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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน จะประสบผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหารและ
ความร่วมมือของสมาชิกในองค์การ การมีภาวะผู้น า การมีความรู้ความเข้าใจในการก าหนดทิศทางองค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของผู้บริหาร จึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับโรงเรียนที่ต้องการจะด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะเป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลง หรืออาจเรียกได้ว่า  
เป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และเป็นการด าเนินงานที่ตอบสนองหลักสูตร
ท้องถิ่นที่โรงเรียนด าเนินการเอง อีกทั้งยังเป็นการบริหารที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายสิ่งแวดล้อม แผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 10 ที่เน้นการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่เน้นความสมดุล การสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน บนรากฐานการพัฒนาของความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการบูรณาการที่สอดคล้องตามระบบนิเวศของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งผสมผสานการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและกลมกลืน 

โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้
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บรรลุผลตามเป้าหมาย และโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างเชิงทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ถือว่าเป็นตัวอย่างของประชากรโรงเรียนที่มีจ านวนมาก
ที่สุดในประเทศไทย คือ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-500 คน)  เปิดท าการสอนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  มี
ความน่าเชื่อถือได้ถึงรูปแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน คือด าเนินการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี โดยหน่วยงานระดับชาติคือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกาศรับรองให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับเก่ียวโครงการธนาคารวัสดุ
รีไซเคิล ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค จากโครงการ
โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ และระดับประเทศ จากการประกวดโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล และจาก
ความส าเร็จดังกล่าวท าให้มีผู้ให้ความสนใจทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมาศึกษาดูงาน และเชิญเป็นวิทยากร นับจากปีที่ได้รับ
รางวัล (2549) ถึง ปัจจุบัน (2554) จ านวนมากกว่า 250 คณะ  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โรงเรียนดังกล่าวจะมีการด าเนินการบริหารจัดการจนเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับ แต่จากการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ยังไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวมเพ่ือจัดท าเป็นบทเรียน หรือสื่อที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และจากการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบว่ามีการศึกษาในบริบท
โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดว่า หากได้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ที่เน้นการเสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎี โดย
อาศัยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research methodology) เพ่ือสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded theory study) 
และน าข้อเสนอเชิงทฤษฎีดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน และตรวจสอบความเป็นไปได้จากโรงเรียนที่มีการด าเนินกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quality research methodology) ซึ่งจะได้องค์ความรู้ใหม่ในเชิงทฤษฎีจากบริบทแบบไทย 
ที่จะเป็นประโยชน์ในการท าให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 

 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed research methodology) เป็นการน าวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพและ
เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มาผสมผสานกันในการสร้างทฤษฏีฐานรากและการศึกษาความเป็นไปได้ของการน าทฤษฎีไปใช้ ส าหรับ
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่  1  การเก็บข้อมูลและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
1. การเก็บข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปรากฏการณ์เพ่ือสร้างทฤษฎีฐานราก การเก็บข้อมูลจึงใช้วิธีการที่หลากหลายและใช้วิธีการ

ทางสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การถอดบทเรียน การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์
สิ่งบันทึก ซึ่งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม ในเรื่องการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนที่ศึกษาอย่างรอบด้าน และการบันทึกข้อมูลในงานวิจัย จะใช้การบรรยายเหตุกา รณ์ ประสบการณ์
ของคน  เรื่ อ งเล่ าสภาพสั งคมอย่ างละเอียด  เพ่ื อที่ จะท าความ เข้ า ใจถึ งความหมาย ประสบการณ์  ห รือ เหตุ การณ์  
ต่าง ๆ และจะช่วยให้ผู้วิจัยตีความปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ตรงตามความหมายของสิ่งที่เกิดข้ึน อันจะน าไปสู่ความเข้าใจปรากฏการณ์นั้น
อย่างแท้จริง 

2. การตรวจสอบเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ในการตรวจสอบเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลใช้เทคนิค Triangulation ประกอบด้วย 1) การใช้นักวิจัยหลายคนใน

สนาม (Fieldwork) แทนการใช้ผู้วิจัยเพียงคนเดียว 2) การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากเทคนิคการเก็บข้อมูลหลายวิธีการเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ 3) การเปรียบเทียบและตรวจสอบความแน่นอนของข้อมูล (Consistency) และ 4) การให้บุคคลต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลัก ท าการทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ของคณะวิจัย ทั้งนี้ เพ่ือตรวจสอบด้านความแม่นย า (Accuracy) ความสมบูรณ์ 
(Completeness) ความเป็นธรรม (Fairness) และความน่าเชื่อถือ (Credibility) ในประเด็นต่างๆ 



3 
 

 

3. การประมวลผลการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการประมวลผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการเป็นระยะ ๆ ในช่วงการเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรม 

Nvivo รุ่น 8 ช่วยในการจัดระบบข้อมูล และจะอาศัยความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical  sensitivity) ในการท าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การเปิดรหัส (Open coding) เป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งต่าง ๆ มาจ าแนกเป็นหมวด (Category) หรือกลุ่มที่มีความหมาย (Meaningful group) ซึ่งประกอบด้วยหมวดหลักและหมวด
ย่อยหลาย ๆ หมวด 2) หาแก่นของรหัส (Axial coding) เป็นการเลือก (Select) หมวดหลักจากหมวดใดหมวดหนึ่งเพ่ือก าหนดให้เป็น
ปรากฏการณ์หลัก (Core phenomenon) ของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
จากนั้นก าหนดความสัมพันธ์ของหมวดหลักอ่ืน โดยจะเน้นไปที่เงื่อนไขกลยุทธ์ที่น ามาใช้เพ่ือจัดการ และผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้กล
ยุทธ์นั้น ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสลับไปมา (Zigzag approach) ระหว่างการเก็บข้อมูลกับการเปิดรหัสและการหาแก่นของรหัส 3) การเลือก
รหัส (Selective  coding) และ 4) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือแผนภาพของทฤษฎี (Development of logic 
paradigm or picture of theory generated) เป็นการเขียนทฤษฎีจากรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือแผนภาพของทฤษฎี 
หรือรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเงื่อนไขสาเหตุ ปรากฏการณ์หลัก กลยุทธ์ และผลที่ติดตามมา ซึ่งเป็นการจะอธิบายว่า
อะไรเกิดข้ึนในปรากฏการณ์ที่ศึกษา  

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อสรุปเชิงทฤษฎี 
ในการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อสรุปเชิงทฤษฎี ด าเนินการโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ (Expert audit review) ท า

การตรวจสอบ ภายหลังจากการสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎี การตรวจสอบดังกล่าวต้องกระท าโดยกรอบ (Framework) และเกณฑ์บรรทัด
ฐาน (Criteria) ที่เหมาะสม ด้วยการหาค่า IOC เพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อสรุปเชิงทฤษฎี 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าข้อสรุปเชิงทฤษฎีไปใช้  
การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าข้อสรุปเชิงทฤษฎีไปใช้ ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียน  ที่เป็นโรงเรียน

แกนน าเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 30 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 120 คนลง
มา) จ านวน 10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-500 คน) จ านวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 501 
คนขึ้นไป) จ านวน 5 โรงเรียน โดยโรงเรียนทั้งหมดมีคุณสมบัติดังนี้ คือ 1) เป็นโรงเรียนที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 2) เป็น โรงเรียนที่ ยั งไม่ เคยได้ รับรางวัล ในระดับชาติ  และ 3) เป็น โรงเรียน 
ที่หน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาและเจาะจงเลือกตามคุณสมบัติดังกล่าว 

 

ผลการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้สร้างมโนทัศน์ เชื่อมโยงมโนทัศน์ เสนอเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎี ยืนยันข้อสรุปเชิงทฤษฎีโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อสรุปเชิงทฤษฎีกับโรงเรียนแกนน าเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อสรุปเชิงทฤษฎี  
ทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ก าหนดเป็น 4 หมวด

หลัก คือ 1) ลักษณะของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย 6 มโน
ทัศน์หลัก และ 10 มโนทัศน์ย่อย 2) เงื่อนไขและกระบวนการเกิดของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย 3 มโนทัศน์หลัก และ 8 มโนทัศน์ย่อย 3) การด ารงอยู่ของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย 4 มโนทัศน์หลัก และ 12 มโนทัศน์ย่อย และ 4) ผลที่เกิดตามมาจากการ
เป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  ประกอบด้วย 2 มโนทัศน์หลัก และ 6 มโน
ทัศน์ย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ลักษณะของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย  
1) นิยามและความหมายของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชนตาม

มุมมองของผู้ที่อยู่ในปรากฏการณ์ คือเป็นโรงเรียนที่มีความสะอาด บุคลากรมีความสนใจ ใส่ใจ กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชนเชิงระบบ มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน มีแหล่งเรียนรู้ 
และสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนและหน่วยงานอื่น   

2) การก่อตัวขึ้นเป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  มี 2 ปัจจัยหลัก
คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ส าหรับปัจจัยภายนอกเกิดจาก กระแสปัญหาสิ่งแวดล้อม  นโยบายของรัฐบาล  การประสาน
นโยบายสู่การปฏิบัติ และกลยุทธ์การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนปัจจัยภายในพัฒนามาจากพ้ืนฐานเดิมในการ
รักษาเกียรติประวัติของโรงเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิชาการมาแต่อดีต รวมถึงการตระหนักในปัญหาและการเห็นประโยชน์จากการ
แก้ปัญหาของผู้บริหาร รวมถึงการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร ในการค้นหาและวิเคราะห์ปัญหา  การค้นหาสาเหตุปัญหา การ
ก าหนดเป้าหมายและวิธีการแก้ปัญหา โดยบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานของโรงเรียนไว้
ชัดเจน โดยเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ คือ Zero waste school ส่วนวิธีการการท างานที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ก าหนดไว้  3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 ริเริ่ม เตรียมการ ทดลองและหาวิธีการ ระยะที่ 2 สร้างความตระหนัก การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร การวาง
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และการประเมินความส าเร็จ ระยะที่ 3 สร้างเครือข่ายและขยายผล   

3) การบริหารจัดการเชิงระบบที่เน้นความยั่งยืน มีการออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีการก าหนด
วิธีการมาตรฐานการท างานสู่ความส าเร็จ มีดัชนีชี้วัด คือ การบูรณาการเข้าสู่ระบบงาน การจัดการที่ครบวงจร การพัฒนาที่ครอบคลุม
ทุกส่วนของระบบโรงเรียน จากนั้นจะด าเนินการตามระบบที่ได้ออกแบบไว้ และมีการประเมินทบทวนระบบเป็นระยะ ๆ โดยมีการน า
กระบวนการวิจัยมาใช้ ในการปรับปรุงระบบ การพัฒนาต่อเนื่องสู่ยั่งยืน  

4) พฤติกรรมของบุคลากร บุคลากรจะท างานตามระบบโดยยึดมั่นในเป้าหมายของโรงเรียน ชอบการประชุมและแก้ปัญหา
ในที่ประชุม มีการเรียนรู้ร่วมกัน และเคารพในปัจเจกบุคคล มีการท างานเป็นทีม โดยแบ่งเป็น 3 ทีม คือ ทีมน า ทีมคุณภาพ และทีม
ปฏิบัติการ ส าหรับทีมน าจะประกอบด้วยผู้บริหารและครูแกนน าซึ่งที่ประชุมยอมรับ ส่วนทีมอ่ืนๆ จะท าหน้าที่ทั้งการเป็นผู้น าและผู้
ตาม โดยสมาชิกคนหนึ่ง อาจเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกในทีมอ่ืน ๆ ได้หลายทีม ตามพ้ืนฐานความสามารถ และความสนใจ รวมทั้งการเป็น
หัวหน้าทีม   

5) การเป็นศูนย์การเรียนรู้ คือโรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยในโรงเรียน
มีแหล่งเรียนรู้และมีการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ ส่วนชุมชนมีพ้ืนที่ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้และมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ยังมีการกระบวนการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจทั้งในและ
นอกชุมชน  

6) การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย คือ การเชื่อมโยงกับองค์กรต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือองค์กรชุมชนอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร และ สร้างความร่วมมือด้านการเรียนรู้ 
การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  

2. เงื่อนไขและกระบวนการเกิดเป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  
จ าแนกได้เป็น   

1) เงื่อนไขผู้บริหาร คือผู้บริหารโรงเรียนจะมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งประกอบด้วยการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่มีความ
เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการ
สื่อสารและการจูงใจในเป้าหมายขององค์กรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน มีความสามารถในการประสานกับ
องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน มีการสร้าง
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ผู้น าร่วมแบบหุ้นส่วนให้เกิดขึ้นในแต่ละระดับของการบริหาร มีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าของครูและบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โดยการให้อิสระในการคิดและสร้างสรรค์งานด้านการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้และท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

2) เงื่อนไขภายใน เป็นเงื่อนไขที่จะมาจากสภาพปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและความต้องการในการ
แก้ปัญหา โดยบุคลากรทุกคนมีความชัดเจนในนโยบาย และมีการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนอยู่เสมอ โดยมี
รายละเอียดของเงื่อนไข คือ มีบริบทโรงเรียนที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด คือ เป็น
โรงเรียนที่เป็นเอกเทศจากชุมชน เป็นโรงเรียนที่มีครูเพียงพอกับจ านวนนักเรียน เป็นโรงเรียนที่ไม่มีปัญหาด้านงบประมาณ เป็น
โรงเรียนที่มีพ้ืนที่ที่สามารถจัดกิจกรรมการจัดการขยะได้  ส่วนการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีดัชนีชี้วัด คือ เป็นโรงเรียนที่มีปัญหาการ
จัดการขยะที่ทุกฝ่ายเห็นปัญหาร่วมกัน เป็นโรงเรียนที่บุคลากรร่วมกันแสวงหาทางออก/การพัฒนางานร่วมกัน และเป็นโรงเรียนที่มี
วัฒนธรรมการท างานทีเ่น้นความส าเร็จ ความต่อเนื่อง และการเป็นแบบอย่างที่ดขีองหน่วยงานอื่น 

3) เงื่อนไขภายนอก เป็นเงื่อนไขที่มาจากกระแสภาวะโลกร้อนและการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานนอกโรงเรียนที่ประสานความร่วมมือมายังหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเพ่ือสร้างเครือข่ายใน
การจัดการขยะมูลฝอย โดยให้การส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ การอบรม การให้ความรู้และการพาไปศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
เมื่อโรงเรียนประสบผลส าเร็จระดับหนึ่งจึงพาคณะต่างๆ มาศึกษาดูงานท าให้โรงเรียนเกิดการตื่นตัวและพัฒนางานต่อเนื่อง ในส่วนของ
ชุมชนมีบริบทที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน คือมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก เป็นชุมชนที่สามารถ
จัดการขยะได้ด้วยตนเองภายในครัวเรือน ชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อย มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมชนบท มีความสามัคคี
และร่วมมือกันในการท างาน และเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน และให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และ
นอกจากนี้โรงเรียนยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคแีละองค์กรอ่ืนภายนอกโรงเรียน ทั้งในระดับพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่   

3. การด ารงอยู่ของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน แสดงให้เห็นได้จาก
ระยะเวลาของโครงการที่ด ารงอยู่มากกว่า 10 ปี และกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการด ารงอยู่ ประกอบด้วย  

1) การจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ มีการก าหนดให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน และทุกขั้นตอนของการจัดท าแผน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และตัดสินใจ  

2) การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบพลวัต คือ มีความต่อเนื่องและยกระดับ ประกอบด้วย   
(1) กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน มีดัชนีชี้วัด คือ มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนและ

ชุมชน การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ใน 8 กลุ่มสาระ การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ในกิจกรรมประจ าวันของนักเรียน การสร้างแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การสร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกในโรงเรียน และสอดแทรกกระบวนการกลุ่มในการ
เรียนและการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

(2) กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน มีดัชนีชี้วัด คือ มีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลของชุมชน มีการเผาถ่าน
ด้วยเตาคุณภาพสูง มีการจัดเก็บและ ใช้น้ าส้มควันไม้ในการเกษตร มีการจัดท าน้ าหมักชีวภาพเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชนและ
มีการใช้น้ าหมักชีวภาพในการเกษตรมีแนวโน้มการลดการเผาตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยว  

(3) การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดัชนีชี้วัด คือ มีการจัดท าหรือสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมในและนอกห้องเรียน  มีเอกสาร/
ข่าวสาร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

(4) การพัฒนาต่อยอดโครงการ มีดัชนีชี้วัด คือ มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน มีการขยายผลโครงการสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ มีการส่งโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน ประกวดในระดับต่างๆ 

3) การสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน คือ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากร การสร้างผู้น าร่วมแบบหุ้นส่วน และ การสร้าง
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เครือข่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
(1) กระบวนการพัฒนาบุคลากร มีดัชนีชี้วัด คือ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมครูให้จัดท าคู่มือการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน การท าผลงานวิชาการจากการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และมีการจัดปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(2) การสร้างผู้น าร่วม มีดัชนีชี้วัด คือ มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการท างานเพ่ือให้งานด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุตาม
เป้าหมายที่ร่วมกันก าหนด โดยก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนและให้อิสระในการสร้างสรรค์งาน  มีการ
มอบหมายให้ครูและนักเรียนเป็นวิทยากรบรรยาย/สาธิตแก่ผู้มาดูงานในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยีงมีการเชิญปราชญ์ 
ในชุมชนมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้มาศึกษาดูงานและให้ความรู้หรือฝึกนักเรียนปฏิบัติในกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

(3) การสร้างเครือข่ายในชุมชน มีดัชนีชี้วัด คือ มีจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหรือการรวมกลุ่มชุมชนเพ่ือรับซื้อของเก่า มีการ
จัดตั้งหรือประสานความร่วมมือกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มผักปลอดสารพิษ และกลุ่มอ่ืนๆ ภายในชุมชน 

(4) การขยายผลสู่หน่วยงานอ่ืน เป็นการขยายโครงการสู่หน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบที่โรงเรียนจัดการเอง และโครงการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น อบจ. นอกจากนี้ยังด าเนินการในรูปการรายงายผล การเสนอในรูปการวิจัย และการประชาสัมพันธ์
โครงการ  

5) การปรับวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรของโรงเรียน ประกอบด้วย การก าหนดวิธีการท างานร่วมกัน การก าหนด
บทบาทผู้เกี่ยวข้องชัดเจน และการด าเนินการที่ต่อเนื่องและยกระดับ โดยทุกคนมีการรับรู้และเข้าใจในวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ
โรงเรียน มีความชัดเจนในพันธกิจ บทบาท และหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และทุ่มเทในการ
ท างาน 

4. ผลที่ติดตามมาจากการเป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ผลที่
ติดตามมามีท้ังผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลกระทบทางบวก คือ ผลดีที่เกิดจากจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โดยมีดัชนีชี้วัดคือ   
(1) โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน

โดยมีดัชนีชี้วัด คือ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเกี่ยวกับ  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน มี
หน่วยงานระดับชาติรับรองการเป็นแหล่งเรียนรู้ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรบ่อยครั้ง และมีผู้มาศึกษาดูงานจ านวนมาก  

(2) เกิดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนโดยผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนสามารถพัฒนาต่อยอดโครงการหรือกิจกรรมรวมถึงการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ ส่วน
ครูเป็นนักจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  สามารถพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน
และผู้อ่ืนได้ ส าหรับนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ สามารถพัฒนาตนเองเป็นวิทยากรเพ่ือน าเสนองานรวมถึงการ
เป็นนักบริการและการมีจิตสาธารณะ บุคลากรอื่นในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน มี
ทักษะในการปฏิบัติ สามารถแนะน านักเรียนและบุคคลอ่ืนได้ ส่วนผู้ปกครองและชุมชนสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ มีการจัดท า
และใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพใช้เอง มีการระดมทุนเพ่ือจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนคนเพ่ือรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากครัวเรือน   

(3) การสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานอ่ืน เกิดจากชุมชนรู้สึกพึงพอใจในการด าเนินงานของโรงเรียน จึงมีความรัก
และผูกพันต่อโรงเรียน ร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ส่วนหน่วยงานอื่นยอมรับในการด าเนินงานของโรงเรียน จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ การพาคณะมาศึกษาดูงาน และการกล่าวถึงใน
ทางบวก 

2) ส าหรับผลกระทบทางลบ เป็นผลที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาซึ่งเป็นผลจากการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โดยส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการเรียนของ
นักเรียนที่เป็นแกนน า เนื่องจากการมาศึกษาดูงานของหน่วยงานนอกหรือการไปเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการนอกสถานศึกษา โดย
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ผู้บริหารต้องท างานนอกเหนือเวลาปรกติ ครูต้องเสียเวลาในการสอนตามเวลาปรกติ และต้องรับภาระในการจัดสอนซ่อมเสริมนอก
เวลาให้กับนักเรียน ท าให้เหนื่อยล้า ส่วนนักเรียนมีบางกิจกรรมที่ไม่ได้ท าร่วมกับเพ่ือนในห้องเรียน  

ตอนที่สอง การยืนยันความน่าเชื่อถือ 
การยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อสรุปเชิงทฤษฎีโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ให้ความเห็นสอดคล้อง และมี

ความเห็นตามข้อเสนอเชิงทฤษฎี โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในทางบวกคือ ควรมีการเผยแพร่ทฤษฎีในรูปแบบที่คนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

ตอนที่สาม การตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อสรุปเชิงทฤษฎี 
การตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อสรุปเชิงทฤษฎี ผู้บริหารโรงเรียนแกนน าเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ ให้ความเห็น

ตรงกันว่า โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนได้ตามข้อสรุปเชิงทฤษฎี และข้อสรุปเชิงทฤษฎี มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ส่วนความแตกต่างที่โรงเรียนแกนน าเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ประสบผลส าเร็จตามข้อสรุปเชิงทฤษฎี คือ 
ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนที่เน้นความยั่งยืน ผู้น าขาดจุดเน้นในการสื่อสารถึง
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้แบบพลวัต และขาดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ส าหรับข้อเสนอแนะ ผู้บริหารทุกโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้บริหารต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุน ก าหนดเป็นแผนในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสื่อสารที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการจัดปัจจัยเกื้อหนุน มี
การจูงใจและกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ประโยชน์โดยภาพรวม คือได้องค์ความรู้ใหม่ในเชิงทฤษฎีจากบริบทแบบไทย ที่จะเป็นประโยชน์ในการท าให้การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญให้การยืนยันในความสอดคล้องของข้อสรุปเชิงทฤษฎีและได้รับ
การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จากโรงเรียนเครือข่ายแกนน าด้านสิ่งแวดล้อม 

 2. ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม คือโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่ศึกษาได้รับการถอดบทเรียน มีการทบทวนหลังการปฏิบัติ เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์
เชิงลึก และมีส่วนร่วมในการการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อค้นพบของนักวิจัย จึงท าให้เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการของการท าวิจัย ท า
ให้มีการจัดการความรู้และสรุปเป็นชุดความรู้ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ ส่วนโรงเรียนเครือข่ายแกนน าด้าน
สิ่งแวดล้อม มีการประเมินตนเองจากแบบสอบถามซึ่งมีโครงสร้างตามข้อสรุปเชิงทฤษฏี จึงท าให้ผู้บริหารมีแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จได้ โดยอาศัยกระบวนการหรือเงื่อนไขของโรงเรียนผู้น าดังกล่าว 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

ในการศึกษาเพ่ือสร้างทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
ครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการน ามโนทัศน์และข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่ได้ไป
ทดสอบ (Verify) กับปรากฏการณ์จริง โดยพัฒนาแบบวัดเชิงปริมาณจากขั้นตอนที่สองและสาม ไปศึกษากับโรงเรียนทั่วไป เพื่อคัดสรร
ดัชนีที่มีอ านาจในการจ าแนกและอธิบายโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โดย
วิธีการทางสถิติเพ่ือน าทฤษฎีไปทดสอบในระดับกว้าง อาจจะช่วยให้ทราบว่าดัชนีที่เป็นเงื่อนไข และกระบวนการตัวใดมีอ านาจในการ
อธิบายโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะในบริบทที่
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แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดทางเลือกในการน าดัชนีที่มีอ านาจการอธิบายสูง ไปใช้วัด โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ในบริบทที่ต่างกัน 

 

 


