
 
 

 บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ภูมิหลัง 

 ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบต่าง ๆ กันอย่างมากมายและกว้างขวาง  ส าหรับ 
วงการศึกษาก็มีการปฏิรูปการศึกษาเช่นกัน  ทั้งนี ้ เพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษา และพยายามหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยเริ่มมีการปฏิรูปการศึกษาเป็นล าดับมา ตั้งแตส่มัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งสร้างความทันสมัย และธ ารงไว้ซึ่งความเป็น 
เอกราชของชาติ ส่วนครั้งที่ 2 เมื่อป ีพ.ศ. 2520 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 อันเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปฏิรูปการศึกษาเป็นการมุ่งสร้างการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม   
ในครั้งท่ี 3  เมื่อปี พ.ศ. 2542 ไดมี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  เป็นการมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในกระแสโลกาภิวัตน์ ควบคู ่
ไปกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และในครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2552 มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
(อัญญรัตน์ นาเมือง, 2553 : 112) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6  บัญญัติไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรม 
ในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 3) และ
หมวด 4 มาตรา 24(5) การจัดกระบวนการเรียนรู้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
เรียนรู้  ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 9) ในขณะเดียวกัน  การปฏิรูปการศึกษาของชาติไทย
ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมโลกและสังคมไทยในช่วงศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง
กับ อดุลย์ วังศรีคูณ (2557 : 3) ทีก่ล่าวไว้ว่า  การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและสังคมไทย ในช่วง
ศตวรรษท่ี 21 จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีเ่สื่อมโทรม  
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ  ส่งผลซ้ าเติมใหเ้กิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมทวีรุนแรงยิ่งขึ้น  กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรกรรม และความยากจน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาแต่ละแห่ง  ก็เป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญในการด าเนนินโยบาย 
ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษาให้เกิดประสทิธิภาพ
สูงสุด  วิจิตร ศรสีะอ้าน (2535,  อ้างถึงใน  พระมหาขุนทอง  อคฺควโร (สนนาพา), 2555 : 17) ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนว่า  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน  เกี่ยวข้องกับความรู้สกึของครู นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งคนอ่ืน ๆ  ที่มีต่อโรงเรียน  โรงเรียนที่มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมไม่ดี  จะท าให้นักเรียนตลอดจนบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สกึที่ไม่ดีต่อ
โรงเรียน  แต่ถ้าโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี  กจ็ะท าให้นักเรียนอยากไปโรงเรยีน  และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องก็เกดิความรู้สกึที่ดีต่อโรงเรียนดว้ย  ธรีวฒัน์  ยุวรรณะ  (2549 : 1) ก็ไดก้ล่าวไว้ว่า  
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่ง  ตามนโยบายปฏิรปูโรงเรียน  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา ดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไวว้่า โรงเรียนต้องมีบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรยีนได้เรียนอย่างมีความสุข  มุ่งเน้นการเรียนการสอน 
ตามธรรมชาติ  ให้ผู้เรยีนได้ฝึกปฏิบัติจริง  และปลูกฝังเรื่องความสะอาด ความมีวินัย  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
ความรักสามัคคี รวมทั้งการจัดให้โรงเรียนมีความร่มรื่น  มีต้นไม ้ มีแหล่งน้ า  บ่อน้ า  ไร้ฝุน่  ไร้มลภาวะ  
ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าว  มุ่งเนน้การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  ไม่ว่าจะจัดในห้องเรียน  
บริเวณโรงเรียน และรอบ ๆ โรงเรียน  ลว้นเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่ดี
งามให้เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนได้ทั้งสิ้น   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อย่างไรก็ตามการลงนามในความร่วมมือครั้งนี้  
ได้ก าหนดมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว โดยให้โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณา  8 ประเด็น ได้แก่ 1) นโยบายและระบบการด าเนินการ
ตามนโยบายของโรงเรียน 2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3) การจัดการด้านการใช้
พลังงานในโรงเรียน 4) การจัดการด้านการใช้น้ าและน้ าทิ้งในโรงเรียน 5) การจัดซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์ 
และการจัดการขยะในโรงเรียน 6) การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน 7) สภาพแวดล้อม และ 
ภูมิทัศน์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 8) โครงการ /กิจกรรมร่วม
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน (อุษณีย์ ธโศวรรย์, 2561 : ออนไลน์) 

การจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 
426 โรงเรียนทั่วประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการเป็นต้นแบบความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้มีอุปนิสัยประหยัด
พลังงานไฟฟ้า รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดทัศนคติที่ดีในการใช้ไฟฟ้า 
อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย จากนั้นได้ยกระดับห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียน 
สีเขียว ตามโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว เพ่ือสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน 
เพ่ือให้ห้องเรียนสีเขียวพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียน 
พร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรม 
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ด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมให้เกิดขึ้นอย่างถาวร  
ซึ่งในอนาคตจะขยายผลโครงการไปยังสถานศึกษายุคใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ โรงเรียนดี
ประจ าต าบล ให้มีจุดเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีสีสัน ร่มรื่น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  
ถ้าสามารถขยายผลจากโรงเรียนสีเขียวไปสู่กระบวนการพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่ได้  ก็จะเป็น 
ส่วนส าคัญในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนให้ประหยัดพลังงาน และส่งเสริม
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาต่อไป ซ่ึงขณะนี้ห้องเรียนและโรงเรียนของกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : ออนไลน์) 

เพ่ือเป็นการขยายผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีเขียวสู่การบริหารจัดการด้านพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยส่งเสริมใหโ้รงเรียน สามารถน าความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ไปใชค้วบคู่กับการด าเนินกิจการของโรงเรียน  ทั้งทางด้านการเรียนการสอน  
และการบรหิารจัดการโรงเรยีน รวมทั้งเป็นการประเมินและติดตามผลงานของโรงเรียนที่เข้ารว่มโครงการ 
กฟผ. จงึได้ด าเนินโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสูโ่รงเรยีนสีเขียว เพ่ือสร้างเครือข่ายรกัษ์พลังงาน  
ด้วยความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยจัดให้ม ี
การประเมินผลการด าเนินงานดา้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการผลักดันให้โรงเรยีนมีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยมีวตัถุประสงค์ 
ดังนี้  1) เพ่ือพัฒนาระบบบรหิารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรยีน  2) ขยายองค์ความรู้ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสูโ่รงเรียนเครือข่าย ครอบครัวและชุมชน  3) เป็นการกระตุ้นให้
โรงเรียนด าเนินกิจกรรมดา้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง และ 4) เป็นการประเมิน 
และติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียน  ที่เข้ารว่มโครงการห้องเรียนสีเขียว ซ่ึงสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน  ได้เสนอแนะโรงเรียนเมืองคงว่า  ควรจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกระดับชั้นเรียน  โดยอาศัยต้นไม้ทุกต้นในโรงเรยีนเปน็สื่อการเรียนรู้
ธรรมชาต ิผู้เรยีนสามารถบอกได้ว่า ต้นไม้แต่ละต้นชื่ออะไร มคีุณสมบัติอย่างไร  มีประโยชนด์้านใดบ้าง 
และให้หาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน, 2555 : 35) 
 โรงเรียนเมืองคง  ต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวดันครราชสีมา  สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการอนรุักษ์
พลังงานและการจัดสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  ซึ่งจะก่อให้เกิดแหล่งเรยีนรู ้ และการเรยีนรูท้ี่ยั่งยืน   
ซึ่งนั่นคอื  แนวทางการด าเนินการโรงเรยีนสีเขียว จงึเป็นนโยบายของทางโรงเรยีนเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 
ให้บังเกิดผลต่อไป 
 จากดังกล่าวข้างต้น  ทางโรงเรยีนเมืองคง จึงได้เข้ารว่มโครงการโรงเรยีนสีเขียวของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  ทีร่่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงด าเนนิงาน 
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ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยขยายผลต่อจากการด าเนินงานห้องเรียนสีเขียว ด้วยการน า
หลักการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บรูณาการเข้าไปในการด าเนนิงานของโรงเรยีนทั้งระบบ
การบริหารและกระบวนการเรียนการสอน  โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  1) เป็นโรงเรยีนที่มีนโยบาย  
และระบบการบริหารจัดการดา้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  2) เป็นโรงเรียนที่มีการด าเนินงาน 
ด้านการใช้ทรัพยากร  การใช้พลังงานไฟฟ้า  น้ า  และ ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  ที่มีการป้องกันและจัดการมลพิษ  
ทั้งทางน้ า  ทางอากาศ  การจัดการขยะ  รวมทั้งมีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3) เป็นโรงเรียนที่มหีลักสตูร และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  4) เป็นโรงเรียนที่มีการขยายผลการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
สู่โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน  (โรงเรียนเมืองคง, 2559 : 22)  อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการโครงการ
โรงเรียนสเีขียวของโรงเรียนเมืองคงยังไม่ประสบผลส าเร็จ โดยสรุปผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียน 
สีเขียว ในปีการศึกษา 2559  พบว่า  การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสีเขียว ยังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร  การด าเนินการขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง  ครู 
บุคลากร และนักเรียน ขาดความเอาใส่ใจและความตระหนักในความรับผดิชอบรว่มกัน ในผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อสังคมในอนาคต นอกจากนี้ข้อมูลสถิติการใช้น้ าประปา และการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน 
ยังไม่ลดลง  การบริหารจัดการขยะยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าทีค่วร (โรงเรียนเมืองคง, 2559 : 26) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผูว้ิจยัเห็นวา่  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และ
วิธีการด าเนนิงาน  ให้เกิดประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนรว่ม  เพ่ือให้เกิด
เจตคติที่ดี มีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  จึงไดม้ีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนสเีขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งหมายถึง 
การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ภายใต้กรอบแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  มีการด าเนินการโดยยึดหลักจริยธรรมและการบริหารจัดการที่ด ี 
โดยมกีรอบของการด าเนินการ  คือ การสรา้งเจตคติที่ดีต่อการด าเนินงานโรงเรียนสีเขียว  การลดอัตรา 
การใช้พลังงานไฟฟ้า  การลดอัตราการใช้น้ าประปา  มีการบรหิารจัดการขยะที่ด ี และ มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงจะเปน็การเสริมสรา้งลกัษณะนิสัยที่ดี  มีพฤติกรรมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและการใช้น้ าประปาทีม่ีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ  มีการด าเนินการ
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินการบรหิารจัดการโรงเรยีนสเีขียวแบบมี
ส่วนรว่ม  โดยใช้หลักการ CSR  ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาความรู ้และความเข้าใจ การเสริมสร้างให้ทุกคน 
มีจิตส านึก  มีความรับผิดชอบ และมีทักษะที่ดใีนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ใหเ้กิดความสมดุล
และยั่งยืนสืบไป  

ค ำถำมกำรวิจัย 
1. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  

เป็นอย่างไร 
2. คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  

เป็นอย่างไร 
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3. ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ 
หลักการ CSR เป็นอย่างไร 

4. ผลการเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ 
หลักการ CSR  เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ 
หลักการ CSR 

2. เพ่ือพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ 
CSR 

3. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้หลักการ CSR 

4. เพ่ือเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ  
CSR  

ขอบเขตกำรวิจัย 

 1. ขั้นตอนกำรวิจัย จัดแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
   1.1  ระยะที่ 1 การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 

แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
1.1.2 ประชุมคณะบุคคลผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนด าเนนิการ  ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นายกสมาคมครแูละผู้ปกครองนักเรียน และประธานสภา
นักเรียน เพ่ือวางกรอบการด าเนินงาน ก าหนดโครงสร้างการสมัภาษณ์ และสร้างเครื่องมือที่ใช้ 
ในการสัมภาษณ์ 

1.1.3 สัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน 
สีเขียว 

1.1.4 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 

1.1.5 น ารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการ CSR ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

1.1.6 สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ 
    1.2  ระยะที่ 2 การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม  

โดยใช้หลักการ CSR  โดยมีข้ันตอน  ดังนี ้
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       1.2.1  ออกแบบคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการ CSR โดยน าข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 มาด าเนินการ 
          1.2.2  จัดท าร่างคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการ CSR ตามที่ได้ออกแบบในขั้นที่ 1  
          1.2.3  จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือวิพากษ์คู่มือการบริหารจัดการ
โรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 
          1.2.4  ปรับปรุงคู่มือ ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
          1.2.5  น าคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการ CSR ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
       1.2.6  สรุปผล และวเิคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ 

      1.3  ระยะที่ 3  การศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR โดยมีข้ันตอนดังนี ้
       1.3.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจในการด าเนินการ 
      1.3.2 ด าเนินการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมี 
ส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  

      1.3.3 ประเมินผลตามตัวแปรที่ก าหนด 
       1.3.4 สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิต ิ

      1.4  ระยะที่ 4  การศึกษาผลการเผยแพร่คู่มือ การบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 
      1.4.1 ประเมินผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียน 
สีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน  5 คน 

1.4.1.1 ประสานแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีเขียว  
คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือขอรับการตรวจเยี่ยมและประเมิน 

1.4.1.2 รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ 
1.4.1.3 สรุปผลการด าเนินการ 

      1.4.2 ศึกษาการยอมรับคู่มือ จากผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ านวน 49 คน โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1.4.2.1 ประสานกลุ่มเป้าหมายผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

1.4.2.2 น าเสนอข้อมูล และคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมี 
ส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 

1.4.2.3  ศึกษาผลการยอมรับคู่มือ การบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 

1.4.2.4  สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ 
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 2.  กลุ่มเป้ำหมำย 
  2.1 ระยะที่ 1 การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมี 

ส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  
      กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนสีเขียว จ านวน  16 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 4 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จ านวน 8 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  1 คน นายก
สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน จ านวน  1 คน และประธานสภานักเรียน จ านวน 1 คน 
       กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์จ านวน 3 คน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 3 คน และนักวิชาการ จ านวน 3 คน  โดยเป็นผู้ที่เคยด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสีเขียว  หรือเป็นผู้ที่เคยประเมินเกี่ยวกับโรงเรียนสีเขียว หรือมผีลงานวิจัยหรือ
บทความเก่ียวกับโรงเรียนสีเขียว 
   กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จ านวน 3 คน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครูจ านวน 3 คน และนักวิชาการจ านวน 3 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาด้านการศึกษา 
    2.2 ระยะที่ 2 การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้หลักการ CSR  
   กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จ านวน      
3 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 3 คน และนักวิชาการ จ านวน 3 คน   
      กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จ านวน 3 คน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครูผู้สอน จ านวน 3 คน นักวิชาการ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านการศึกษา  

    2.3 ระยะที่ 3  การศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือ การบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  

     กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 4 คน ได้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
เมืองคง  
 กลุ่มที่ 2 ครูและบุคลากร จ านวน 150 คน ประกอบด้วย ครูโรงเรียนเมืองคง 
จ านวน 130 คน บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองคง จ านวน 20 คน 
 กลุ่มที่ 3 นักเรียน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเมืองคง  คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง   
โดยใช้ตารางเครซี่ และมอร์แกน  (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์. 2551 : ออนไลน์)   
โดยคิดจากจ านวนนักเรียน 2,092 คน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 322 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
ห้องเรียนละ 5 คน จ านวน 62 ห้องเรียน และห้องเรียนละ 4 คน จ านวน 3 ห้องเรียน  
 กลุ่มที่ 4 บุคคลในชุมชน จ านวน 28 คน ประกอบด้วย  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 14 คน และคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน  
จ านวน 14 คน  
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     2.4 ระยะที่ 4 การศึกษาผลการเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  
 กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย จ านวน  5 คน  
 กลุ่มที่ 2 ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 จ านวน 49 คน 
 3.  ตัวแปรกำรวิจัย 

    3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  
       3.1.1 รูปแบบการบริการจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ  

CSR  
       3.1.2 คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ  

CSR 
      3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  

       3.2.1  ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้หลักการ CSR  ได้แก่  
             1)  การมีทัศนคติ การยอมรับและการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ของผู้เกี่ยวข้อง 
              2)  การลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 
              3)  การลดอัตราการใช้น้ าประปา 
              4)  การบริหารจัดการขยะที่ดี 
              5)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

       3.2.2  ผลการยอมรับคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม  
โดยใช้หลักการ CSR 
 4.  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
  4.1  ระยะที่ 1 การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR    
        ระยะเวลา เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

       4.2  ระยะที่ 2 การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม  
โดยใช้หลักการ CSR  
        ระยะเวลาเดือน มีนาคม 2560 

       4.3  ระยะที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 
        ระยะเวลา เดือน มีนาคม 2560 – มกราคม 2561 

       4.4  ระยะที่ 4 การศึกษาผลการเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว  
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  
        ระยะเวลา เดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. โรงเรียนสีเขียว หมายถึง โครงการการด าเนินงานของโรงเรียน ที่มีวัตถุประสงค์ 

ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  โดยมีกรอบการด าเนินงาน  5 ด้าน คือ   
1) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานโรงเรียนสีเขียว 2) การลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า  
3) การลดอัตราการใช้น้ า  4) การบริหารจัดการขยะ  และ 5) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนการด าเนินการโดยใช้การบริหารจัดการ PAOR ประกอบด้วย  
1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  2) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Act)  3) ขั้นตอนการสังเกตผล 
(Observe) และ 4) ขั้นตอนการสะท้อนผล (Review) และมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  
ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากร  นักเรียน  และบุคคลในชุมชน เป็นผู้ร่วมด าเนินการ   

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ และการด าเนินงาน 
โดยมีคณะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไดร้่วมกันด าเนินการ  ซ่ึงผู้ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้  ประกอบด้วย  
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร  นักเรียน และบุคคลในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนสีเขียว  โดยเริ่มตั้งแต่ 1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  ด้วยการร่วมในกระบวนการ
การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว  การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียน
สีเขียว  2) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Act)  ด้วยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่จัดให้มีขึ้น 3) ขั้นตอนการสังเกตผล (Observe) ด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ
4) ขั้นตอนการสะท้อนผล (Review) ด้วยการมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลการด าเนินการ   

3. หลักการ CSR (Corporate Social Responsibility)  หมายถึง หลักการด าเนินงาน 
หรอืการจัดกิจกรรมขององค์กร ที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้จริยธรรม 
คุณธรรม และการบริหารจัดการที่ดี  โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับเพียงฝ่ายเดียว  และ
มีการด าเนินงานทีผ่สมผสานเกื้อกูลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในอันจะท าให้สังคมสามารถ
ด ารงอยู่ได้โดยสันติสุข มีความม่ันคง และยั่งยืน 

4. รูปแบบ (Model) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ  ทีม่ีองค์ประกอบหรือ 
โครงสร้างด้านนโยบาย ด้านกรอบการด าเนินงาน ด้านหลักการหรือทฤษฎี ด้านผู้เกี่ยวข้อง และ 
ด้านตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยใช้เป็นหลักในการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ต้องการ 

5. การพัฒนารูปแบบ  หมายถึง กระบวนการในการสังเคราะห์รูปแบบอย่างเป็นขั้นตอน  
โดยเริ่มจากผู้วิจัย ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แล้วด าเนินการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการก าหนดโดยสร้าง 
การสัมภาษณ์และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และด าเนินการ
สัมภาษณ์ สอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในด้านนั้น  น ามาร่าง
เป็นรูปแบบ  จากนั้นน าร่างรูปแบบที่ได้ไปประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  โดยผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด  สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ ปรับปรุงให้เป็นรูปแบบที่มี
ความเหมาะสมก่อนน าไปใช้ 

6. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  
(Green School Participatory  Administration Model  Using  CSR Principles)   
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G-SPAM : CSR  หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสีเขียว ภายใตห้ลักการ  CSR  คือ หลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
และการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้  1) องค์ประกอบ
ด้านนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ ได้แก่  นโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  2) องค์ประกอบ
ด้านกรอบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว  ได้แก่  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงาน  
โรงเรียนสีเขียว การลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า  การลดอัตราการใช้น้ า  การบริหารจัดการขยะที่ดี  
และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) องค์ประกอบด้านผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการ  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร นักเรียน บุคคลในชุมชน  4) องค์ประกอบ 
ด้านหลักการและทฤษฎี  ได้แก่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  กระบวนการ PAOR  หลักการ CSR 
และ หลักการของ BLOOM  5) องค์ประกอบด้านตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดี  
การยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดของผู้เกี่ยวข้อง การลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า  
การลดอตัราการใช้น้ า การบริหารจัดการขยะที่ดี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7. ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ 
หลักการ CSR  หมายถึง ระดับความรู้สึก หรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
และมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จากการใช้แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 

8. หลักการของ BLOOM หมายถึง หลักของการสร้างและปลูกฝังทัศนคติท่ีดี ในการ
ด าเนินงานโรงเรียนสีเขียว โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการปลูกฝังพฤติกรรม  ให้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย
การปลูกฝังในพฤติกรรม 3  ด้าน ดังนี้  

7.1 พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge)    
ความเข้าใจ (Comprehension) การน าไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การ
สังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินค่า (Evaluation) 

7.2 พฤติกรรมจิตพิสัย (Affective Domain) คือการรับรู้ (Receive) การตอบสนอง 
(Respond)  การเกิดคุณค่าหรือค่านิยม (Value)  การจัดระบบ (Organization)  และ การสร้าง
ลักษณะนิสัย (Characterization) 

7.3 พฤติกรรมทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือการรับรู้ กระท าตาม   
การหาความถูกต้อง  การกระท าอย่างต่อเนื่อง กระท าอย่างเป็นธรรมชาติ 

9. คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  หมายถึง  
เอกสารที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  ซึ่งมีโครงสร้าง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ภูมิหลัง 
นโยบาย กรอบยุทธศาสตร์  ส่วนที่ 2  รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย รปูแบบ
และกระบวนการบริหารจัดการ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) ด้านการสังเกตผล 
(Observe) การสะท้อนผล (Review) และ ภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน 



11 
 

 
 

10. ความเหมาะสมคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการ CSR  หมายถึง ระดับความรู้สึก หรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคู่มือการบริหาร
จัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR ที่พัฒนาขึ้น และมีการประเมิน 
ความเหมาะสม  โดยการใช้แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 

11. ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการ CSR  หมายถึง ผลการตรวจสอบความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามคู่มือ 
การบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  โดยการตรวจสอบและ
ประเมินตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  ประกอบด้วย 

11.1 การมทัีศนคติ การยอมรับ และการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดของ 
ผู้เกี่ยวข้อง  หมายถึง ระดับสภาวะของความคิด ความพึงพอใจ การให้การยอมรับ การปฏิบัติ และ
การเป็นแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้
หลักการ CSR  โดยใช้แบบประเมินทัศนคติ การยอมรับ และการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด   
ของผู้เกี่ยวข้อง 

11.2 การลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า  หมายถึง การเปรียบเทียบหน่วยการใช้ 
ไฟฟ้าในโรงเรียน  ระหว่างก่อนการด าเนินงาน กับหลังการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน 
สีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  ระหว่างปี  ในห้วงเวลาเดือนเดียวกัน ทีม่ีความแตกต่าง
ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 

11.3 การลดอัตราการใช้น้ าประปา  หมายถึง การเปรียบเทียบหน่วยการใช้ 
น้ าประปาในโรงเรียน  ระหว่างก่อนการด าเนินงาน กับหลังการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน
สีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  ระหว่างปี  ในห้วงเวลาเดือนเดียวกัน ที่มีความแตกต่าง
ของหน่วยการใช้น้ าประปาที่ลดลง 

11.4 การบริหารจัดการขยะที่ด ี หมายถึง  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ 
ขยะ  หลังการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้หลักการ CSR  ทีมี่
การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะของผู้เกี่ยวข้อง 

11.5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  หมายถึง  ระดับ 
ความส าเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังการด าเนินงานการบริหาร
จัดการโรงเรียนสีเขียวโดยใช้หลักการ CSR  ทีม่ีการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผู้เกี่ยวข้อง  

12. การยอมรับคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ 
CSR  หมายถึง ผลจากการเผยแพร่คู่มือ และวัดระดับความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่แสดงออกของ
กลุ่มเป้าหมาย  ที่มีการประเมินโดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นการยอมรับคู่มือการบริหารจัดการ
โรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR   
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว  และ
น ามาประมวลเพ่ือจัดท ากรอบแนวคิดการวิจัย  แสดงได้ดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input) 

 

ปัจจัยกระบวนกำร 
(Process) 

 

ปัจจัยผลผลิต 
(Output) 

หลักกำร/ทฤษฎี 
1. โรงเรียนสีเขียว 
2. การบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม 
3. หลักการ CSR 
4. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5. หลักการด้าน
ทัศนคต ิ
6. หลักการและทฤษฎี
ของ BLOOM 
7.  การวิจัยปฏิบัติการ  
8. หลักการวัด 
และประเมินผล 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สภำพ/บริบท 
1.  ผู้บริหารโรงเรยีน/
ครูและบุคลากร/
นักเรียน/ บุคคลใน
ชุมชน 
2.  ปัญหาที่พบ 

กระบวนกำรวิจัย 4 ระยะ 
1.  ระยะที่ 1  การสังเคราะห์
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
สีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการ CSR  
2.  ระยะที่ 2  การพัฒนาคู่มือ     
การบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ 
CSR 
3.  ระยะที่ 3  การศึกษาผล         
การทดลองใช้คู่มือการบริหาร
จัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมี   
ส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR  
4.  ระยะที่ 4  การศึกษาผล         
การเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการ
โรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้หลักการ CSR 
 

ตัวแปรต้น 
1.  รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 
2.  คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว 
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR 
ตัวแปรตำม 
1. ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการ 
โรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ 
CSR 

- ทัศนคติ การยอมรับและการปฏิบัติ 
ตามมาตรการที่ก าหนดของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- การลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 
- การลดอัตราการใช้น้ าประปา 
- การบริหารจัดการขยะที่ดี 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2. การยอมรับคูม่ือการบริหารจัดการ 
โรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ 
หลักการ CSR 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  โรงเรียนได้รูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
หลักการ CSR ที่มีคุณภาพ 
 2.  ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนารูปแบบและคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียว
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR ให้กับโรงเรียนอ่ืน 


