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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน รวมท้ังส้ิน 135 คน เคร่ืองมือ

หลักท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเก่ียวกับการ

บริหารส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 5 ด้าน คือ 1)  ด้านการกำหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม  2) ด้านการวาง

แผนการดำเนินงานส่ิงแวดล้อม 3)  ด้านการดำเนินการและการปฏิบัติการ  4)  ด้านการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานและแก้ไข  และ  5)  ด้านการทบทวนการจัดการ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่า

ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า  การบริหารส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนต่างๆ ในเขตทวีวัฒนา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉล่ีย

จากสูงสุดถึงต่ำสุด ได้แก่ (1)  ด้านการกำหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม  (2)  ด้านการทบทวนการจัดการ   

(3) ด้านการวางแผนการดำเนินงานส่ิงแวดล้อม  (4)  ด้านการดำเนินการและการปฏิบัติการ  และ (5)  

ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานและแก้ไข   
 

คำสำคัญ :  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน  เขตทวีวัฒนา 
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ABSTRACT 
 

    This  study was  designed  to  ascertain  environmental management of   

schools in Taweewathana District, Bangkok, it comprised of 5 aspects: (1)  

determination environmental policy  (2) planning operation  (3) implement - operation  

(4) checking and solved, and (5) reviewed  management. The population of  the  study  

consisted of  135 administrators, teachers and  guardians.  The  instrument were  

questionnaires with a five – point  rating  scale.  Data was analyzed by descriptive 

statistic such as  percentage, mean  and  standard deviation. 

 The research results reveal that :   

 The environmental management of the schools in Taweewathana District, 

Bangkok were found at “high” level of all aspects . Based on each aspect by 

descending as followed (1) determination environmental policy, (2) 

reviewedmanagement,  (3) planning operation,  (4) implement – operation. and (5) 

checking and solved. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานการวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างย่ิงจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

หลายฝ่าย โดยเฉพาะจากท่านผู้เช่ียวชาญท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

วิจัย และข้อแนะนำอ่ืนๆ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์  ทิพนาค รองศาสตราจารย์ ดร. พรพิพัฒน์ 

พูลเพ่ิม และ อาจารย์ ดร.โอฬาร กาญจนากาศ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี

ด้วย  

ขอขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการ และคณะครูของโรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 

และโรงเรียนคลองบางพรม ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และอำนวยความ

สะดวก ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

และสุดท้ายผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ท่ีให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนในการทำวิจัย รวมท้ังเจ้าของ

งานวิจัยท่ีผู้วิจัยใช้อ้างอิงทุกท่าน   

 

                                    ผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค 



สารบัญ 
 

 หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 

กิตติกรรมประกาศ ค 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง ฉ 

 

บทท่ี 

 

1  บทนำ 1 

 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4 

 ขอบเขตของการวิจัย 3 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4 

5 

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 5 

2  การตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 6 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  6 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวการจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 17 

 
 

3 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วิธีด้เนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

53 

56 

56 

56 

57 

  

 

 

 

 

ง 



สารบัญ (ต่อ) 

 

บทที ่  หน้า 

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 58 

 

5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 61 

 สรุปผลการวิจัย 62 

 การอภิปรายผล 63 

 ข้อเสนอแนะ 65 

บรรณานุกรม       67 

ภาคผนวก                                                                                         72 

ก รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 73 

ข แบบสอบถาม 75 

ประวัตผู้วิจัย       81 

 

 

จ 



สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หน้า 

   1         ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นในการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน จำแนกตามรายด้านและโดยรวม  

 

59 

 

 

 

 

ฉ 


