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ชื่อผู้วิจัย นายสุพล  เชื่อมพงษ์ 
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ปีท่ีรายงาน 2561 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  2) พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมี 
ส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 3) ศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR และ 4) เผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองคง จ านวน 4 คน 2) ครูและบุคลากร ได้แก่ ครูและบุคลากร
โรงเรียนเมืองคง จ านวน 150 คน 3) นักเรียนโรงเรียนเมืองคง จ านวน 2,092 คน ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 322 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ห้องเรียนละ 5 คน จ านวน  62 ห้องเรียน  
และห้องเรียนละ 4 คน จ านวน  3 ห้องเรียน  4) บุคคลในชุมชน จ านวน 28 คน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเมืองคง จ านวน 14 คน และคณะกรรมการสมาคม
ครูและผู้ปกครองนักเรียนจ านวน 14 คน 5) คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีเขียว การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน  5 คน 6) ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ านวน 49 คน  เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบประเมิน 
ความเหมาะสมของรูปแบบ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 3) แบบประเมินทัศนคติ  
การยอมรับและการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 4) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการบริหาร
จัดการขยะ  5) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) แบบสอบถามความคิดเห็นการยอมรับคู่มือ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการวิจัย พบว่า 

1. การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการ CSR ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 นโยบาย/กรอบยุทธศาสตร์  ส่วนที่ 2 กรอบ 
การบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว  ส่วนที่ 3 หลักการ/ทฤษฎี  ส่วนที่ 4 ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ  
ส่วนที่ 5 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR อยู่ในระดับมากที่สุด   
    2. การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการ ประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้าน ด้านที่ 1 ด้านความเหมาะสมของคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบ
มีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  ด้านที่ 2 ด้านความเหมาะสมของรายละเอียดด้านการวางแผน 
(Planning)  ด้านที่ 3 ด้านความเหมาะสมของรายละเอียดด้านการปฏิบัติการ (Action) และ 



(2) 
 

การสังเกตการณ์ (Observing)  ด้านที่ 4 ด้านความเหมาะสมของรายละเอียดด้านการสะท้อนผล 
(Reflection) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมี 
ส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  อยู่ในระดับมากที่สุด  
 3. การศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้หลักการ CSR พบว่า  ผลการประเมินทัศนคติ การยอมรับและการปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่ก าหนด ในการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR ของผู้บริหาร
โรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ของครูและบุคลากร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ของนักเรียน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ของบุคคลในชุมชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินทัศนคติ การเป็นแบบอย่างที่ดี 
ของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ของครูและบุคลากร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลของ 
การประเมินการลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 9.46  ผลการประเมินการลดอัตรา 
การใช้น้ าประปาลดลง ร้อยละ 33.07  ผลการประเมินการบริหารจัดการขยะ ของผู้บริหารโรงเรียน 
ครูและบุคลากร  อยู่ในระดับมากที่สุด ของนักเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ผลการประเมิน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร อยู่ในระดับ
มากที่สุด ของนักเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
        4. การเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการ CSR 
กับกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนสีเขียว และโรงเรียนคาร์บอนต่ า  
ผลการเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR กับ
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 จ านวน 49 โรงเรียน มีผลการยอมรับคู่มือ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 


