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บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาระดับการบรหิารจดัการส่ิงแวดลอมในสถานศกึษา 
2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาด
ของสถานศึกษาท่ีสังกัดและทำเลท่ีต้ัง และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ในสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน และผูตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 
20 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนและการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน 
ทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การบริหารจดัการส่ิงแวดลอมในสถานศกึษา อยูในระดับมากท่ีสดุท้ังภาพรวมและรายดาน 
 2.  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ี และประสบการณ 
ในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา 
ที่สังกัด และทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ในสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  

 1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  ผูบรหิารและครูในสถานศึกษา ควรมสีวนรวมในการวางแผนการดำเนินการบริหารจดัการ 
สิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงปจจัยสำคัญในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ที่ชวยสงเสริมใหสิ่งแวดลอม  
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานศึกษา สรางบรรยากาศทางการศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ  สิ่งแวดลอม  การประถมศึกษา  
 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study implementation level of environmental  
management in educational institutions; 2) compare environmental management in  
educational institutions as classified by personal factors, school size, and location; and  
3) study the development guidelines on environmental management in educational institutions. 
The research samples were school administers and teachers of educational institutions 
under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, 
consisting of 317 respondents and 20 interviewers, derived by proportional stratified 
random sampling and purposive sampling. The research instruments were a questionnaire 
and an interview form constructed by the researcher. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance 
and content analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. Environmental management in educational institutions was at a highest level 
in both overall and specific aspects. 
 2.  There was no significant difference in opinion of environmental management 
among administrators and teachers with differences in sex, age, position and work experience, 
both overall and specifics aspects. Additionally, there was no significant difference in  
opinion of environmental management between those who differed in educational background, 
school size, and school location in overall aspect. When considering each aspect, there 
were significant differences at .05 level.  
 3. Administrators and teachers should participate in environmental 
management planning and concerned with important factors of environmental management 
that encouraged sufficiently and appropriately school environment. In addition, they 
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should create a school climate for enhancing performance of administrators, teachers, 
student, parent and community. 
 
Keywords:  management, environment, primary education 
 
บทนำ 
 สิ่งแวดลอมเปนแหลงกำเนิดปจจัยส่ีซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย  
การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนการใชสิ่งแวดลอมที่มีอยูเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอมนุษยและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมไมใหเกิดปญหาข้ึนในสังคม ดังท่ี สำเริง วงษเจริญ (2549: 1) ไดกลาวไววา 
มนุษยและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ตลอดระยะเวลาที่ผานมามนุษยใชสติปญญา
และความสามารถในการท่ีจะใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ
ชีวิต เน่ืองจากการนำส่ิงแวดลอมมาใชโดยไมรู ไมเขาใจ ไมอนุรักษ ประกอบกับการเพ่ิมจำนวน
ประชากรอยางรวดเร็ว ทำใหความตองการใชทรัพยากรมีมากข้ึน จึงทำใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม
ความเสื่อมโทรมความสกปรก มลภาวะตาง ๆ กลายเปนปญหาใหญที่นับวันจะเพ่ิมทวีความรุนแรง
ขึ้นเร่ือย ๆ ในระดับประเทศมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นำเอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชอยางมาก จนทำใหขาดความสมดุลทางธรรมชาติ ทำใหเกิดสภาวะส่ิงแวดลอมเปนพิษตาง ๆ 
ขึ้น เชน อากาศเสีย น้ำเสีย ปาไมลดนอยลง เปนตน เปนท่ียอมรับกันวา “มนุษย” เปนตัวการอัน
สำคัญท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมอันเปนพิษดังกลาว จนสงผลใหสิ่งแวดลอมไมสามารถปรับตัว
ไดทัน จึงทำใหเกิดการเส่ือมโทรมของสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ตามมา มนุษยเปนตัวการสำคัญ
ที่สุดในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมปญหาเหลาน้ีนับวันจะทวีมากข้ึน หากไม
รวมมอืกันและแกไข วิธีการหน่ึงท่ีจะชวยใหประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปน
ของการอนุรักษและการพัฒนาส่ิงแวดลอมคือ การใหการศึกษา โดยเร่ิมจากเด็กในวัยเรียนจนถึง
ประชาชนท่ัวไป  
 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาเปนเร่ืองสำคัญย่ิง สำหรับผูมีสวนเก่ียวของ 
กับการพัฒนาการศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู-อาจารย นักเรียนและบุคคลในชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือให 
เอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 23 (2) 
ระบุวา ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและประสบการณ
เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลย่ังยืน และมาตรา 24 (5) ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาดำเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
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เรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ และ มาตรา 24 (6) ที่ระบุวา การจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ีมี 
การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนา 
ผูเรียนตามศักยภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 9-10) 
 จากขอมูล ดังกลาวมาน้ันจะเห็นวาการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายน้ัน การบริหาร 
จัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาเปนสิ่งสำคัญประการหน่ึง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอแนวคิด 
เร่ืองการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาไวในทิศทางการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนสงเสริมการรักษาส่ิงแวดลอม 
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2554: 60-65)  
ไดกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก กลุมตัวอยางพ้ืนฐาน ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ขอท่ี 3 บรรยากาศและสภาพแวดลอมของ 
สถานศึกษา คือ สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม ประกอบดวย 1) สะอาด คือ 
ไมรก มรีะเบียบ รกัษางาย ใชสะดวก 2) สขุลกัษณะ คอื สะอาด ปลอดภยั ไรมลภาวะ สขุกาย สบายใจ 
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 3) สวยงาม คือ มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลอง 
กับพ้ืนท่ีแวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม ขอมูลดังกลาว  
จึงสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่กำหนดใน มาตรฐาน ที่ 11 ไววา  
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
โดยสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม สิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง ใชการไดดีนำไปสู 
การพัฒนาผูเรียนทุกดาน ใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดแก  
หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรู การบริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน ทั้งน้ีในตัวบงชี้ 11.1 ระบุไววา 
หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง 
อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสำหรับผูเรียน (สำนักทดสอบ 
ทางการศึกษา, 2554: 112)   
 จากการศึกษางานวิจัยของสมฤทัย รอดพูนพงศ (2553: 7-8) เรื่อง การศึกษา 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมัธยมทาแคลง สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา มี 4 ดาน ประกอบดวย 
1) ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดานกลุมเพ่ือน  
4) ดานการบริหาร ดังน้ัน สถานศึกษาจึงจำเปนตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ในสถานศึกษา และสกุณา บุญธรรม (2551: 102-109) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  
เขต 1 ในภาพรวม พบวา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1  
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มีปญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมครูสถานภาพ 
สวนบุคคล และขนาดของสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา สภาพแวดลอมเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีมั่นคงและสะอาด มีแหลง
เรียนรูเพียงพอทำใหนักเรียนดำเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาไดอยางมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ซึ่งจะสงผลถึงความสำเร็จในการเรียนดวย การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาจึงมี
ความสำคัญตอการบริหารงานภายในสถานศึกษา ผลการประเมินท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาที่มีความสัมพันธกันจะทำใหเกิดการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว จึงทำใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยคาดหวังวาผลจากการวิจัยคร้ังน้ีจะทำให ผูบริหาร 
ครูและผูที่เก่ียวของในสถานศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม สามารถนำไปเปนแนวทางในการสงเสริม พัฒนาและแกปญหา การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม หมายถึง การกำหนดกระบวนการวางแผนสงเสริม 
สนับสนุน นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม แกไข และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานส่ิงแวดลอม 
ใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยงอยางเปนระบบ 
 สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูหรือเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 
ที่แสดงถึงลักษณะทางรูปรางและโครงสรางทั้งที่เปนวัตถุ สิ่งของ ตัวบุคคล วิธีการ หรือกระบวนการ
ตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอครูนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1     
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของ 
สถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีตั้ง 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 122

สมมติฐานการวิจัย   
 ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ที่มีสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด 
และทำเลท่ีตั้งตางกัน มีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แตกตางกัน 
 
วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอน 
การวิจัยดังน้ี 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 1,761 คน จำแนกเปน 
3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 51 โรงเรียน ขนาดกลาง 60 โรงเรียน และขนาดใหญ 16 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 
127 โรงเรียน 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ มี 2 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 เปนผูให 
ขอมูลที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 317 คน ไดมา 
โดยการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 
607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) และทำการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนเพ่ือให 
กระจายไปตามขนาดของสถานศึกษาท้ัง 3 ขนาด สวนกลุมที่ 2 เปนผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณ  
คือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา จากสถานศึกษาท่ีผานการประเมินเปนสถานศึกษาแบบอยาง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  
10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผูใหขอมูลรวมท้ังสิ้น 
337 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
 

 
  

   1   2 
      

 (51 ) 51 246 9 44 2 2 
 (60 ) 60 872 10 157 5 5 
 (16 ) 16 516 3 93 3 3 

 (127 ) 127 1,634 23 294 10 10 
                                               1,761                  317                    20 
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 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ชุด คือ แบบสอบถามความคิดเห็น และ 
แบบสัมภาษณ 
   ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
      ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามมขีอคำถามเก่ียวกับเพศ อายุ วุฒกิารศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทำงาน 
ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีต้ัง โดยมีลักษณะคำถามเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) 
จำนวน 55 ขอ   
      ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมใน 
สถานศึกษา มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซึ่งประกอบดวย 
ขอคำถามจำแนกตามตัวแปรการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 4 ดาน คือ 1) ดานอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม 2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดานกลุมเพ่ือน และ 4) ดานการบริหาร 
จำนวน 55 ขอ โดยกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักของการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เปน 5 ระดับ 
ซึ่งตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   – coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.94 แลวนำไปเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง วันท่ี 
24 มกราคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 
   ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (semi-structure  
interview test) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 4 ขอ 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 
   สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี 
   1)  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหา
คาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage)  
   2)  การวิเคราะหระดับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ใชการหาคาเฉล่ีย 

( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของเบสท  
(Best, 1981: 182 อางถึงใน ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543: 137)  
   3)  การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา จำแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีตั้ง โดยในการเปรียบเทียบ 
ความแตกตางระหวางเพศ ตำแหนงหนาท่ี และทำเลท่ีต้ัง ใชการทดสอบที (t-test) และในการเปรียบเทียบ 
ความแตกตางระหวาง อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา 
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ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
   สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
             ผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังน้ี 
              1.  การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดและขอมูลมีการกระจายตัวนอยมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียลำดับสูงสุด คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
รองลงมา คือ ดานการบริหาร ดานกลุมเพ่ือน และดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ตามลำดับ 
ดังปรากฏในตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูในสถานศึกษา โดยภาพรวม  
 (n=317) 

 X  S.D.   
 

 
 
 

4.52 
4.60 
4.54 
4.54 

0.43 
0.40 
0.49 
0.43 

 
 
 
 

4 
1 
3 
2 

 4.55 0.44   
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 2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี 
ประสบการณในการทำงาน ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีตั้ง พบวา 
            2.1  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนเพศชายและท่ีเปนเพศหญิง มีความคิดเห็น 
ตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ 

   2.2  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร 
จัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 

            (n = 317) 
 

 
 (n=119)  (n=198) 

t 
X  S.D. X  S.D. 

 4.52 0.44 4.52 0.42 0.09 
 4.63 0.41 4.58 0.39 1.24 

 4.59 0.46 4.50 0.50 1.63 
 4.57 0.43 4.52 0.42 1.17 

 4.58 0.38 4.53 0.36 1.23 
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามอายุ 
 

   2.3  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ดาน คือ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
และดานการบริหาร สวนอีก 2 ดาน คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานกลุมเพ่ือน พบวา  
ไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

(n = 317) 

 
  

df SS Ms F 

 

 3 0.67 0.22 
1.21  313 57.30 0.18 

 316 57.96  

 
 3 0.66 0.22 

1.39  313 49.84 0.16 
 316 50.51  

 
 3 0.25 0.08 

0.35  313 74.24 0.24 
 316 74.49  

 
 3 0.75 0.25 

1.38  313 56.72 0.18 
 316 57.47  

 
 3 0.29 0.19 

0.69  313 43.25 0.14 
 316 43.54  
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ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

   2.4  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีตำแหนงหนาท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษาและ 
ที่เปนครูผูสอน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏ 
ในตารางท่ี 6 
 

 (n  = 317) 

 
  

df SS Ms F 

 

 2 2.02 1.01 
5.68*  314 55.94 0.18 

 316 57.96  

 
 2 0.20 0.10 

0.61  314 50.31 0.16 
 316 50.51  

 
 2 0.10 0.05 

0.21  314 74.39 0.24 
 316 74.49  

 
 2 1.25 0.62 

3.49*  314 56.22 0.18 
 316 57.47  

 
 2 0.54 0.27 

1.96  314 43.00 0.14 
 316 43.54  

*  .05 
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ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามตำแหนงหนาท่ี 
  

   2.5  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีประสบการณการในการทำงานตางกัน มี 
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 7 
 

 (n  = 317) 

 
 

  
(n=23) 

  
(n=294) t 

X  S.D. X  S.D. 
 4.54 0.50 4.52 0.42 0.14 

 4.54 0.52 4.60 0.39 0.62 
 4.45 0.67 4.54 0.47 0.91 
 4.48 0.58 4.54 0.41 0.53 

 4.50 0.53 4.55 0.36 0.48 
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ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณในการทำงาน 

   2.6  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ดาน คือ ดานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการบริหาร สวนอีกดาน คือ ดานกลุมเพ่ือน
พบวาไมแตกตางกันดังปรากฏในตารางท่ี 8 
 

 (n = 317) 
 

  
df SS Ms F 

 

 2 0.96 0.48 2.64 
 314 57.00 0.18 

 316 57.96  

 
 2 0.37 0.19 1.02 

 314 57.10 0.18 
 316 57.47  

 
 2 0.53 0.27 1.95 

 314 43.00 0.14 
 316 43.54  

 
 2 0.67 0.33 2.11 

 314 49.84 0.16 
 316 50.51  

   
 2 0.46 0.23 0.97 

 314 74.04 0.24 
 316 74.49  
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ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษา จำแนก ตามขนาดของสถานศึกษา 
 

   2.7  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาอยูในเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเมือ่พจิารณารายดาน
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ดาน คือ ดานอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม โดยพบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา
อยูนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มากกวาผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีทำเล 
ที่ตั้งของสถานศึกษาอยูในเขตเทศบาล ดังปรากฏในตารางท่ี 9 
 

(n=317) 

 
  

df SS Ms F 

 

 2 6.11 3.05 18.5* 
 314 51.85 0.17 

 316 57.96  

 
 2 1.65 0.82 5.30* 

 314 48.86 0.16 
 316 50.51  

 
 2 0.85 0.43 1.81 

 314 73.64 0.24 
 316 74.49  

 
 2 2.27 1.14 6.46* 

 314 55.20 0.18 
 316 57.47  
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ตารางที่ 9  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา 

 3.  ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปไดดังน้ี 
   3.1  ดานการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม พบวา ผูบริหารและครู 
ในสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษารวมกัน ซึ่งจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ ที่จะชวยใหสถานศึกษามีความปลอดภัย เปน
ระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด สวยงาม รมรื่น มีที่พักผอนหยอนใจอยางเพียงพอตอความตองการ 
และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ซึ่งเปนสถานท่ีใหความรูและประสบการณตาง ๆ  
สิ่งเหลาน้ีจะตองไดรับการจัดเตรียมไวเปนอยางดี 
   3.2  ดานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน พบวาสถานศึกษาควรวางแผนการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนในหลาย ๆ ดาน
ตามความถนัดหรือความสนใจ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม 
ดานเน้ือหาความรู กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรู มีการจัดหาสื่อท่ีใชในกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน มีการวัดผลประเมินผลอยางเปนระบบตรวจสอบได เนนผูเรียน 
เปนสำคัญ เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสมเอ้ือตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน 
   3.3  ดานการพัฒนากลุมเพ่ือน พบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาควรสงเสริม 
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น สวนรวมในการทำงาน จัดกิจกรรมสรางขวัญกำลังใจให 
ทุกคนเสมอภาคกัน เพ่ือสงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมูคณะภายในสถานศึกษาใหบุคลากร 

           (n = 317) 

 

 
(n=109) 

 
(n=208) t 

 S.D.  S.D. 
 4.44 0.44 4.57 0.42 2.50* 

 4.60 0.34 4.60 0.43 0.18 
 4.51 0.54 4.55 0.46 0.74 
 4.52 0.41 4.55 0.44 0.61 

 4.52 0.33 4.57 0.39 1.14 
*  .05 
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ในสถานศึกษามีความรัก ความสามัคคี การใหเกียรติกัน การทำงานรวมกันและรูจักการใหอภัย 
ในสิ่งท่ีผิดพลาดท่ีเกิดจากการทำงาน ใหทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จ
ลุลวงเปนอยางดีและทำงานอยางมีสติ 
   3.4  ดานการพัฒนาการบริหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ควรบริหารจัดการและ 
ดำเนินการใหการปฏิบัติงานตาง ๆ สำเร็จดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหทำงานรวมกัน จัดกิจกรรมและสงเสริมใหบุคลลากรในสถานศึกษา 
มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ย้ิมแยมแจมใส เปนมิตรตอกัน เห็นความสำคัญของกัน
และกัน มีการยกยองชมเชย สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ 
ความกาวหนา สรางบรรยากาศทางการศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีขอคนพบท่ีนาสนใจสามารถนำมาอภิปรายผล  
ไดดังน้ี 
           1.  จากผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน 
สถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษา 
ใหความสำคัญตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ที่เปนเชนน้ีเปนเพราะปจจุบัน 
สภาพแวดลอมเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีอาคารเรียน  
หองเรียนเพียงพอ มั่นคง และสะอาด มีแหลงเรียนรูเพียงพอทำใหดำเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาได
อยางมีความสุขปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานศึกษามีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอ 
การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของสมฤทัย รอดพูนพงศ 
(2553: 75) ไดทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดสิ่งแวดลอม 
ในโรงเรียนมัธยมทาแคลง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุร ี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมทาแคลง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานอาคารสถานท่ี ดานการเรียน
การสอน ดานสังคมกลุมเพ่ือน และดานการบริหารอยูในระดับมากตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัย
ของสำเริง วงษเจริญ (2549: 66-67) ไดศึกษาการบริหารส่ิงแวดลอม ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การบริหารส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก ดานการบริหารกิจกรรมการเรียน
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การสอน ดานการบริหารกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดานการบริหารกิจกรรมชุมชนสัมพันธอยูใน
ระดับมากตามลำดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐธยาน พลศรีเมือง (2550: 49-50) ไดศึกษา
สภาพการบริหารงานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และขอเสนอแนะในการบริหารงานส่ิงแวดลอม 
ในโรงเรียนของโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษา ตําบลเวียงเชียง ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เชียงราย เขต 4 พบวา ภาพรวมของสภาพการบริหารงานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนในศูนย
เครือขาย การศึกษาตำบลเวียงเชียงของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมอยู 
ในระดับมาก  
          2.  จากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ 
ครูในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทำงาน 
ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีตั้ง พบวา 
         2.1  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ ตำแหนง
หนาท่ี และประสบการณในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัย 
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท้ังเพศชาย เพศหญิง ที่มีอายุ ตำแหนงหนาท่ี 
และประสบการณในการทำงานตางกัน มีความสามารถเทาเทียมกัน ในเรื่องของการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพดล กาญจนกุล (2546: 63) ไดศึกษา 
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปญหาการดำเนินการการจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมของสถานศึกษา 
มัธยมศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด พบวา การดำเนินงานการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมของ 
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดกรมสามญัศึกษา จงัหวัดรอยเอ็ด ทีม่เีพศ และอายุตางกันน้ัน  
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก สุระกุล (2549: 63)  
ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 3 พบวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ชลบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
   2.2  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน พบวา มี 3 คู คือ ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กับผูบริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ผูบริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
กับผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท 
กับผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
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ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไมแตกตางกัน 
ซึ่งผูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
สูงกวาผูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก 
                2.3  ผูบรหิารและครูในสถานศึกษาท่ีจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาท่ีสงักัดตางกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมแตกตางกัน พบวา ผูบริหารและครูที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก กับผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดกลาง ผูบริหารและครูที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก กับผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ และผูบริหารและครูที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดกลาง กับผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็นใน 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผูบริหารและครูที่อยูใน 
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สูงกวา 
ผูบริหารและครูท่ีอยูในสถานศึกษาขนาดกลางและใหญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลียว กลาหาญ 
(2550: 73-74) ไดทำการวิจัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา 
ในการบริหารส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี พบวา การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี จำแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ีเพราะผูบริหารสถานศึกษาท้ังสามขนาด 
มทีศันะท่ีเห็นตรงกันวาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ีบคุลากรทุกฝายตองรวมกันดำเนินการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมศึกษา โดยการสงเสริมใหมี
การวิเคราะหหลักสูตรในเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเร่ือง สิ่งแวดลอมศึกษา กระตุนใหครูจัดการเรียนรูเร่ือง
สิ่งแวดลอมโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหมี 
การใชภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและส่ือ เพ่ือสอนเรื่องสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับสภาพชุมชน
และทองถ่ิน ในขณะท่ีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมน้ันผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมดำเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาและมีการนิเทศ/
ติดตามประเมินผลการจัดสิ่งแวดลอมในระหวางการดำเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง รวมท้ัง
สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมในโอกาสตาง ๆ 
เชน กิจกรรมปลูกตนไม เก็บขยะ สอดคลองกับงานวิจัยของสำเริง วงษเจริญ (2549: 66-67) 
ไดทำการวิจัยเร่ือง การบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษา 
ขนาดใหญ มีการบริหารส่ิงแวดลอมแตกตางกัน 
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   2.4  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่จำแนกตามทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาตางกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
 3.  จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูในสถานศึกษา จะเห็นไดวา 
   3.1  ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม พบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษา 
ควรมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
รวมกัน เพ่ือรวมกันวิเคราะหสภาพความตองการในการสรางและพัฒนาอาคารสถานท่ีและ 
สภาพแวดลอมใหสอดคลองกับความตองการ ซึ่งจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ ที่จะชวยให 
สถานศึกษา มีความปลอดภัยเปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด สวยงาม รมรื่น มีที่พักผอน
หยอนใจอยางเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ซึ่งเปน
สถานท่ีใหความรูและประสบการณตาง ๆ จึงจำเปนตองพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของราตรี  ลภะวงศ (2549: 16-17) ที่ใหแนวปฏิบัติในการบริหารสภาพแวดลอมดานอาคารสถานท่ี 
วา การสรางอาคารสถานที่ตลอดจนหองเรียนตองมีความเปนระเบียบเรียบรอยนาดู อยูในตำแหนง
หรือบริเวณท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชนตอการใชสอย โดยการจัดขึ้นอยูกับสภาพความเปนไปได
และเหมาะสมกับหองเรียน วัสดทุีใ่ชและความสามารถของการจัดของผูสอนและผูเรียนรวมท้ังการจัด
สภาพนอกหองเรียน เชน สนามกีฬา สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหยอม สนามเด็กเลน 
สถานท่ีพักผอน ควรจัดใหเปนระเบียบ สะอาด มีการปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือเพ่ิมความรมรื่น
สวยงาม จำเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการรวมมือรวมใจกันของสมาชิกในโรงเรียน ทั้งดานความคิดและ
แรงงานในการตกแตงและดูแลรักษา  
   3.2  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา สถานศึกษาควรวางแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนในหลาย ๆ ดาน 
ตามความถนัดหรือความสนใจ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม 
ดานเน้ือหาความรู กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรู มีการจัดหาสื่อท่ีใชในกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มีการวัดผลประเมินผลอยางเปนระบบตรวจสอบได เนนผูเรียนเปน
สำคัญ เปดโอกาสใหนกัเรียนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น มกีารจดัสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม
เอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของสมฤทัย รอดพูนพงศ (2553: 46) ที่กลาววา สภาพแวดลอมทางดานการเรียนการสอน เปนสวน
สำคัญท่ีจะสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ครู อาจารย ผูสอนเปนองคประกอบท่ีสำคัญ 
อยางมากในการเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองเปนตัวอยางท่ีดี ทั้ง
ดานความรูความสามารถ และบคุลกิลกัษณะ ทำใหการสอนเกิดประสทิธิผลตามความตัง้ใจ สิง่ตาง ๆ 
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เหลาน้ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูและพัฒนาความคิดสรางสรรค และใชเปน
แบบอยางในการดำเนินชีวิตท่ีดีตอไป 
   3.3 ดานกลุมเพื่อน พบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาควรสงเสริมการมีสวนรวม 
ในการแสดงความคิดเห็น สวนรวมในการทำงาน จดักิจกรรมสรางขวัญกำลังใจใหทกุคนเสมอภาคกัน 
เพ่ือสงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมูคณะภายในสถานศึกษา ใหบุคลากรในสถานศึกษา 
มีความรักความสามัคคี การใหเกียรติกัน การทำงานรวมกันและรูจักการใหอภัยในส่ิงท่ีผิดพลาด 
ที่เกิดจากการทำงาน ใหทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จลุลวงเปนอยางดี
และทำงานอยางมีสติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแอสติน (Astin, 1972: 67 อางถึงใน สมฤทัย   
รอดพูนพงศ, 2553: 36) ที่กลาววา ปฏิสัมพันธของผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน มีความสำคัญ
และมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน ความประพฤติ เจตคติ และคานิยม เพราะเพ่ือนรวมงาน
สามารถใหกำลังใจในเรือ่งทัว่ ๆ ไป และชวยใหเกิดความคิดหรอืประสบการณใหม ๆ ซึง่สงผลตอการจัด 
การเรียนการสอนของครูอาจารย ถากลุมเพ่ือนมีบรรยากาศท่ีเปนกันเองเขาอกเขาใจ ชวยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน เพราะถาสภาพแวดลอมดานกลุมเพ่ือนดีทำใหเกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคี
และชวยเหลอืซึง่กันและกัน 
   3.4  ดานการบริหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ควรบริหารจัดการและดำเนินการ 
ใหการปฏิบัติงานตาง ๆ สำเร็จดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา สงเสริม
และสนับสนุนบุคลากรใหทำงานรวมกัน จัดกิจกรรมและสงเสริมใหบุคลลากรในสถานศึกษามี 
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือเก้ือกูลกัน ย้ิมแยมแจมใส เปนมิตรตอกัน เห็นความสำคัญของกัน 
และกัน มีการยกยองชมเชย สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ 
ความกาวหนา สรางบรรยากาศทางการศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเลิศศักด์ิ คำปลิว (2551: 20) ที่ให 
แนวปฏิบตัใินการบริหารไววา การบริหารเปนการดำเนินการโดยวิธีทีห่ลากหลายของผูบรหิารสถานศึกษา
เพ่ือใหครูไดมีโอกาสใชความสามารถของตนเองเต็มที่และสามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหนาท่ีไดมากพอ 
ในการพัฒนาส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผูที่เก่ียวของทุกระดับ ทุกฝาย ตองมีความรู ความเขาใจ รวมถึงรับทราบบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ชวยสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
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ขอเสนอแนะ 
         จากผลการวิจัย เร่ือง การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
           1.  ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 
   1.1  สถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของเขาใจถึง 
ความสำคัญของการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาอยางถูกตองชัดเจน รูคุณคาของส่ิงแวดลอม 
ผลกระทบในการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมคิด รวมทำในกิจกรรมโครงการอนุรักษ 
และพัฒนาส่ิงแวดลอม  
   1.2  สถานศึกษาควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน  
มีการระบุขอบเขตของงาน เพ่ือประสิทธิภาพของงานใหสอดคลองกับศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
มีการสนับสนุน ติดตาม เพ่ือพัฒนาและสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับสถานศึกษา  
   1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรเปดโอกาสและ 
สงเสริมใหผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีการอบรมเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมใน 
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู โดยเชิญผูที่มีความเช่ียวชาญมาเปนวิทยากรใหคำปรึกษาท้ังผูบริหาร 
ผูรับผิดชอบ และผูรวมงาน เพ่ือการมีสวนรวมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาใหเกิด
ความเขาใจและความรวมมือในการประสานงาน  
   1.4  สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ
สิง่แวดลอมในสถานศกึษาอยางตอเน่ืองและจรงิจงั มกีารตรวจสอบเพือ่ปรบัปรงุพัฒนาการดำเนินงาน 
และนำผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
เพ่ือการวางแผน การดำเนินงานคร้ังตอไปใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
       2.  ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคการบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา  
   2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมี
การปฏิบัติเปนเลิศ 
   2.3  ควรมีการศึกษาการวิเคราะหรปูแบบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
ที่มีการปฏิบัติเปนเลิศ โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 138

สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด ผูบริหารและครูในสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาตางกัน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ไดขอคนพบวา ควรสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความกาวหนา ใหไดรับความรู ความเขาใจในเร่ืองของการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา เพ่ือสรางบรรยากาศทางการศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของ 
สถานศึกษา 
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