมเรื่องการจัดหมูบาน สหกรณ
ในอเมริกาใต (Verhagen, 1985, pp. 55-70) ไดเสนอระดับและรูปแบบ ประเภทการฝกอบรม และ
เปาหมายของการมสีวนรวมดังนี้ 
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตะวันออกเฉียงเหนือ (2547, หนา 4) แบงการมีสวนรวม
ไว 3 ระดับตามบริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทย คือ 
       1)  ระดับผูใชประโยชน เปนการเขามามีสวนรวมเกี่ยวของดวยการรับประโยชน
เพียงอยางเดียวถือวาเปนระดับต่ําสุดของการมีสวนรวม หนวยงานราชการไทยมักมีประชาชนเขามา
มีสวนรวมในระดับนี้ และทึกทักวาทั้งหมดนี้ คือ การมีสวนรวม 
   2)  ระดับเปนผูใหความรวมมือ ระดับนี้ประชาชน หรือหนวยงานอื่นที่เขามาเกี่ยวของ
โดยการใหความชวยเหลือในดานตางๆ มักมีสวนรวมกับประชาชน หรือระหวางกันและกันในระดบันี้
และเขาใจวานี่คือเนื้อหาทั้งหมดของการมีสวนรวม 
      3)  ระดับเปนผูตัดสินใจ ระดับนี้ซ่ึงถือวาเปนระดับสูงสุด ประชาชนจะเปนผูศึกษา
สถานการณและตัดสินใจที่จะดําเนินการในเรื่องตางๆ ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมิน 
และการแบงปนผลประโยชน นักพัฒนาอาจเปนเพียงผูใหคําแนะนํา หรือหุนสวนในฐานะที่เทาเทียมกัน  
 เบญจมาศ อยูประเสริฐ (2544, หนา 26) แบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน 
7 ระดับ คือ 
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  1)  ระดับ 1 ไมมีสวนรวมเลย เปนลักษณะที่หนวยงานของรัฐเขาไปดําเนินการ
ใหประชาชนทั้งหมด หรือบางครั้งบังคับใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยไมมีทางหลีกเลี่ยงได
เพราะประชาชนเกรงความผิดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเกรงวาจะตองสูญเสียผลประโยชนบางประการ 
เชน การถูกปรับการถูกเพงเล็งจากทางราชการและถาหากหลีกเล่ียงไดประชาชนจะไมเขามามีสวนรวม 
  2)  ระดับ 2 มีสวนรวมนอยมาก ประชาชนเขามามีสวนรวมเพระมีสิ่งลอใจ หรือ
ผลประโยชนบางประการที่จะไดรับ เชน ไดรับเงินตอบแทนจากการใชแรงงาน โดยมีโอกาสไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ การไดมีชื่อเสียงฯลฯ แตประชาชนมิไดมีความเลื่อมใสตอกิจกรรม ดังนั้น 
เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนเห็นวาตนเองไมไดรับผลประโยชนเพียงพอที่จะเขามามีสวนรวม ก็จะไมเขามา
มีสวนรวม 
           3)  ระดับ 3 มีสวนรวมนอย ประชาชนเขามามีสวนรวมเพราะถูกชักจูงโดยโฆษณา
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ที่มุงเนนเห็นถึงผลดี และผลประโยชนที่จะไดรับซ่ึงไมไดคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนทองถ่ิน และประชาชนไมไดมีสวนเสนอความคิดใดๆ ทั้งสิ้น ถาประชาชน
เขามามีสวนรวมแลวอาจไดรับประโยชนอาจใหความรวมมือตอไป 
          4)  ระดับ 4 มีสวนรวมปานกลาง ทางราชการจะทําการสอบถามประชาชนถึง
ความตองการของทองถิ่นและสภาพขอเท็จจริงที่เปนอยู แลวทางราชการจะนําขอมูลที่ไดเหลานี้
ไปทําการกําหนดแผนงานเพื่อใหประชาชนปฏิบัติตาม  ซึ่งแผนงานกําหนดขึ้นนี้บางครั ้ง
อาจจะไมตรงตามประสงคของประชาชนได 
          5)  ระดับ 5 มีสวนรวมคอนขางสูง ทางราชการจะมีการยอมรับใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมคอนขางสูงโดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตางๆ รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหา
ตามประสงคของประชาชน แตการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานจริงๆ ยังขึ้นอยูกับอํานาจและ
หนาที่ทางราชการ 
     6)  ระดับ 6 มีสวนรวมสูง ทางราชการจะเปนโอกาสอยางมากใหประชาชน
แสดงขอคิดเห็น ขอแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีสวนรวมจากประชาชนโดยใกลชิด การดําเนินการ
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของประชาชนเองวาจะแกไขปญหาชุมชนอยางไร 
  7)  ระดับ 7 มีสวนรวมในอุดมคติ ประชาชนในทองถิ่นจะรวมมือดําเนินการ
ดวยตนเองโดยตลอดนับตั้งแตเริ่มตน จนกระทั่งสิ้นสุดการดําเนินการ เปนการอาศัยพื้นฐาน
ความเขามามีสวนรวมในแงของการชวยเหลือ หรือสนับสนุนสิ่งที่เกินความสามารถของประชาชน
นั้นการมีสวนรวมในอุดมคติ  
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 2.3.5 วิธีการวัดการมีสวนรวม 
 อนงค  พัฒนจักร (2545, หนา 12) ไดแบงวิธีการวัดการมีสวนรวมไว 4 แบบ คือ 
  1)  วัดตามประเภทของขั้นตอนการมีสวนรวมในขั้นตอนเริ่มการพัฒนา การคนหา
ปญหาและสาเหตุ การกําหนดความตองการและการจัดระดับความตองการของการพัฒนา ขั้นตอน
การวางแผน ขั้นตอนการดําเนินการ ขั้นตอนการรับผลประโยชน และขั้นตอนการประเมินผล 
  2)  วัดระดับความเขมของการมีสวนรวม โดยแบงเปนระดับการตัดสินใจ ระดับ
ความรวมมือและระดับการใชประโยชน  
  3)  จําแนกตามประเภทของผูมีสวนรวม ซ่ึงแบงได 3 ประเภท คือ บุคคลในทองถ่ิน 
เจาหนาที่รัฐ และเจาหนาที่ตางประเทศ 
  4)  จําแนกรูปแบบการมีสวนรวม แบงออกเปนการมีสวนรวมโดยตรง และ
การมีสวนรวมทางออม 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมนั้นควรที่บุคคลทุกคนจําไดปฏิบัติหรือทํากิจกรรมอยางแข็งขัน
และกระตือรือรน การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพมาก คือ การรวมกระทําการตั้งแต การรวมคิด 
การรวมวางแผน กําหนดวิธีการทํางาน การลงมือการทํางาน และการประเมินผลการทํางาน 
แตการเขารวมสวนใดสวนหนึ่งก็ถือวายังมีประโยชน  อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด ในฐานะ
ผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน ในสถานะที่เทาเทียมกันและดวยความสมัครใจของทุกฝาย เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามความตองการ 

2.3.6  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 
         1)  ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) 

 บิดเดล และโทมัส (Biddle & Thomas, 1996; อางถึงใน ปรารมณ ยานะวิมุติ, 
2551, หนา 12) กลาววา ระบบสังคมหนึ่งๆ ประกอบดวยขายของตําแหนงตางๆ ที่สัมพันธโดยบุคคล
ที่อยูในตําแหนงนั้นจะมีบทบาทแตกตางกัน ขายสังคมสวนบุคคลประกอบดวยบทบาทตางๆ ที่กระทํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมแตละบุคคล รวมทั้งกฎระเบียบ สังคม และวัฒนธรรมที่แตละสังคม
ไดกําหนดไวโดยที่ในแตละบทบาทบุคคลเผชิญกับความคาดหวังตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออก
ความคาดหวังเหลานี้ของบุคคลอื่นๆ ที่อยูในขายสังคมของเขาอีกดวยอยางไรก็ตามบุคคลไมเพียงแต
จะแกปญหาและปรับตัวใหความคาดหวังทางสังคมตางๆ เทานั้น หากยังริเร่ิมสรางสรรคปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธใหเขากับคนอื่นอีกดวย กลาวคือ บุคคลจะกระทําการใดๆ 
ไมเพียงแตเพื่อตอบสนองตอความคาดหวังทางสังคมในแตละสถานการณเทานั้นแตยังทํา
เพื่อผลประโยชนสวนตัวอีกดวย 
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  จากทฤษฎีบทบาท พอสรุปไดวามนุษยทุกคนมีบทบาทที่แตกตางกันทั้งนี้ 
เนื่องจากหนาที่ ตําแหนง สภาพทางเศรษฐกิจและความคาดหวังของบุคคลอื่นๆ ทฤษฎีบทบาทจะ
สนับสนุนบทบาททางสังคมและรายได ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา  
    2)  ทฤษฎีเจคติ (Attitude Theory) 
           คําวา “เจตคติ” ตรงกับภาอังกฤษวา “Attitude” มาจากคําวา Aptus  ในภาษาลาติน
บางทานอาจใชคําวา  “ทัศนคติ”  หรือ  “ทาที”  แตในที่นี้ขอใชคําวาเจตคติ 
 2.3.7  องคประกอบของเจตคต ิ
 แมจะมีผูใหความหมายของเจตคติแตกตางกันมากมาย (บัวพันธ  พรรคพิง และคนอื่นๆ, 
2546, หนา 3) แตก็มีแนวความคิดสอดคลองกันวาเจตคตปิระกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 
  1)  องคประกอบทางดานพุทธิปญญา (cognitive component) เปนองคประกอบ
ในดานความรูความเขาใจของบุคคลที่มีตอส่ิงเราตางๆ ทั้งทางดานดีหรือไมดี หรือเปนความเชื่อตอ
ความรูทางดานตางๆ ซ่ึงชวยในการประเมินคาและสรุปผลที่มีตอส่ิงเราตางๆ 
  2)  องคประกอบดานทาที ความรูสึก (affective  component) เปนองคประกอบ
ทางดานความรูสึกหรืออารมณ  ที่สืบเนื่องมาจากบุคคลไดประเมินผลตอส่ิงเรานั้นๆ แลววาพอใจ
หรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
  3)  องคประกอบทางดานพฤติกรรม (behavioral component) เปนองคประกอบที่มี
แนวโนมของบุคคลที่จะประพฤติหรือปฏิบัติตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือตอ 
ตานทั้งนี้ขึ้นอยูกับความคิดหรือความรูสึกของบุคคลที่ไดรับจากการประเมินผล 
 2.3.8  ความสัมพันธระหวางเจตคติกับพฤติกรรม 
 นักจิตวิทยาทางสังคมไดหันมาศึกษาวาเมื่อคนเรากระทําพฤติกรรมใดเขาจะมีเจตคติ
สอดคลองไปกับการกระทําของเขาหรือไม คําถามนี้ถาเรารูพฤติกรรมของบุคคลเราก็ยอมจะรูเจตคติ
ของเขาดวย เกี่ยวกับการจัดการโรงงานผลปรากฎวาบุคคลที่ไดแสดงพฤติกรรมไปตามบทบาทที่ตน
ไดรับจะเปลี่ยนเจตคติของตนไปตามพฤติกรรมที่ทําไป นอกจากนี้เจตคติยังเปนสาเหตุและเปนผล
ของพฤติกรรมตามความคิดความตองการของเขาจะทําใหเขาไดรับประสบการณที่เขามีความคิด
ความรูสึกบางอยางตอการกระทํานั้น (สงวนศรี วิรัชชัย, 2547, หนา 63)  
  จากทฤษฎีเจตคติ พอสรุปไดวาเจตคติเปนนามธรรมที่ใชแทนกลุมของการกระทําหรือ
พฤติกรรมหลายๆ อยาง เจคติเปนพฤติกรรมหนึ่งที่ทําใหเกิดการแสดงออกดานการปฏิบัติเปนเรื่องของ
จิตใจและความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่จะสงผลแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งในทางบวกและทางลบ 
ซ่ึงผูวิจัยไดนําเจตคติมาสนับสนุนปจจัยเจตคติ ที่มีตอการสรางการมีสวนรวมของสามเณรในการพัฒนา
สภาพแวดลอมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใหถูกสุขลักษณะ  
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2.4  การพัฒนาการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 
  
 การจัดการดานสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะในโรงเรียน ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ นโยบายของภาครัฐ การจัดการเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมและสุขลักษณะในโรงเรียน พฤติกรรมของนักเรียนดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 2.4.1  นโยบายของรัฐดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
         1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเร่ืองที่เกี่ยวของ
กับการจัดการสิ่งแวดลอม คือ มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเปนทองถ่ินดังเดิม ยอมมีสิทธิ์อนุรักษ
หรือฟนฟูจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และ
มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมการจัดการเสรีภาพ ตามวรรคหนึ่งจะกระทํา
มิไดเวนแตโดย อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค 
การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดการระเบียบการประกอบอาชีพ 
การคุมครองผู บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของ
ประชาชนหรือปองกันการผูกขาด หรือเพื่อขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน มาตรา 56 สิทธิ
ของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ ชุมชนในการบํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และมีความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหการดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ หรือ คุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
จะดําเนินการมิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดให
องคกรอิสระซึ่งประกอบดวย ผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนการดําเนินการดังกลาว (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย, 2540, หนา 99)  
 มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิ ไดรับขอมูลคําชี้แจง และเหตุผล จากหนวยราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือขาราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือดําเนินการโครงการ
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หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสีย
สําคัญอันอื่นใดที่เกี่ยวของกับตนหรือชุมชนทองถ่ินและสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดงักลาว 
ทั้งนี้ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 69 บุคคลมีหนาที่ปองกัน
ประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปองและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 79 รัฐตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 
รวมท้ังมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษาและคุมครองสภาพแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน มาตรา 290 เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยอมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูใน
พื้นที่ การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน การมีสวนรวม
ในการพิจารณาเพื่อรวมเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกพื้นที่ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
  2)  พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของ
ส่ิงแวดลอมไว 3 มาตรา คือ มาตรา 7 ระบุไววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย การเสมอภาคและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในการเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา และศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรู
ดวยตัวเองอยางตอเนื่อง มาตรา 23 (2) ระบุวา ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน และมาตรา 24(5) ระบุไววาสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูอาจเรียนรู



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

29 
 

 

จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2542, หนา 5-14)  
 2.4.2  การจัดการดานสิง่แวดลอมใหถูกสุขลักษณะในโรงเรียน 
 โรงเรียนมีหนาที่ฝกอบรมนักเรียนใหมีความสุขสูงสุดตามความสามารถของบุคคล
ใหบรรลุตามความมุงหมายของการศึกษา ซึ่งโรงเรียนทุกแหงมีองคประกอบที่คลายคลึงกัน
ทั้งในดานบทบาทหนาที่ และการปฏิบัติการ รวมทั้งความตองการดานสิ่งแวดลอมและสุขลักษณะดวย 
นั่นก็คือ นักเรียนทุกคนจะใชเวลาเรียนและอยูในสภาพแวดลอมของโรงเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งของ
ชวงเวลากลางวัน ประการที่ 2 โรงเรียนที่รวมของเด็กนักเรียน ที่มาจากหลายครอบครัวหลายชุมชน
จึงมีความจําเปนที่จะตองการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อเปนการปลูกฝงลักษณะที่ดีตอเด็ก
ที่จะเจริญเติบโตเปนผูใหญในอนาคต และประการสุดทายโรงเรียนมีความตองการในการใหการศึกษา
และสงเสริมการเรียนรู ประสบการณที่ถูกตองเหมาะสมกับเด็กนักเรียน 
                 2.4.3  ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดลอม  
               งานอนามัยส่ิงแวดลอมเปนงานที่มุงจะรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม ใหมีคุณภาพที่เหมาะสม 
เกื้อกูลตอการดํารงชีวิตของมนุษย เปนงานที่ปองกันมิใหโรคหรือพิษภัยเขาสูมนุษย ไมวาจะเปน
เชื้อโรคหรือสารที่เปนพิษ  
                 2.4.4  องคการอนามัยโลกไดกําหนดขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้ คือ  
       1)  การจัดหาน้ําสะอาด น้ําประปา  
      2)  การควบคุมมลพิษทางน้ํา การควบคุมมลพิษทางน้ํานี้ หมายถึง การที่ตองปองกัน
ควบคุมรักษาแหลงน้ําตางๆ ไมวาจะเปน หวย หนอง คลอง บึง แมน้ําตางๆ ตลอดจนน้ําใตดิน 
ไมใหคุณภาพเสื่อมโทรมลงจนเกิดเปนมลพิษ และเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยของมนุษย  
      3)  การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสียที่มีลักษณะเปนของแข็ง การจัดการนี้
รวมถึงการเก็บ การขนถายและการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล ของเสียในลักษณะดังกลาวขางตน 
เพราะเปนแหลงเพาะเชื้อโรคและพาหะนําโรค  
                          4)  การควบคุมสัตวอารโทรพอดและสัตวแทะ สัตวอารโทรพอดและสัตวแทะ 
ตางเปนพาหะนําโรครายแรงหลายอยางมาสูคน และยังเปนตนเหตุทําใหเกิดเหตุรําคาญและทําลาย 
ทรัพยสิน โรคสําคัญๆ ที่เห็นไดชัด เชน อหิวาหตกโรค ไขมาลาเรีย เปนตน  
                         5)  มลพิษของดิน มักจะเกิดขึ้นจากการทิ้งส่ิงสกปรกตางๆ ลงสูพื้นดิน ไมวาจะเปน
ในลักษณะของขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเนาเสีย ของทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดความสกปรก
บนพื้นดิน และเมื่อความสกปรกมีมากขึ้น ก็กลายเปนมลพิษของดินทําใหเกิดผลเสียตอการดํารงชีวิต
ของมนุษย เกิดโรคภัยไขเจ็บ การควบคุมการทิ้งสิ่งตางๆ เหลานี้  
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                        6)  การสุขาภิบาลอาหาร เชื้อโรคตางๆ และสารพิษหลายๆ อยางสามารถที่จะเขาสู
รางกายมนุษยไดโดยทางอาหาร การสุขาภิบาลอาหารจึงมีความจําเปนในหลายๆ สวน เชน ส่ิงที่จะใช
ปรุงอาหาร การปรุงอาหาร การเก็บรักษา ผูสัมผัสอาหารและอื่นๆ และที่สําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่ง 
คือ การใหความรูตอผูบริโภคอีกดวย  
                         7) การควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อเปนการปองกันและควบคุมไมใหมีส่ิงแปลกปลอม
เขาสูอากาศในปริมาณมากจนกอใหเกิดเปนพิษภัยตอมนุษย สัตวพืช  
                         8)  การปองกันอันตรายจากรังสี ไดมีการใชรังสีอยางมากมายเพื่อใชประโยชน
ในการพัฒนาทุกทางเชน ทางการเกษตรกรรม ทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย เปนตน ซ่ึงรังสีตางๆ 
เหลานี้ ถาไมไดมีการปองกันและควบคุมอยางรัดกุมแลว ก็จะทําใหเกิดเปนอันตรายตอสุขภาพ 
อนามัยของมนุษย  
      9)  อาชีวอนามัย เปนการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการทํางานใหดีเหมาะสม 
ตลอดจนการดูแลปองกันรักษาสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพและอื่นๆ มีความจําเปนอยางยิ่ง
และตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
      10)  การควบคุมมลพิษทางเสียง การควบคุมมิใหเกิดมีเสียงดังมาก หรือเกิดเสียงดัง
เปนเวลายาวนาน จนเกิดเปนของเสียตอสุขภาพอนามัย  
      11)  ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม การจัดใหที่อยูอาศัยและจัดสิ่งแวดลอมตางๆ 
ใหถูกสุขลักษณะอันทําใหมีสุขภาพทางกาย และสุขภาพจิตดี  
      12)  การวางผังเมือง การจัดใหสวนตางๆ ของเมืองใหถูกตองเปนสัดสวน เชน 
ยานธุรกิจ ยานอุตสาหกรรม ยานที่พักอาศัย ทั้งนี้ เพื่อใหไดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี และ
ความสะดวกสบายตางๆ ดวย เชน การจราจรที่ไมติดขดั  
                          13)  งานอนามยัส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับการคมนาคม  
      14)  การปองกนัอุบัติภยัตางๆ  
       15)  การสุขาภิบาลของสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่พักผอนและสิ่งที่ใช
เพื่อการพักผอนหยอนใจ จะตองมีคุณลักษณะคุณภาพที่จะสงเสริมใหสุขภาพอนามัยดี มิใชเปน
การทําใหสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม หรือเปนแหลงแพรกระจายโรค การดําเนินงานสุขาภิบาล
เมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการอพยพยายถ่ินของประชากร  
                         16)  การดําเนินงานสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการอพยพ
ยายถ่ินของประชากร  
      17)  มาตรการปองกันเพื่อใหสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปปราศจากความเสี่ยง หรือ
อันตรายใด ๆ  
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             ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนการรวมเอาโครงการอนามัยส่ิงแวดลอมของหลายประเทศในโลกผนวกกัน
ไดเปน 17 รายการดังกลาวขางตน ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับสาเหตุของปญหาของสิ่งแวดลอมของสถานที่นั้นๆ 
วาจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยทั้งโดยทางตรงและทางออมอยางไร  
          2.4.5  การอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
              เปนการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ใหถูกสุขลักษณะ ประกอบดวย 9 องคประกอบ 
คือ 

 1)  สถานที่ตั้งควรอยูในชุมชน ไมเสี่ยงตออันตราย ไมอยูใกลทางรถไฟและการจราจร
ไมคับคั่ง มีร้ัวปองกันอันตราย 

 2)  อาคารเรียนไมแออัด มั่นคง แข็งแรง รับน้ําหนกัไดจํานวนมาก ทนตอภัยธรรมชาต ิ
 3)  พื้นที่ใชสอยและอุปกรณเครื่องใชหองเรียน หองสวม หองครัวและโรงอาหาร 

รวมทั้งอุปกรณตางๆ มกีารดูแลใหไดมาตรฐาน และถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 
 4)  การระบายอากาศ แสงสวางและเสียงมีการระบายอากาศดี ควรรับลมจากธรรมชาติ 

มีแสงสวางเพียงพอตอการอานหนังสือและทํากิจกรรมของเด็ก เสียงไมดังรบกวนการเรียนของเด็ก 
 5)  น้ําดื่ม-น้ําใชสะอาด เพยีงพอ และปรับปรุงคุณภาพกอนนํามาดื่มและใช 
 6)  การจัดการขยะแยกประเภทถังขยะ มีฝาปด ไมรั่ว มีถุงรองรับเพื่อเก็บขน 

ลดการผลติขยะ นําขยะมารีไซเคิลใหเกิดประโยชน 
 7)  การจัดการน้ําเสียมีการกําจัดเศษอาหาร ใชบอดักไขมัน น้ําเสียจากสวมบําบัด

ใหถูกตอง 
 8)  การควบคุมและกําจัดแมลง สัตวพาหะนําโรคใชวิธีทางกายภาพและทางเคมี 

เชน ใชตาขายดัก ใชกาวดัก และดูแลสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ เพื่อไมให
เปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรค 

   9)  สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในโรงเรียนดูแลรักษาอุปกรณในชั้นเรียน
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟา ควรเก็บสารเคมีตางๆ ใหพนจากมือเด็ก 
จัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอและสงเสริมดานพฤติกรรม
อนามัยใหแกเด็ก 
           2.4.6  กิจกรรม 5 ส  
 ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 5  ส โดยพื้นฐานกิจกรรม 5 ส จะกลาวถึงการปรับพฤติกรรมแบบงาย  ๆ
ในการจัดการสิ่งของเครื่องใช การปรับพฤติกรรมดังกลาว ถูกแบงเปน 5 เร่ืองใหญ คือ  

1)   การแยกแยะสิ่งของตางๆ ใหชัดเจน คือ สะสาง 
2)   การจัดหมวดหมูส่ิงของใหงายตอการใช คือ สะดวก 
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3)   การรักษาความสะอาด ส่ิงของเครื่องใชของตนอยางทัว่ถึง 
4)   หมั่นทํา 3 ประการแรกโดยยึดหลัก สุขลักษณะเปนสําคญั 
5)   ทํากิจกรรรมทั้งหมดอยางตอเนื่องและเคยชิน กลายเปนการสรางนิสัยใหมีวนิัย 

 หลักกิจกรรม 5 ส ซ่ึงประเทศญี่ปุนไดปรับเปลี่ยนและประยุกตแนวคิดของชาติตะวันตก
ในเรื่องการสรางระเบียบวินัยซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงใชกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามได 
ซ่ึงประกอบดวย 
  1)  ส. แรก คือ สะสาง (seiri) ของที่ใชไดกบัของที่ใชไมได ความหมายของการสะสาง 
คือ แยกใหชัดใหเปนหมวดหมู อันจะทําใหการทํางานหรือหยิบสิ่งจําเปนมาใชสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
รวมถึงประโยชนแฝงที่มาจากการสะสาง คือ การมีพื้นที่วางที่จะนํามาใชประโยชนในการเก็บของอื่นๆ 
สวนของที่ไมตองการตองทิ้งไป หรือนํามากลับมาใชซํ้า (recycle) ก็เปนอีกทางหนึ่งที่กอใหเกิด
ประโยชนได 
         2)  ส. ที่ 2 คือ สะดวก (seiton) หยิบก็งาย หากก็รู ดูก็งามตา ขั้นตอนสะดวกที่สําคัญ 
คือ การนําของออกมาใชไดงาย วิธีปฏิบัติโดยพื้นฐานจะประกอบดวย จัดแยกของที่ใชงานออกมา
เปนประเภทตางๆ เมื่อแยกประเภทแลวใหเก็บใหเปนระเบียบติดปายวาเปนประเภทใด ทั้งนี้อาจรวมถึง
คุณสมบัติ น้ําหนัก และวันหมดอายุการใชงาน อีกส่ิงหนึ่งที่สําคัญคือข้ันตอน สะดวก คือ การทํา
แผนผังรวมสําหรับกําหนดแนวทางในการจัดวาง ซ่ึงจะแสดงสถานที่ในการวางสิ่งของหรือเครื่องมือ 
การทําขั้นตอน สะดวกก็จะสงผลในแงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยไดอยางชัดเจน 
       3)  ส. ที่ 3 คือ ตองสะอาด  (seiso)  เพื่อความพรอมในการทดํางานขั้นตอนนี้
สืบเนื่องมาจากเมื่อทําการสะสางแลว แบงแยกเพื่อความสะดวกแลวตรงนี้จะงายในการนํามา
ทําความสะอาด อาจมีคําถามวาทําไมตองทําความสะอาดดวย ในเมื่อสะสางจนเกิดความสะดวก
ในการใชสอยแลว จุดสําคัญในขั้นตอนการสะสางคือความสะอาดที่เกิดขึ้นตามมานั้น จะทําให
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน และมีผลอยางมากในการใหผูทํางานอยูในสถานที่นั้น สภาพแวดลอมดี 
ความสะอาด จิตใจของคนทํางานอยูก็โปรงใส สดชื่น และกระตือรือรนที่จะปฎิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง 
       4)  ส. ที่ 4 คือ ถูกสุขลักษณะ (seiketsu) เพื่อความแจมใส สุขกายสบายใจ ส.สุขลักษณะ
เปนผลพวงมาจากการทํา 3 ส ที่ผานมา สุขลักษณะที่ดีของคนก็เกิดขึ้น การหมั่นรักษา 3 ส ที่ผานมาแลว
อยางสม่ําเสมอ ส ที่ 4 จึงเปนเรื่องของนิสัยเปนหลัก เร่ืองของสุขลักษณะนั้นเปนเรื่องที่มุงเนนพฤติกรรม
ของคนเปนหลัก โดยท่ีทุกคนจะตองชวยกันสรางที่ทํางานใหมีสภาพและบรรยากาศที่มีลักษณะ
กอใหเกิดความสุขทั้งกายและใจ ปราศจากสิ่งและเสียงรบกวนตางๆ อันเปนผลตอสมาธิในการทํางาน
ซ่ึงมีผลตอประสาททั้งสาม คือ หู ตา จมูก 
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      5) ส. ที่ 5 คือ สรางนิสัย (shitsuke) ใหรักที่จะทํา 5 ส. เรื่องการสรางนิสัย
เปนเรื่องของศิลปะเฉพาะตัวของแตละบุคคล บางคนก็สรางงาย บางคนก็สรางยาก ในการสรางคน
ใหเปนคนมีระเบียบวินัยนั้น จะตองทําการฝกอบรมคนใหมีความรู ความเขาใจตอระเบียบ มาตรฐาน
การทํางานตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติจนเปนนิสัย 
 สรุปไดวากิจกรรม 5 ส. เปนเรื่องหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายในการจัดการสถานที่ทํางาน
ใหมีระเบียบเรียบรอยโดยมุงเนนที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานและจิตสํานึกในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมที่ดีของผูปฏิบัติงาน เริ่มจากตอง ส.สะสาง สิ่งที่ไมจําเปนในการทํางานออกไป 
จัดใหเปนระเบียบใหเกิด ส.สะดวก และตองหมั่นดูแลที่ทํางานใหสะอาด อยูเสมอมาถึง ส. สุขลักษณะ 
ที่ตองรักษามาตรฐานการปฏิบัติตาม 3 ส.แรกไวเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีมีอนามัยและเกิดความปลอดภัย
ในการทํางาน สุดทาย ส. สรางนิสัยในการปฏิบัติใหเคยชินเหมือนเปนกิจวัตรประจําวันอยางหนึ่ง 
การดําเนินกิจกรรม มีการติดตามผลงานอยางตอเนื่อง 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเรื่องการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
สภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ซ่ึงมีงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 สมศรี ศักดิ์รุงพงศากุล (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษา พบวา 
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียน กิจกรรมที่จัดมากไดแก การจัดทําแผนหรือโครงการระยะ 
1 ป การทําความสะอาด การปลูกตนไม ดานการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่จัดมากไดแก การบําเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและการรักษา
ความสะอาด ดานการเรียนการสอนมีการจัดหาเอกสารและจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 
และดานการเปนผูนําและความรวมมือกับชุมชน มีการรณรงครักษาความสะอาดกับหนวยงานตางๆ 
ภายในชุมชน สําหรับเรื่องปญหาในการจัดนั้นพบวา สวนใหญมีปญหาดานงบประมาณ ปญหา
น้ําทวมขัง และปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม 
 อรุณี ราชพัฒน (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเลย พบวา นโยบาย
การดําเนินงานในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียนทุกขนาดที่เปนกลุมตัวอยางเนนการจัดบริเวณ
และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด รมร่ืน สวยงาม โดยการจัดสวนหยอม ปลูกไมดอกไมประดับ 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

34 
 

 

และไมยืนตน การจัดการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดการสุขาภิบาล
และการจัดการบริเวณโรงเรียน ของโรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานไปตามหลักการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน คือ ความรมร่ืน สวยงามและสะดวกสบาย ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
ความปลอดภัยจากโรคติดตอ และความเหมาะสมกับการพัฒนาทางรางกาย ซ่ึงโรงเรียนทุกขนาด
เนนตามขอ 2 ของบัญญัติ 10 ประการที่ตองการใหโรงเรียนมีส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอน
ปลูกฝงเรื่องความสะอาดและใหโรงเรียนรมร่ืน 
 ณุตตรา แทนขํา (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน
ส่ิงแวดลอมศึกษาดีเดนระดับประถมศึกษา ปพุทธศักราช 2541 จากการศึกษา พบวา โรงเรียนที่ไดรับ
รางวัลส่ิงแวดลอมศึกษาดีเดนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนให รมร่ืน มีที่รองรับขยะและ
มีการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํา ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา 
บุคคลในโรงเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมแวดลอมศึกษา โดยเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ชาตรี แกวมา (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร พบวา 1. ฝายบริหาร
โดยสวนรวม ฝายบริหารในโรงเรียนขนาดกลาง และฝายบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหา
การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและเปนรายดานทั้ง 
10 ดาน อยูในระดับปานกลาง แตฝายบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีปญหาโดยภาพรวม 9 ดานอยูใน
ระดับมากและมีปญหาเฉพาะดาน การบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 2. ฝายบริหารโรงเรียน
ขนาดแตกตางกัน แตมีปญหาอีก 2 ดานที่เหลือแตกตางกันโดยฝายบริหารโรงเรียนขนาดใหญ 
มีปญหาดานการบริหารโรงฝกงาน และดานการบริหารอาคารหอประชุมมากกวาผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก และบริหารในโรงเรียนขนาดใหญมีปญหาดานการบริหารสถานที่หอประชุมมากกวา
ผูบริหารโรงเรียนขนาดปานกลาง 
 อุทุมพร  อสัมภิณวงค (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบเจตคติตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทปฎิบัติการสํารวจสิ่งแวดลอม
กับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา เจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมกอนและหลังการเรียน
ของนักเรียนมี่ไดรับการสอนโดยใชบทปฎิบัติการสํารวจสิ่งแวดลอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 เจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนโดยใชบท
ปฎิบัติการสํารวจสิ่งแวดลอมและนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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               กนกนารถ ศรีอาจ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการปรับแผนการเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยา เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนัก
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอมของกลุมที่ใชแผนการเรียนการสอนที่ปรับแลวสูงกวากลุมที่ใช
แผนการเรียนการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความตระหนักในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของกลุมที่ใชแผนการเรียนการสอนที่ปรับแลวสูงกวากลุมที่ใชแผนการเรียนการสอน
ตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 
  กนิษฐา กอวัฒนา (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องเปรียบเทียบความรูความเขาใจและเจตคติ
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของพระภิกษุผูไดรับการอบรมกับพระภิกษุผูที่ไมไดรับการอบรมตาม
หลักสูตรพระสังฆาธิการอาสาสมัครสิ่งแวดลอม จํานวน 101 รูป และพระภิกษุที่ไมไดเขารับการอบรม 
จํานวน 97 รูป ซ่ึงจําพรรษาอยูในวัดเดียวกันจากวัดตางๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออก ผลการวิจัย
พบวาพระภิกษุทั้งสองกลุมมีความรูความเขาใจและเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการนําความรูของพระภิกษุที่ไดเขารับการอบรมไปชี้แนะ
ถายทอดแกประชาชนนั้นมีเพียน 68 รูปหรือรอยละ 67.32 หัวขอเร่ืองสิ่งแวดลอมที่เคยเผยแพรมากที่สุด
ไดแกเร่ืองปาไม จํานวนครั้งที่ถายทอดจะขึ้นอยูกับเวลาและโอกาส กลุมบุคคลที่พระภิกษุนําไป
ถายทอดความรูสวนใหญจะประสบปญหาและอุปสรรคหลายอยาง  ซ่ึงไดแก ขาดเอกสาร หนังสือ 
คูมือหรือเนื้อหาทางดานสิ่งแวดลอมและการไมไดรับความรวมมือจากประชาชนอันเนื่องมาจาก
ความยากจนของประชาชนเอง 
               จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอที่คนพบในทุกงานวิจัย คือเร่ืองสภาพแวดลอม
ที่ตองศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน การจัดสภาพแวดลอมที่เปนวัตถุ เชน บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน หองเรียน ครุภัณฑ และวัสดุตางๆ ที่ไมเหมาะสมอยูหลายประการสงผลให
สามเณรมีความเสี่ยงตอสิ่งเหลานี้ หองน้ําและหองสวมสกปรก  ทอระบายน้ําสงกลิ่นเหม็น 
เปนแหลงเพาะพันธุยุง ขยะสกปรกตามบริเวณอาคารเรียนและที่พัก บันไดขึ้นลงอาคารเรียน
ไมเปนระเบียบ มีรองเทาวางขวางตามขั้นบันไดซ่ึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ ไมมีการตัดตกแตงตนไม
ที่รกรุงรัง ไมมีการจัดสวนหยอมทําเปนที่พักผอนหยอนใจ ทางเดินบนอาคารเรียนมีเกาอี้ที่ชํารุด
วางเกะกะบนพื้นทางเดินซ่ึงอาจจะทําใหกอใหเกิดอันตราย การใชแกวน้ําดื่มรวมกันอาจทําใหเกิด
โรคติดตอได จากปญหาดังกลาว สงผลตอสามเณรทั้งทางตรงและทางออมในดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมสภาพแวดลอม โดยเนนใหนักเรียน
ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดความตระหนักในการพัฒนาสภาพแวดลอมและมีนโยบายการดําเนินงาน
ในเร่ืองการจัดการสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเนนการจัดบริเวณและสภาพแวดลอม
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ในโรงเรียนใหสะอาด รมร่ืน สวยงาม โดยการจัดสวนหยอม ปลูกไมดอกไมประดับ และไมยืนตน 
การจัดการสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ มีการดําเนินงานไปตามหลักการ
จัดการสภาพแวดลอมในโรงเรียน คือ ดานสภาพภูมิทัศน ความรมร่ืน สวยงาม ดานความปลอดภัย
จากอุบตัิเหตุและดานความสะอาดปราศจากโรคติดตอ และความเหมาะสมกับการพัฒนาที่ตองการ
ใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนการสอนและปลูกฝงเรื่องของการพัฒนา
สภาพแวดลอมที่ดีโดยความรวมมือรวมใจกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


