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บทคดัยอ่ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างจริยธรรมสิง่แวดล้อม ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีน และ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
จดัการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามเพศ และ
สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 จากการเทียบตารางทาโร่  
ยามาเน่ (taro yamane) ±10% จ านวน 98 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ เอกสารการบรหิารสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้สู่
ความยัง่ยนื แบบส ารวจโครงสรา้งในการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูสู้่ความยัง่ยนืของสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ F-test One-way ANOVA  
 ผลการวจิยัพบว่า  
  1) ผลการศกึษาการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูสู้ค่วามยัง่ยนืของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ พบว่า 
   1.1) การบรหิารสิง่แวดลอ้มที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรูสู้่ความยัง่ยนื ปัจจุบนัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ มกีารการบรหิาร ประกอบด้วย 1) ดา้นวชิาการ จะมุ่งใหม้กีระจายอ านาจในการบรหิาร
จดัการไปยงัสถานศกึษา ดว้ยเจตนารมณ์ทีจ่ะใหส้ถานศกึษาด าเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างอสิระ 2) ดา้นงบประมาณใน
การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษามุ่งเน้นความเป็นอสิระ ในการบรหิารจดัการมคีวามคล่องตวั โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้3) ดา้นบุคลากร มกีารบรหิารงานบุคคลในสถานศกึษา เป็นภารกจิส าคญัทีมุ่่งส่งเสรมิใหส้ถานศกึษา
สามารถปฏบิตัิงานเพื่อตอบสนองภารกจิของสถานศกึษา และมกีารด าเนินการด้านการบรหิารงานบุคคลให้เกิด
ความรวดเร็ว และคล่องตัว และ 4) ด้านการบริหารทัว่ไป การบรหิารทัว่ไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกบัการจดัระบบ
บรหิารองคก์ร ใหบ้รกิารบรหิารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยมบีทบาท
หลกัในการประสานงานส่งเสรมิ สนับสนุน และการอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บรกิารการศกึษาทุก
รปูแบบ มุ่งพฒันาใหใ้ชม้กีารใชน้วตักรรมและเทคโนโลยอีย่างเหมาะสม ส่งเสรมิในการบรหิารและการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา ตามหลกัการบรหิารงานที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงานเป็นหลกั ตลอดจนการมสี่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
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    1.2) การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ของครู จะมุ่งเน้นการสอนที่สามารถพฒันาผู้เรียนได้ครบทัง้ความรู้ 
ทกัษะ และทศันคติ คุณธรรมจรยิธรรม โดยอาศยัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั และ
ผูส้อนจะต้องพฒันาวธิกีารสอนของตนเองอยู่เสมอ โดยครผููส้อนมกีารพฒันาตนเอง มวีธิกีารสอนทีแ่ปลกใหม่ ท าให้
ผูเ้รยีนเกดิความสนใจอยากจะเรยีน และท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ท าพฒันาการของผูเ้รยีน โดยครผููส้อนเองมกีาร
เตรยีมตวัสอน มทีกัษะในการสอนแบบต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหา ซึง่ครูผูส้อนมปีฏบิตัติวัใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ีมี
การวางตัวที่เหมาะสม มีความมัน่ใจ มีความกระตือรือร้น และเตรียมพร้อมในการสอนมา เป็นอย่างดีท าให้
สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนมคีวามน่าสนใจ 
   1.3) พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน ครูผูส้อนจะยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยค านึงถงึความแตกต่าง
ของผู้เรียน ในด้านวัย ประสบการณ์เดิม และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนเป็นหลัก มีการสร้าง
บรรยากาศและเวลาให้เหมาะแก่การเรยีนรู ้ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและอารมณ์ของผูเ้รยีน มุ่งใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู ้
ความสามารถ ทกัษะและทศันคต ิคุณธรรมจรยิธรรมทีพ่รอ้มที่จะประพฤตปิฏบิตัตินเป็นคนด ีมกีารใชส้ื่อเพื่อเป็น
สิ่งจูงใจในการสอน ท าให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ที่เ รียนด้วยความสุขใจ ความสนใจ 
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่ยึดวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลกั อีกทัง้จดัให้มีการส่งเสริมให้
นกัเรยีนเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ซึง่จะจะใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมกนัทุกคน เป็นการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 
และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรยีน โดยมีการวดัผลทางการเรยีนการเรียนการสอนเป็นระยะๆ ให้ติดต่อกนั 
เพื่อใหเ้กดิความสนใจ ตัง้ใจเรยีนและยงัเป็นการวดัความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนไปในตวัดว้ย 
  2) ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของผู้บรหิารสถานศกึษา ครูนักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ โดยจ าแนกตามเพศ และสถานภาพ  พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างดา้นจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study environmental management that is conducive to learning 
management towards sustainability of basic educational institutions under the Roi- Et Municipality To 
compare and compare the ethical environment of the school administrators, teachers, students and the basic 
education institution committees In environmental management that is conducive to learning management 
towards the sustainability of basic educational institutions under the Roi Et Municipality Classified by gender 
and status. The sample group used in this research was the school administrators, teachers, students and 
the basic education institution committees of schools under Roi Et Municipality for academic year 2019 from 
taro yamane table comparison of ± 10% of 98 people. The research data was collected by simple random 
sampling (Simple Random Sampling). The research tools, such as environmental management documents, 
are conducive to sustainable learning management. Survey of environmental management structures that 
are conducive to learning management towards sustainability of basic educational institutions under the Roi 
Et Municipality and environmental ethics measure. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and F-test One-way ANOVA. The research results were found that: 
 1) The results of the study of environmental management contributing to the sustainability of learning 
management of basic educational institutions under Roi-Et Municipality found that: 
  1.1) Environmental management that is conducive to learning management towards sustainability. 
Nowadays, basic education institutions under the Roi-Et Municipality.  The administration consists of: 1) 
Academic aspects aim to distribute management power to educational institutions. With the intention to allow 
educational institutions to operate independently. 2) Budget in the administration of the school budget 
focuses on independence. Management is flexible, transparent and verifiable. 3) Personnel: Human resource 
management in educational institutions. It is an important mission aimed at promoting educational institutions 
to be able to perform tasks in response to the mission of educational institutions. And the personnel 
management has been performed to be quick and agile and 4) the general management. General 
management is a task that involves organizing an organizational management system. Provide other 
administrative services to achieve standard results. Quality and goals set It plays a key role in coordination, 
promotion, support and facilitation in all forms of educational services. Aiming to develop and use, with the 
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use of innovation and technology appropriately. Promote education administration and management of 
educational institutions. According to the management principles that focus on the achievement of the work 
as well as the participation of individuals, communities and related organizations. In order to make education 
management efficient and effective. 
  1.2) organizing teacher learning activities Will focus on teaching that can develop learners 
complete knowledge, skills and attitude, morality and ethics By organizing learning and teaching activities 
that focus on students And the teacher has to keep developing his own teaching methods. In which the 
teachers have their own development There are different teaching methods. Causing students to be 
interested in learning and make the students learn Do the development of the learners By the teachers 
themselves prepare to teach Have different teaching skills to suit the content Which teachers have behaved 
themselves to be a good role model Appropriate conduct, confidence, enthusiasm And is well prepared to 
teach, making the learning environment interesting. 
  1.3) Student learning behavior Teachers place students as a priority. Taking into account the 
differences of the learners in their age, previous experiences and the individual differences of students are 
primarily There is an atmosphere and time suitable for learning. Both in the environment and the emotions 
of the learners Aiming for learners to acquire knowledge, abilities, skills and attitudes. Morality and ethics 
that are ready to behave themselves as good people. The media are used as incentives in teaching. 
Resulting in meeting the needs of the learners Who study with happiness, interest and enthusiasm in 
activities without adhering to any teaching method in addition, students are encouraged to create creativity. 
This will allow all students to participate together. This is to strengthen the morality, ethics and desirable 
characteristics of the students. By measuring the learning and teaching results from time to time to keep 
each other's interest Study hard and it is also a measure of knowledge and understanding of the learners 
in the body. 
 2) The results of comparing the differences of environmental ethics of the school administrators, 
teachers, students and the basic education institution committee. In environmental management that is 
conducive to learning management towards the sustainability of basic educational institutions under the Roi 
Et Municipality By gender and status, it was found that when comparing the differences in ethical 
environment are different with statistical significance at the .05. 
 
Keywords : Environmental management, Learning management towards sustainability, basic educational 
institutions. 
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1. บทน ำ 
 ปั จ จุ บั น โ ล ก ก า ลั ง เ กิ ด วิ ก ฤ ต เ พ ร า ะ
ทรพัยากรธรรมชาตถิูกท าลายจนเกดิความไม่สมดุลทาง
ธรรมชาต ิเช่น ป่าไมถู้กท าลาย หน้าดนิถูกกดักร่อน พชื
และสตัว์บางชนิดสูญพนัธุ์ ต้นน ้าและพื้นที ่ราบลุ่มเกดิ
ความแห้งแล้ง อากาศโลกร้อนขึ้น เกิดมลพิษในชัน้
บรรยากาศในดนิและในน ้า เกดิมหนัตภยัร้ายแรง เช่น 
พายุ น ้าท่วม แผ่นดนิไหว สาเหตุทีท่รพัยากรธรรมชาติ
ถูกท าลายลว้นเกดิจากการกระท าของมนุษยท์ัง้สิน้ การ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นับเป็นปัญหาส าคญัอย่างยิง่ปัญหาหนึ่งส าหรบัคนทัว่
โลกทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ประเทศก าลงัพฒันาอื่นๆ 
ตอ้งประสบกบัปัญหาความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้มอยู่
ตลอดเวลาและผูค้นต่างต้องไดร้บัผลกระทบอนัเกดิจาก
ปัญหาทรพัยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและสิง่แวดล้อม
เป็นพษิอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุที่ความเสื่อมโทรม
ของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นปัญหาทีค่่อยๆ สะสม
ตัวเองและแผ่ขยายขอบเขตออกไปอย่างช้าๆ แต่ทวี
ความรุนแรงมากขึน้ทุกขณะอย่างไม่รูต้วัจงึท าใหปั้ญหา
นี้ถูกมองขา้มไป กาลเวลาผ่านมาจนกระทัง่ถงึระยะเมื่อ
ไม่กีส่บิปีมานี้ ซึง่เรยีกกนัว่า ทศวรรษแห่งการพฒันานัน้
ปรากฏว่าได้เกิดปัญหารุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นใน
บางส่วนของโลก และปัญหาดังกล่าวนี้มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันในทุกประเทศ ที่พัฒนาแล้วและก าลัง
พฒันา อาท ิปัญหามลพษิเกีย่วกบัน ้า ปัญหาทรพัยากร
ทางธรรมชาติเสื่อมสลายและหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทัง้น ้ามนั  
 แร่ธาตุ ป่าไม้ พืช สตัว์ เป็นต้น (ศิลป์ สกีวด, 
2550 : 1)  นบัไดว้่าสิง่แวดลอ้มมบีทบาทและส าคญัต่อ
ชีวิตมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เนื่ องจาก
สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งก าเนิดแห่งปัจจัยสี่  ซึ่งเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีติของมนุษย ์  
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับ
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยส่งผล
กระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อมวลมนุษยชาติ 
ภาวะวิกฤติที่แสดงถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามา ได้แก่ 
อุณหภูมขิองโลกทีร่อ้นขึน้ ชัน้โอโซนทีห่่อหุม้โลกถูก
ท าลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ภยัแล้ง มลพษิใน
น ้า ดิน และอากาศ สารพิษอันตราย สารเคมีจาก

โรงงานอุตสาหกรรม และไอเสยีจากรถยนต์ ซึง่ลว้น
แต่เป็นปัญหาที่ เกิดจากการที่มนุษย์ได้ท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสรา้งภาวะมลพษิใหเ้กดิขึน้
ในสภาพแวดล้อมทัง้สิ้น ส าหรับประเทศไทยการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องแลกกับ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีถู่กท าลาย และเสือ่มโทรมอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลเสยีต่อมลภาวะทางอากาศ น ้า เสยีง 
ปัญหาน ้าเสยี ปัญหาขยะมลูฝอย รวมทัง้กากของเสยี
จากภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษต่อสิง่แวดล้อม 
อนัน าไปสู่ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิภาวะโลกรอ้น และ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก น ามาซึง่ความสญูเสยีทาง
เศรษฐกิจและสงัคมที่ประมาณค่ามิได้ และต้องใช้
ทรัพยากรในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่
ต่อเนื่อง ซึง่สรา้งภาระกบัสงัคมและงบประมาณของ
รฐัอย่างไม่มทีี่สิน้สุด จากปัญหาดงักล่าวส่งผลให้ทัว่
โลกเกิดความใส่ใจด้านสิง่แวดล้อมและได้ขยายวง
กว้างมากขึ้น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , 
2554)  ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายทีเ่ป็น
พลวตัของโลกแห่งศตวรรษที ่21 ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นแรง
กดดันภายนอก  จากกระแสโลกาภิวัต น์และ
ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
แรงกดดันจากภายใน จากสภาวการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร สิง่แวดล้อม 
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ลว้นส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา ซึ่ง เป็นกลไกหลักในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศ ระบบการศกึษาจงึตอ้งปรบัเปลีย่นใหร้องรบั
กบัความทา้ทายดงักล่าว นอกจากนี้ระบบการศกึษา
เองกม็ปัีญหาหลายประการที่เกดิจากระบบคุณภาพ
และมาตรฐานการจดัการศกึษา กฎ ระเบยีบ และการ
บรหิารจดัการทีไ่ม่เหมาะสม รวมทัง้ การดาเนินการ
จดัการศกึษาทีไ่ม่สนองตอบเป้าหมายของการพฒันา
ประเทศ แม้ว่าตลอดระยะเวลาของการพัฒนา
การศกึษาจะมภีาพความส าเรจ็ของการจดัการศกึษา
ปรากฏให้เห็น แต่ส่วนใหญ่ เป็นผลส าเร็จในเชิง
ปรมิาณมากกว่าเชงิคุณภาพ อาท ิการเพิม่อตัราการ
เข้าเรียนของผู้เรียนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะใน
ระดบัประถมศกึษาทีใ่กลเ้คยีงหรอืสงูกว่าระดบัสากล 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาที่เพิ่ม
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มากขึน้ การกระจายโอกาส และความเสมอภาคทาง
การศึกษาผ่านนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ การ
ผลิตและพฒันาก าลังคนระดับกลางที่เชื่อมโยงกับ
ตลาดแรงงานผ่านระบบการศกึษาแบบทวภิาค ีโดย
ภาพรวมระบบการศกึษายงัมปัีญหาดา้นคุณภาพและ
มาตรฐานในการจดัการศกึษา โดยเฉพาะการพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะและคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ และ
การผลิตก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
(ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560) 
 เมื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ถู กยกระดับ
ความส าคญัถงึจุดทีบ่รรจุไวใ้นยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
(พ.ศ. 2560–2579) โดยยุทธศาสตร์ที่  5 ได้ระบุ
ชดัเจนว่า “การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ” ซึ่งน าไปสู่ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วย     
“การจดัการศกึษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชวีติที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม” ย่อมเป็นผลให้สถานศกึษา ทัว่
ประเทศ ต้องปรบัตวัเพื่อรบักบัยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการศกึษา 20 ปี ทีก่ล่าวถงึนี้ โดยในยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิภาพ 
สามารถรบัมอืกบัภยัพบิตัแิละการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ ทัง้ในระดบัประเทศ และพืน้ที ่และการน า
ประเทศไทยไปสู่สงัคมคาร์บอนต ่าและการเติบโตที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม พรอ้มกบัการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง สู่การปฏบิตัใินการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม และการสรา้งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
จ าเป็นอย่างยิง่ที่ภาคการศกึษาต้องเขา้มามบีทบาท
ส าคญั ในการให้ความรู้ ทกัษะ สร้างทัศนคติ และ
ความตระหนักแก่ผู้เรียนและคนทุกช่วงวยัในเรื่อง
ความส าคัญของการพัฒนาและเติบโตในสังคมที่
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สามารถปรบัตวัในโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง มคีุณธรรม จรยิธรรม และรบัผดิชอบในการ
กระท าของตน และน้อมน าแนวคดิตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตัใินการด าเนินชวีติ 
พร้อมทัง้เสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรด้านการ

วจิยัและพฒันานวตักรรม และเทคโนโลยทีี่สามารถ
ปรับตัวได้ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560) 
 ในส่วนของสถานศกึษานัน้ การจดัการเรยีน
การสอนทัง้ในและนอกห้องเรยีน รวมไปถงึกจิกรรม
พฒันาผู้เรยีน มกัจะถูกก าหนดตามกรอบมาตรฐาน
หลัก สูต ร ขอ งกร ะทรว ง อยู่ แ ล้ ว  แ ต่ ในแ ต่ ล ะ
สถานศกึษาอาจจะมกีารปรบัหรอืพลกิแพลงใหเ้หมาะ
กบันักเรียนและท้องถิ่นที่แตกต่างกนัไป แต่หากจะ
ท าใหน้ักเรยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมที่ดต่ีอ
เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจริงๆ สถานศึกษา
จ าเป็นจะต้องมีการสอดแทรกเรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการสอนทัง้ในและนอก
หอ้งเรยีน ตลอดไปถงึกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และเมื่อ
นักเรียนได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว เขาจะได้
แนวคดิรวบยอดเรื่องพลงังานและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่าง
ครบถว้น ชดัเจน และเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ไปในทางบวกมากขึ้น โดยผู้ที่มีส่วนส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นอย่าง
ดีก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นก าลัง
ส าคญัในแต่ละสถานศกึษานัน้ๆ  สถานศกึษามหีน้าที่
รบัผดิชอบในการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ี
ค ว าม รู้  ค ว ามส าม า ร ถ  แ ล ะป รับตั ว เ ข้ า กับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม จึงควรสร้าง
บร รย าก าศและสิ่ ง แ วดล้ อมที่ ดี ใ ห้ ทุ ก คน ใน
สถานศึกษามีความรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ร่วมกัน คือ 
สร้างความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทรต่อกัน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาถอืว่าเป็นบุคคลทีส่ าคญัคนหนึ่ง
ที่จ ะช่ วยให้การด า เนินงานของสถานศึกษามี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ผูบ้รหิารสถานศกึษา
จึงต้องเข้าใจ เห็นใจ และให้ก าลังใจแก่ครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ครูและบุคลากรจะ
ร่วมมอืปฏบิตัหิน้าทีข่องตน ใหค้วามรกั ความเมตตา
กบันกัเรยีน นอกจากการสอนเน้ือหาวชิา นกัเรยีนจะ
เกดิความรูส้กึว่าตอ้งการมาโรงเรยีน มาแลว้กม็คีวาม
อบอุ่น สบายใจ (สายสมร ภูเจรญิ, 2538) 
 ในปัจจุบนัสถานศกึษาด าเนินการป้องกนัและ
ลดปัญหาสิง่แวดลอ้ม โดยการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษา 
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(Environmental Education) ซึ่งได้รับการยอมรับ 
และมคีวามส าคญัมากขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็
ตาม การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม โดย
การถ่ายทอดจากผูส้อนสู่ผู้เรยีน เพยีงฝ่ายเดยีวอาจ
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เมื่ อ เทียบกับการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลาง ในการเรียนรู้
เพื่อสรา้งจติส านึกและความมุ่งมัน่ในการอนุรกัษ์จาก
ภายใน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควร
ตระหนักถึงความส าคัญของคนทุกกลุ่ม และเปิด
โอกาสให้พลเมืองโลกทุกคนเข้าถึงการศึกษาด้าน
สิง่แวดล้อมได้อย่างเท่าเทียมกนั ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
หน้าที่หลักของสถานศึกษาใน การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 สถานศกึษาทีด่มีสีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่ ย่อม
มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะของเด็กทัง้
ดา้นร่างกาย จติใจ คุณธรรม บุคลกิลกัษณะ และนิสยั
ใจคอรวมถงึความสามารถในการใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน การจดั
สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา จงึเป็นสิง่จ าเป็นที่ครู
และผูบ้รหิารสถานศกึษา จะต้องใหค้วามส าคญั และ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนเกิด
จติส านึกทีด่ต่ีอการจดั บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ทีน่่าอยู่ สถานศกึษาทีม่บีรรยากาศ  และสิง่แวดลอ้ม
ดีจะท าให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเกิด
ความรูส้กึพอใจ ภูมใิจ อบอุ่น สบายใจ  รูส้กึในความ
เป็นเจา้ของและอยากมาสถานศกึษา บรรยากาศที่ดี
ในสถานศึกษามีอิทธิพลในการเสริมสร้างความคิด 
จิตใจและคุณธรรมต่างๆ อันพึงประสงค์ได้ (พระ
อธกิารด ารง ตอ้งรกัชาต ิ2552 : 59) 
 จากลักษณะและความส าคัญของการบริหาร
จดัการสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน จงึกล่าวไดว้่า การบรหิาร
จดัการสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนนัน้เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่
ที่โรงเรียนทุกระดับจะต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสมาชกิในโรงเรยีน เพราะสิง่แวดลอ้ม
ในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของทุกคนที่เป็น
สมาชกิของโรงเรยีน ถ้าหากโรงเรยีนสามารถด าเนินการ
ไดด้ ีมคีวามเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถิน่ทีจ่ะเป็นการช่วย
ส่งเสรมิใหส้มาชกิเตบิโต  และพฒันาไปในทศิทางทีด่ทีี่

พึงประสงค์ได้  ดังนั ้นการบริหารสิ่งแวดล้อมใน
สถานศกึษาเพื่อใหบ้รรลุจุดหมายของสิง่แวดลอ้มศกึษา 
จะต้องบรหิารจดัการให้ครูพฒันารูปแบบการเรยีนการ
สอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้ลงมือ
ปฏบิตั ิคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์รวมถงึการแกไ้ขตนเอง
ได้ อนัจะส่งผลการพฒันา ให้ผู้เรยีนได้มคีวามรู้ ความ
เข้าใจในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านปัญหา
สิง่แวดล้อม ซึ่งความส าเรจ็ของการบรหิารสิง่แวดล้อม
ในโรงเรียน จะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
สถานศกึษาเป็นกลยุทธ์ที่ส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากครู 
นกัเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน สรา้งแนวทางการพฒันา
สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานและน าหลกัการบรหิาร
การเรยีนรู ้(Learning: L) การบูรณาการ (Integration : I) 
และการมสี่วนร่วม (Participation : P)  ซึง่ผลการวจิยัใน
ครั ้งนี้ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ใหป้ระสบผลส าเรจ็ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อศกึษาการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การจดัการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็  
 2) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในการ
บรหิารสิง่แวดลอ้มที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้สู่ความ
ยัง่ยนืของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัเทศบาลเมอืง
รอ้ยเอด็ โดยจ าแนกตามเพศ และสถานภาพ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 พื้นทีวิ่จยั 
 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อ าเภอห้วยเม็ก 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีน และคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(4), 2020 : 39 - 56 

46 

สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ปีการศกึษา 2562 จ านวน
ทัง้หมด 5,862 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีนและ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียนสงักัดเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอด็ ปีการศกึษา 2562 จากการเทยีบตาราง
ทาโร่ ยามาเน่ (taro yamane) ±10% จ านวน 98 คน 
โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัด้วยวธิีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา    
 1) ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
  1.1) ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
  1.2) คร ู
  1.3) คณะกรรมการสถานศกึษา 
  1.4) นกัเรยีน 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.4.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดความรู ้ไดแ้ก่ 
เอกสารการบริหารสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรยีนรูสู้ค่วามยัง่ยนื 
 3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ไดแ้ก่ 
  1) แบบส ารวจโครงสร้างในการบริหาร
สิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้สู่ความยัง่ยืน
ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง
รอ้ยเอด็ 
  2) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.5 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.5.1 เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรถ่ำยทอด 
  การบริหารสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรยีนรูสู้ค่วามยัง่ยนืของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยประยุกต์จาก แนวคิด 
ทฤษฏ ีและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มขี ัน้ตอน
ในการสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื ดงันี้ 
   1) เอกสารการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การจดัการเรยีนรูสู้ค่วามยัง่ยนื 
    1.1) ศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลเบือ้งตน้ โดย
การศกึษาจากแนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคู่มือทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  
    1.2) ก าหนดขอบเขตและโครงสร้าง
เนื้อหาของเอกสารให้สอดคล้องกับการบริหาร
สิ่งแวดล้อมที่ เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู้สู่ความ
ยัง่ยนื      
    1 . 3 )  ส ร้ า ง เ อ กส า ร ก า ร บ ริห า ร
สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูสู้ค่วามยัง่ยนื 
โดยมเีนื้อหาสาระ ไดแ้ก่ การบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้
ต่อการจดัการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืน การจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ของครู พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
และ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
    1.4) น าเอกสารที่สร้างขึ้นไปปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั ้นน าส่งผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่ านพิจารณาความสอดคล้องของ
แบบสอบถามกบัวตัถุประสงคแ์ละเอกสารการบรหิาร
สิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้สู่ความยัง่ยืน 
ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน  5  ท่าน   
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัไดแ้บ่งระยะในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ออกเป็น 2 ระยะ คอื    
  ร ะ ย ะ ท่ี  1 อ อ ก แ บ บ ส ำ ร ว จ
โครงสร้ำงกำรบริหำรส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้สู่ควำมยัง่ยืนและแบบทดสอบ
จริยธรรมส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรบริหำรส่ิงแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ควำมยัง่ยืนของ
สถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน สังกัดเทศบำลเมือง
รอ้ยเอด็  
  ระยะท่ี 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใชแ้บบส ารวจโครงสรา้งการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้
ต่อการจัดการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนและแบบทดสอบ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การจัดการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็      
3.7 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. แบบส ารวจโครงสร้างของการบริหาร
สิง่แวดลอ้มที่เอือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้สู่ความยัง่ยนื ซึ่ง
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เป็นค าถามปลายเปิด ทีม่รีูปแบบค าถามทีช่ดัเจนเพื่อให้
ไดท้ าตอบในประเดน็ทีส่อบถาม 
 2. แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นค าถาม
ปลายปิด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จะเป็นแบบ
เลอืกตอบม ี4 ตัวเลอืก ก ข ค ง ให้เลอืกตอบเพยีงข้อ
เดยีว เน้นระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื ท าเพื่อตนเอง 
ท าเพื่อพวกพ้อง ท าเพื่อสงัคม ท าเพื่อความถูกต้องดี
งาม จ านวน  20 ขอ้  
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมุตฐิาน  
 3. F-test One-way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ.05   
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
4.2.1 จากศึกษาการบริหารสิง่แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมืองรอ้ยเอด็  
 ผลศกึษาการบรหิารสิง่แวดล้อมทีเ่อื้อต่อการ
จัดกา ร เ รียนรู้ สู่ ค ว ามยั ง่ ยืนของสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ พบว่า 
 1) การบริหารสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จดัการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืน ปัจจุบนัสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ มกีารการบรหิาร 
ประกอบด้าย 1) ด้านวิชาการ จะมุ่งให้มีกระจาย
อ านาจในการบริหารจดัการไปยงัสถานศึกษา ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศกึษาด าเนินการต่างๆ ได้
อย่างอสิระ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและความ
ต้องการของผู้เรยีนให้มปีระสทิธิภาพและเกดิความ
ยั ง่ ยืน  2) ด้านงบประมาณในการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศกึษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ 
ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารแบบมุ่ ง เ น้น
ผลสมัฤทธิ ์โดยมกีารจดัการจดัล าดบัความต้องการ
จ าเป็นในการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้
ส าหรับผู้เรียน 3) ด้านบุคลากร มีการบริหารงาน
บุคคลในสถานศกึษา เป็นภารกจิส าคญัที่มุ่งส่งเสรมิ
ให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

ภารกจิของสถานศกึษา และมกีารด าเนินการดา้นการ
บรหิารงานบุคคลให้เกดิความรวดเร็ว และคล่องตัว 
อย่างอสิระภายใต้กฎหมาย ระเบยีบของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาให้มี
ความรู ้ความสามารถ มขีวญัก าลงัใจ ซึง่จะส่งผลต่อ
การพฒันาคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีนเป็นส าคญั 
โดยสถานศกึษาจดักิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรใน
สถานศกึษาให้มสี่วนร่วมในการบรหิารและตดัสนิใจ 
อกีทัง้ยงัมกีารปรบัทศันียภาพในสถานที่ท างานให้มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดีโดยการจัด
กจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน
ที่เป็นบุคลากรในสถานศึกษาทัง้หมด และ 4) ด้าน
การบริหารทัว่ ไป การบริหารทัว่ ไปเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกบัการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการ
บริหารงานอื่นๆ  บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมบีทบาทหลกัในการ
ประสานงานส่งเสรมิ สนับสนุน และการอ านวยการ
ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพัฒนาให้ใช้มีการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม ส่งเสรมิในการบรหิารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์องงานเป็นหลัก 
ตลอดจนการมสี่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์ร
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้การจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  
  2) การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ของครู จะมุ่งเน้น
การสอนทีส่ามารถพฒันาผูเ้รยีนไดค้รบทัง้ความรู ้ทกัษะ 
และทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยการจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และ
ผูส้อนจะต้องพฒันาวธิกีารสอนของตนเองอยู่เสมอ โดย
ครูผู้สอนมกีารพฒันาตนเอง มวีธิกีารสอนที่แปลกใหม่ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากจะเรียน และท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท าพัฒนาการของผู้เรียน โดย
ครูผู้สอนเองมีการเตรียมตัวสอน มีทกัษะในการสอน
แบบต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหา ซึง่ครูผูส้อนมปีฏบิตัิ
ตวัใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ีมกีารวางตวัทีเ่หมาะสม มคีวาม
มัน่ใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ และเตรยีมพรอ้มในการสอน
มาเป็นอย่างดที าใหส้ภาพแวดลอ้มทางการเรยีนมคีวาม
น่าสนใจ 
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 3) พฤติก ร รมกา ร เ รีย นรู้ ข อ งนั ก เ รี ย น 
ครูผู้สอนจะยึดผู้เรยีนเป็นส าคญั โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผูเ้รยีน ในดา้นวยั ประสบการณ์เดมิ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรยีนเป็นหลกั มี
การสรา้งบรรยากาศและเวลาใหเ้หมาะแก่การเรยีนรู้ 
ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน มุ่งให้
ผูเ้รยีนไดร้บัความรู ้ความสามารถ ทกัษะและทศันคต ิ
คุณธรรมจริยธรรมที่พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตน
เป็นคนด ีมกีารใชส้ื่อเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการสอน ท า
ให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ที่
เรยีนดว้ยความสุขใจ ความสนใจ กระตอืรอืรน้ในการ
ท ากจิกรรมต่างๆ โดยไม่ยดึวธิกีารสอนวธิใีดวธิหีนึ่ง
เป็นหลกั อีกทัง้จัดให้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะจะให้นักเรยีนมสี่วน
ร่วมกนัทุกคน เป็นการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน โดยมีการ
วดัผลทางการเรยีนการเรยีนการสอนเป็นระยะๆ ให้
ติดต่อกนั เพื่อให้เกิดความสนใจ ตัง้ใจเรียนและยงั
เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไปในตัว
ดว้ย 
4.2.2 ผลการ เป รียบ เ ทียบความแตก ต่ า ง
จริยธรรมสิง่แวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน ในการบริหารสิง่แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ โดยจ าแนก
ตามเพศ และสถานภาพ 
 1) ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
ผู้บรหิารสถานศกึษา ครู นักเรยีน และ คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน การบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การจัดการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
โดยใช้ (Independent-Samples t-test) พบว่า กลุ่มเพศ
ชาย มีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 
3.16 และเพศหญงิคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
เท่ากับ 3.21 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยจ าแนกตามเพศ มีความ
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ครู  นักเรียน และ คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ต่อการบรหิารสิง่แวดล้อมที่
เ อื้ อ ต่ อก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ สู่ ค ว ามยั ง่ ยืน ข อ ง
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 
โดยจ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้ F-test One-way 
ANOVA  ผลการศกึษา พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างด้านจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ระหว่างผู้บรหิาร
สถานศึกษา นัก เรียน ครู  และคณะกรรมการ
สถานศกึษา พบว่า มคีวามแตกต่างกนัดา้นจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.3.1 ผลศึกษาการบริหารสิง่แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมืองรอ้ยเอด็  
 จากศกึษาการบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
จัดการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ พบว่า 
 1) การบริหารสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จดัการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืน ปัจจุบนัสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ มกีารการบรหิาร 
ประกอบด้าย 1) ด้านวิชาการ จะมุ่งให้มีกระจาย
อ านาจในการบริหารจดัการไปยงัสถานศึกษา ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศกึษาด าเนินการต่างๆ ได้
อย่างอสิระ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและความ
ต้องการของผู้เรยีนให้มปีระสทิธิภาพและเกดิความ
ยั ง่ ยืน  2) ด้านงบประมาณในการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศกึษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ 
ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารแบบมุ่ ง เ น้น
ผลสมัฤทธิ ์โดยมกีารจดัการจดัล าดบัความต้องการ
จ าเป็นในการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้
ส าหรับผู้เรียน 3) ด้านบุคลากร มีการบริหารงาน
บุคคลในสถานศกึษา เป็นภารกจิส าคญัที่มุ่งส่งเสรมิ
ให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกจิของสถานศกึษา และมกีารด าเนินการดา้นการ
บรหิารงานบุคคลให้เกดิความรวดเร็ว และคล่องตัว 
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อย่างอสิระภายใต้กฎหมาย ระเบยีบของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาให้มี
ความรู ้ความสามารถ มขีวญัก าลงัใจ ซึง่จะส่งผลต่อ
การพฒันาคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีนเป็นส าคญั 
โดยสถานศกึษาจดักิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรใน
สถานศกึษาให้มสี่วนร่วมในการบรหิารและตดัสนิใจ 
อกีทัง้ยงัมกีารปรบัทศันียภาพในสถานที่ท างานให้มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดีโดยการจัด
กจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน
ที่เป็นบุคลากรในสถานศึกษาทัง้หมด และ 4) ด้าน
การบริหารทัว่ ไป การบริหารทัว่ ไปเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกบัการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการ
บริหารงานอื่นๆ  บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมบีทบาทหลกัในการ
ประสานงานส่งเสรมิ สนับสนุน และการอ านวยการ
ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพัฒนาให้ใช้มีการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม ส่งเสรมิในการบรหิารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์องงานเป็นหลัก 
ตลอดจนการมสี่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์ร
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้การจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของทองหล่อ 
เดชไชย (2544: 11) ให้ความหมายของการบรหิาร
จัดการสถานศึกษาไว้ว่า หมายถึง การบริหาร 
(Administration) เ ป็นการจัดการ (Management) 
อย่างมรีะเบยีบแบบแผนเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรให้
เกดิประโยชน์สงูสุด และท าใหด้ าเนินไปอย่างราบรื่น 
บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้ดว้ยความร่วมมอืของ
กลุ่มบุคคล การบรหิารและจดัการนัน้บางครัง้ใชแ้ทน
กนัได้ เพราะทัง้สองค านี้เป็นกิจกรรมที่หวังผลขัน้
สุดท้ายอย่างเดียวกนั คอื ความส าเรจ็ของงานและ
เป็นไปตามแนวคดิของนิพนธ์ กนิาวงศ์ (2544: 16) 
ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารจัดการ
สถานศกึษา หมายถงึ การท างานร่วมกนัของกลุ่มคน
ในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนโดยการ
ประสานความร่วมมอืกนั ทัง้ครู ผู้ปกครอง นักเรยีน 
ประชาชนและเป็นไปตามแนวคดิของเกษม วฒันชยั 
(2546: 2) ไดอ้ธบิายว่าการบรหิารจดัการสถานศกึษา

เป็นระบบการบริหาร การออกแบบ และจัดระบบ
การศึกษาทัง้ระบบความคิดและรวมถึงการนา
ทรพัยากรไปบริหารให้เกิดผลทางการศกึษา โดยมี
ผู้บริหารเป็นบุคคลส าคัญ สรุปได้ว่า การบริหาร
จดัการสถานศกึษา หมายถงึ การดาเนินงานร่วมกนั
ของก ลุ่มบุ คคลตั ้งแ ต่สองคนขึ้น ไปในก ารจัด
การศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความเจรญิงอกงามทัง้
ทางด้านสติปัญญา ทกัษะ จิตใจ สงัคม มีคุณธรรม 
จรยิธรรม เป็นคนดแีละเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ประเทศซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอุดมศกัดิ ์จกัร
น ้ าอ่ าง  สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ (2556 : 75)  ได้
ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแผน
สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรดติถ์ 
เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและพัฒนา
รปูแบบการบรหิารแผนสิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีน
ประถมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอุตรดติถ์ เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า 1) 
สภาพการบรหิารแผนสิง่แวดล้อมศกึษาในโรงเรยีน
ประถมศกึษายงัไม่มนีโยบายและโครงสรา้งทีช่ดัเจน 
2) ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 
ผูท้รงคุณวุฒไิดพ้จิารณาลงความเหน็ว่ารูปแบบการ
บริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในแต่ละข้อมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป โดยมีค่า
มธัยมฐานในรอบที่ 2 อยู่ระหว่าง 4.50 - 5.00 และ
รอบที ่3 มคีวามสอดคลอ้งกนัอย่างเป็นเอกฉนัท ์โดย
มีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์อยู่ระหว่าง 0.00 - 0.07 
ดงันัน้ รูปแบบการบรหิารแผนสิง่แวดล้อมศกึษาใน
โรงเรยีนประถมศกึษาม ี7 องค์ประกอบ คอื 1) การ
วางแผนการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มศกึษา 2) การ
ด าเนินการตามแผนการบรหิารสิง่แวดลอ้มศกึษา 3) 
การสง่เสรมิดา้นวชิาการและการจดัการเรยีนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษา 4) การสง่เสรมิการจดัภูมทิศัน์ของ
โรงเรียน 5) การส่งเสริมการใช้ทรพัยากรและการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 6) การส่งเสริมด้านการ
ประชาสมัพนัธส์ิง่แวดลอ้มศกึษา 7) การส่งเสรมิ การ
สรา้งความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนและชุมชนในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอิทธิย า  การัต น์  ( 2558 : 212) ได้
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ท าการศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าแงะ มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาสภาพเหตุและปัจจยัส าคญัที่
มผีลต่อคุณภาพและการด าเนินงานการบรหิาร และ
เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาและ
สง่เสรมิการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มของศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าแงะ ผลการวิจยัพบว่า 1. 
ศกึษาสภาพการด าเนินการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าแงะ ผล
การศึกษาพบว่า ด้านโครงสร้างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ดา้นพืน้ที่ใชส้อย และดา้นมาตรการ
ความปลอดภยั มคีุณภาพตัง้แต่ระดบั ปรบัปรุงจนถงึ
ระดบัด ีซึ่งมผีลต่อความปลอดภยัและประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิลของด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรู้
ส าหรับ เด็กปฐมวัยของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าแงะ 2. ศกึษาเหตุและปัจจยัส าคญัที่
มผีลต่อคุณภาพและการด าเนินงานการบรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเดก็ เลก็เทศบาลต าบลป่า
แงะจากการศกึษาพบว่า ด้านการบริหารคน (Man) 
ได้แก่ ผู้บริหารของเทศบาล รกัษาการหวัหน้าศูนย์ 
ครู และคณะกรรมการสถานศกึษา ด้านการบรหิาร
จดัการงบประมาณ (Money) ขึน้อยู่กบัผู้ก าหนดการ
จัดสรรงบประมาณ รายละเอียดในการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ 
(Materials) เกี่ยวขอ้งกบัผู้ด าเนินการ การออกแบบ
และ การก่อสร้าง การจดัซื้อสื่อวสัดุอุปกรณ์ส าหรบั
เด็ก และสุดท้ายคือด้านการบริหารงานทัว่ ไป 
(management) เกีย่วกบัการบรหิารจดัการดว้ยวงจร
คุณภาพคุณภาพของเด็มมิ่ง (PDCA) การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผนด้านการบริหารจัดการ
สิง่แวดล้อมใน แต่ละปี และการมีส่วนร่วม 3. แนว
ทางการแกไ้ขปรบัปรุง พฒันาและส่งเสรมิการบรหิาร
จดัการสิง่แวดล้อม ของศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบลป่าแงะ โดยผู้วิจ ัยได้วิเคราะห์การสนทนา 
พบว่า การน าหลกัการบรหิารแบบมสี่วนร่วมและใช้
การบริหารแบบวงจรคุณภาพเด็มมิ่ง  (PCDA) 
สามารถก าหนดแนวทาง 2 แนวทาง คือ 1) แนว
ทางการพฒันาการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 2) แนว
ทางการจดัท าแผนการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู จะ
มุ่งเน้นการสอนทีส่ามารถพฒันาผูเ้รยีนไดค้รบทัง้ความรู ้
ทกัษะ และทศันคต ิคุณธรรมจรยิธรรม โดยอาศยัการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และ
ผูส้อนจะต้องพฒันาวธิกีารสอนของตนเองอยู่เสมอ โดย
ครูผู้สอนมกีารพฒันาตนเอง มวีธิกีารสอนที่แปลกใหม่ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากจะเรียน และท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท าพัฒนาการของผู้เรียน โดย
ครูผู้สอนเองมีการเตรียมตัวสอน มีทกัษะในการสอน
แบบต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหา ซึง่ครูผูส้อนมปีฏบิตัิ
ตวัใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ีมกีารวางตวัทีเ่หมาะสม มคีวาม
มัน่ใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ และเตรยีมพรอ้มในการสอน
มาเป็นอย่างดที าใหส้ภาพแวดลอ้มทางการเรยีนมคีวาม
น่าสนใจ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสุมน อมรวิวฒัน์ 
(2533: 460) อธิบายความหมายของการจัดการ
เรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้คือสถานการณ์อย่าง
หนึ่งที่มสีิง่ต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่ 1. มีความสมัพนัธ์
และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
เรยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัสิง่แวดล้อม และผู้สอนกบั
ผู้ เ รียนกับสิ่งแวดล้อม  2. ความสัมพันธ์และมี
ปฏสิมัพนัธน์ัน้ก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้และประสบการณ์
ใหม่ 3.ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นัน้ไป
ใช้ได้และเป็นไปตามแนวคิดของวิชยั ประสิทธิว์ุฒิ
เวชช์ (2542: 255) กล่าวว่าการจดัการเรียนรูปเป็น
กระบวนการที่มีระบบระเบียบครอบคลุมการ
ด าเนินงานตัง้แต่การวางแผนการจัดการเรียนรูป
จนถึงการประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พศิาล เครอืลติ และชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2559: 155) 
ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่าย
สิง่แวดลอ้ม ทีม่ต่ีอจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลงั
เข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อมของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผลการวจิยั พบว่า 1) 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 มีระดับจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร
ค่ายสิง่แวดลอ้มในระดบั 2 รอ้ยละ 16.67 และมรีะดบั 
3 ร้อยละ 83.33 และเมื่อหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีระดับ
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จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในระดบั 3 รอ้ยละ 46.67 และมี
ระดบั 4 รอ้ยละ 53.33 2) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1 ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรค่ายสิง่แวดลอ้ม มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทธพิงศ ์นิพทัธ
นานนท์ (2556: 233) ได้ท าการศกึษาเรื่องแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืตามกรอบของกรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิง่แวดล้อม มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพความ
พร้อมและปัจจัยสนับสนุนในการเป็น  โรงเรียน
สิง่แวดล้อมศึกษา และสร้างแนวทางในการพัฒนา
โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษา เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ตามกรอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการวิจัย 1. โรงเรียนสิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืในเขตภาคเหนือตอนบนม ีความ
พรอ้มในการเป็นโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาทัง้ 4 มติ ิ
โดยมีปัจจยัสนับสนุนการเป็นโรงเรยีน สิง่แวดล้อม
ศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ดังต่อไปนี้  1) 
ปัจจยัดา้นหลกัสตูรในโรงเรยีนสิง่แวดลอ้ม ศกึษา 2) 
ปัจจยัด้านกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 3) ปัจจยัด้านการ
บริหารงานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 4) ปัจจัยด้าน
กิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 5) 
ปัจจยัดา้นความร่วมมอืโรงเรยีนกบัชุมชน 6) ปัจจยั
ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน 7) 
ปัจจยัด้านสมัพันธภาพระหว่าง บุคคลในโรงเรียน 
และ8) ปัจจยัด้านผู้เรียน นอกจากนี้ยงัต้องค านึงถึง
ผลลพัธจ์ากการน าแนวทางการด าเนินงาน โรงเรยีน
สิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืโดยมเีงื่อนไขสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียน สู่ โรงเรียน
สิง่แวดลอ้มศกึษา เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 3) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ครูผู้สอนจะยึดผู้เรยีนเป็นส าคญั โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผูเ้รยีน ในดา้นวยั ประสบการณ์เดมิ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรยีนเป็นหลกั มี
การสรา้งบรรยากาศและเวลาใหเ้หมาะแก่การเรยีนรู้ 
ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน มุ่ งให้
ผูเ้รยีนไดร้บัความรู ้ความสามารถ ทกัษะและทศันคต ิ
คุณธรรมจริยธรรมที่พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตน

เป็นคนด ีมกีารใชส้ื่อเพื่อเป็นสิง่จูงใจในการสอน ท า
ให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ที่
เรยีนดว้ยความสุขใจ ความสนใจ กระตอืรอืรน้ในการ
ท ากจิกรรมต่างๆ โดยไม่ยดึวธิกีารสอนวธิใีดวธิหีนึ่ง
เป็นหลกั อีกทัง้จัดให้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมกนัทุกคน เป็นการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน โดยมีการ
วดัผลทางการเรยีนการเรยีนการสอนเป็นระยะๆ ให้
ติดต่อกนั เพื่อให้เกิดความสนใจ ตัง้ใจเรียนและยงั
เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไปในตัว
ดว้ย ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของตามแนวคดิของฮแูละ
ดันแคน (Hough & Duncan, 1970: 144) อธิบาย
ความหมายของการจดการเรียนรู้ว่ า หมายถึง 
กจิกรรมของบุคคลซึง่มหีลกัและเหตุผล เป็นกจิกรรม
ทีบุ่คคลได้ใชค้วามรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้และความผาสุก 
ดงันัน้การจดัการเรยีนรูจ้งึเป็นกจิกรรมในแง่มุมต่างๆ 
4 ดา้น คอื  
 1. ด้านหลกัสูตร (Curriculum) หมายถึง 
การศกึษาจุดมุ่งหมายของการศกึษาความเข้าใจใน
จุดประสงค์รายวชิาและการตัง้จุดประสงค์การจดัการ
เรียนรู้ที่ช ัด เจน ตลอดจนการเลือกเนื้ อหาได้
เหมาะสมสอดคล้องกบัท้องถิ่น 2. ด้านการจัดการ
เรียนรู้(Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้
ผูเ้รยีนบรรลุถงึจุดประสงค์การเรยีนรูท้ีว่างไว ้3. ดา้น
การวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการ
วดัผลทีเ่หมาะสมและสามารถวเิคราะห์ผลได ้4. ดา้น
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้  (Evaluating) 
หมายถึง ความสามารถในการประเมินผลของการ
จดัการเรยีนรู้ทัง้หมดได ้และเป็นไปตามแนวคดิของ
สุมน อมรวิวัฒน์ (2533: 460) อธิบายความหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้คือ
สถานการณ์อย่างหนึ่งทีม่สีิง่ต่อไปนี้เกดิขึน้ ได้แก่ 1) 
มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้สอนกับผู้ เรียน ผู้ เ รียนกับผู้ เ รียน ผู้ เ รียนกับ
สิง่แวดล้อม และผู้สอนกบัผู้เรียนกบัสิง่แวดล้อม 2) 
ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นัน้ก่อให้เกิดการ
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เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 3) ผู้เรียนสามารถน า
ประสบการณ์ใหม่นั ้นไปใช้ได้ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวดูเวริด์ (Woodward, 2004 : 2081 - A) 
ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การเปลีย่นแปลงในการวดัความรู้
สิง่แวดลอ้มเบือ้งต้นจากการอบรมปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
ผลการวจิยัสรุปไดว้่า เป้าหมายสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อ
เพิม่ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของนักเรยีน
โดยการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
ในระบบมหาวทิยาลยัปัจจุบนัมแีนวโน้มในการพฒันา 
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยเน้นการศึกษา
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมในหลกัสตูรทีส่อนเกีย่วกบัระบบ
นิเวศวิทยา ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศแก้ปัญหา
สิง่แวดล้อม มีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด ดงันัน้
รายวชิาชวีวทิยาเบื้องต้นในมหาวทิยาลยัหลายแห่ง 
จงึพูดปัญหาสิง่แวดล้อม อย่างใดก็ดมีีการวิจยัน้อย
มากเกือบไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าการอบรม
สิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีนเป็นวธิทีีไ่ดผ้ลหรอืไม่ใน
การมีอิทธิพลต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมที่
ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมผล
การศกึษาพบว่า สมมตฐิานผลสมัฤทธิแ์ละการศกึษา
ที่ จ ัด ใ ห้ ใ นส าร ะ ใดสาร ะหนึ่ ง ไม่ มีผ ล ต่ อก า ร
เปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม และนักศึกษาเปลี่ยนแปลงความรู้ได้
อย่างมากสมมตฐิานผลสมัฤทธิแ์ละการศกึษาทีจ่ดัให้
ในสาระใดสาระหนึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมด้านสิง่แวดล้อม และ
นักศึกษาเปลี่ยนแปลงความรู้ได้อย่างมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมาเรยีม นิลพนัธุ ์(2552: 5) 
ได้ท าการศึกษาการ เรียนรู้ แ ละแนวทางการ
พัฒน าก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ก า ร จัด ก า ร ศึกษ า ข อ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาการเรยีนรูข้องคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานในการจดัการศกึษา เพื่อเปรยีบเทียบการ
เรียนรู้ ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจ าแนกตามตวัแปรสถานภาพ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานภาพของ
สถานศกึษา และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการ
เรียนรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเรียนรู้ ในการจัด

การศกึษาของคณะกรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีกรับรู้
ขอ้มูล สภาพชุมชนท้องถิ่น ณ ที่ตัง้สถานศกึษา อยู่
ในระดับมาก และเป็นล าดับสูงสุด และรับรู้ข้อมูล
เกีย่วกบัธรรมนูญโรงเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง และ
เป็นล าดับต ่าสุด วิธีการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากการประชุมชี้แจงอยู่ในระดบัมาก และ
เป็นล าดบัสูงสุด และรบัรู้ข้อมูลจากการศกึษาดูงาน
อยู่ในระดบัน้อย และเป็นล าดบัต ่าสุด ผลการเรยีนรู้
ในการจดัการศกึษา พบว่า รูว้่าชุมชนควรมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาสูงสุดและต ่ าสุด คือ ไม่รู้ว่า
นักเรียนที่มีอายุครบ 16 ปี แต่เรียนไม่จบชัน้ ม.3 
สถานศกึษาต้องคดัชื่อออก ปัญหาในการเรยีนรูข้อง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า มปัีญหา
เรื่องไม่มีเวลาในการไปร่วมประชุมมากที่สุด และ
เรื่องที่เป็นปัญหาน้อยสุดคือ สถนศึกษาไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ สภาพการเรยีนรูใ้น
การจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามประเภทของ
คณะกรรมการ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดอืน ประสบการณ์การเป็น คณะกรรมการ การเขา้
ร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา ระดับช่วงชัน้การจัด
การศกึษาของสถานศกึษา และเมื่อจ าแนกตามเพศ 
อายุ พบว่าไม่แตกต่างกัน วิธีการเรียนรู้ในการจัด
การศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
แ ต ก ต่ า ง กั น เ มื่ อ จ า แ น ก ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
คณะกรรมการ ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืนการ
เขา้ร่วมกิจกรรมกบัสถานศกึษาและเมื่อจ าแนกตาม
เพศ อายุ อาชพี ประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน พบว่าไม่แตกต่างกนัสภาพ
การเรยีนรู้และวธิกีารเรยีนรู้ในการจดัการศกึษาของ
คณะกรรมการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
เมื่อจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ที่ตัง้ของ
สถานศึกษา ประสบการณ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก และรางวลัเกยีรตยิศ ส่วนสภาพการเรยีนรู้
แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามระดับช่วงชัน้การจัด
การศึกษา แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของ
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คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ควรจดั
ให้มกีารประชุมอบรมสมัมนา ควรพฒันาการเรยีนรู้
จากการปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ควรมกีารศกึษา
จากสื่อสิง่พมิพ ์และเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ควรมกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการทัง้ใน
สถานศกึษาและระหว่างสถานศกึษา และการศกึษาดู
งาน 
5.2.2 ผลการ เป รียบ เ ทียบความแตก ต่ า ง
จริยธรรมสิง่แวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน ในการบริหารสิง่แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ โดยจ าแนก
ตามเพศ และสถานภาพ 
 1) ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
ผู้บรหิารสถานศกึษา ครู นักเรยีน และ คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน การบรหิารสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การจัดการเรียนรู้สู่ความยัง่ยืนของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน สงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
โดยใช ้(Independent-Samples t-test) พบว่า กลุ่มเพศ
ชาย มคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั3.16 และเพศ
หญิงคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับเพื่อ
สงัคม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 เมื่อเปรียบเทยีบ
ความแตกต่างของจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยจ าแนก
ตามเพศ มีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ของผู้ บ ริห ารสถานศึกษา  ครู  นัก เ รียน  และ 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ต่อการบรหิาร
สิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้สู่ความยัง่ยืน
ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้ F-test 
One-way ANOVA  ผลก า ร ศึ กษ าพบว่ า  เ มื่ อ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างดา้นจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า มีความแตกต่าง
กนัด้านจริยธรรมสิง่แวดล้อม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของวินัย  

วรีะวฒันานนท์ (2546 : 43) จริยธรรมสิง่แวดล้อม 
หมายถงึ หลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบั
มนุษยท์ีย่ดึเอาความถูกต้องดงีาม ความถูกต้องตาม
หลักคุณธรรม และความเมตตา ที่พึงปฏิบัติต่อ
สิง่แวดล้อม ซึ่งจะมผีลกระทบต่อชวีติและต่อมนุษย์
ด้วยกนั ในการที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อสิง่แวดล้อมจึง
ประกอบไปดว้ยรากฐานความเชื่อในเชงิคุณธรรมทีม่ี
ความแตกต่างกนัในระดบัที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปและเป็นไปตาม
แนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2554 : 172) 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัที่ควรประพฤติ
ต่อธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม เพื่อใหธ้รรมชาตสิิง่แวดลอ้ม
ด ารงอยู่ไดต้ามดุลยภาพของธรรมชาติสิง่แวดล้อมที่
เป็นอยู่อย่างกลมกลนืและอย่างยัน่ยนื ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสถาพร ชูทองรัตนะ (2557 : 
บทคดัย่อ) ไดด้ าเนินการวจิยั การถ่ายทอดภูมปัิญญา
พื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และน ้าของ
กลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
องค์ความรู้ภู มิ ปัญญาพื้นบ้านในการอ นุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และน ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนคร
พนม 2)เพื่อพฒันากจิกรรมการถ่ายทอดภูมปัิญญา
พื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และน ้าของ
กลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม 3 )เพื่ อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และ การมสี่วนร่วมใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมแ้ละน ้าของกลุ่มชาตพินัธุ์
ญ้อนครพนม ผลการวิจัยพบว่า การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาพืน้บา้นในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมแ้ละน ้า
ของกลุ่มชาตพินัธุ์ญ้อนครพนม ผลการศกึษาความรู้ 
ทศันคติ และการมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ป่าและน ้า ก่อนเข้าและหลงัรบัการรบัการถ่ายทอด
การกจิกรรม ทัง้เพศชายและเพศหญงิมคีวามรู้ และ 
ทศันคติ ไม่แตกต่างกนั ความรู้เกี่ยวกบัภูมิปัญญา
พื้นบ้านในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าและน ้า จ าแนก
ตามอายุ ไม่แตกต่างกนั ทศันคติที่มีต่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าและน ้า จ าแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกนั
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมาเรยีม นิลพนัธุ ์(2552: 
5) ไดท้ าการศกึษาการเรยีนรูแ้ละแนวทางการพฒันาการ
เรยีนรูใ้นการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนรู้ของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการจัด
การศึกษา เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
จ าแนกตามตัวแปรสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสถานภาพของสถานศึกษา และเพื่อ
ศกึษาแนวทางการพฒันาการเรยีนรู้ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
เรยีนรูใ้นการจดัการศกึษาของคณะกรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
กรบัรู้ข้อมูล สภาพชุมชนท้องถิ่น ณ ที่ตัง้สถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก และเป็นล าดับสูงสุด และรับรู้ข้อมูล
เกีย่วกบัธรรมนูญโรงเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง และเป็น
ล าดับต ่ าสุด วิธีการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มกีารรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร
จากการประชุมชี้แจงอยู่ในระดับมาก และเป็นล าดับ
สงูสดุ และรบัรูข้อ้มลูจากการศกึษาดงูานอยู่ในระดบัน้อย 
และเป็นล าดบัต ่าสุด ผลการเรยีนรู้ในการจดัการศกึษา 
พบว่า รู้ว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สูงสุดและต ่าสุด คอื ไม่รู้ว่านักเรยีนที่มีอายุครบ 16 ปี 
แต่เรยีนไม่จบชัน้ ม.3 สถานศกึษาตอ้งคดัชื่อออก ปัญหา
ในการเรยีนรูข้องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 
พบว่า มปัีญหาเรื่องไม่มเีวลาในการไปร่วมประชุมมาก
ที่สุด และเรื่องที่เป็นปัญหาน้อยสุดคือ สถนศึกษาไม่
เขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ สภาพการเรยีนรู้
ในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามประเภทของ
คณะกรรมการ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน 
ประสบการณ์การเป็น คณะกรรมการ การเข้าร่วม
กจิกรรมกบัสถานศกึษา ระดบัช่วงชัน้การจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา และเมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ พบว่าไม่
แตกต่างกัน วิธีการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน แตกต่างกนัเมื่อ
จ าแนกตามประเภทของคณะกรรมการ ระดบัการศกึษา 
รายไดต่้อเดอืนการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัสถานศกึษาและ
เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ อาชพี ประสบการณ์การเป็น
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่าไม่แตกต่าง
กันสภาพการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ ในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการโดยรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกนั เมื่อจ าแนกตามขนาดของสถานศกึษา ทีต่ัง้
ของสถานศึกษา ประสบการณ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก และรางวลัเกียรติยศ ส่วนสภาพการเรียนรู้
แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามระดับช่วงชัน้การจัด
การศึกษา แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ ของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ควรจดัใหม้ี
การประชุมอบรมสมัมนา ควรพฒันาการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควรมีการศึกษาจากสื่อ
สิง่พมิพ ์และเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ควรมกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการทัง้ในสถานศึกษาและ
ระหว่างสถานศกึษา และการศกึษาดงูาน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. น าผลการวิจยัที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นกัเรยีน และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน
การบริหารสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้สู่
ความยัง่ยนืของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ไปเผยแพร่
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการสถานศึกษา
ด้านการจดัการสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการจดักิจกรรม
การเรยีนรูสู้ค่วามความยัง่ยนื 
 2. น าผลการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางในการแก้
เรื่องการจดัการสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของครู นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรยีน  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่าย
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ให้แก่
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูนักเรยีน และคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในการบรหิารสิง่แวดล้อมที่
เ อื้ อ ต่ อก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ สู่ ค ว ามยั ง่ ยืน ข อ ง
สถ านศึกษาขั ้นพื้ น ฐ าน  เพื่ อ มีส่ วน ร่ ว มแล ะ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีส่ามารถน าไปแกไ้ขปัญหา
ในสถานการณ์จรงิในการบริหารจดัการในโรงเรียน
และตอบสนองความต้องการของบุคลากรและ
นกัเรยีนในโรงเรยีน   
 2. ควรมีก ารศึกษาวิจัย เกี่ ย วกับ ปั จจัย
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและความคิดเห็นของ
ผูเ้รยีนในการจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนโรงเรยีน 
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 3. ควรมีการศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัปัจจยัความ
ตอ้งการของครูและนักเรยีนในการเรยีนการสอนของ

สิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนที่เป็นปัจจัยให้
ผูเ้รยีนอย่างเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ตามสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ  
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