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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพตัวแบบการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางที่ประสบความสําเร็จในจังหวัดตาก 2) วิเคราะห
ปญหาความตองการและแนวทางจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดตาก 3) พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดตากและ 4) ประเมินผลการใชรูปแบบดานความรูความตระหนักและความพึงพอใจตอ
รูปแบบงานวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงเปนผูบริหารและบุคลากร กรรมการนักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชนจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ จํานวน 3 แหงในจังหวัดตากที่ไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมในชวง 
5 ปที่ผานมาโรงเรียนละ 13 คน รวม 39 คน เครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหปญหา
ความตองการและแนวทาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนผูบริหารและบุคลากรกรรมการ
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 5 แหง แหงละ 25 คน รวม 
125 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถามที่มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.80 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบแบงเปน 
3 ขั้น คือ1) รางรูปแบบโดยประชุมกลุมตัวอยางที่เลือกแบบเจาะจงเปนผูบริหาร บุคลากร นักเรียน จาก
โรงเรียนขนาดใหญ กลาง เล็ก โรงเรียนเดียวกับขั้นตอนที่ 1 และ 2 รวม 8 แหง ผูนําชุมชนและตัวแทน
องคกรดานสิ่งแวดลอมรวม 48 คน 2) ประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม
5 คน โดยใชแบบประเมิน 3) ปฏิบัติการตามรูปแบบโดยเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่อาสาสมัครคือโรงเรียน
ยกกระบัตรวิทยาคม ผูเขารวมปฏิบัติการเปนบุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 264 คน ผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชน 15 คน ตัวแทนองคกรทางสิ่งแวดลอม 2 คน รวม 279 คน ขั้นตอนที่ 4 
ประเมินผลการใชรูปแบบ กลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกับขั้นตอนที่ 3เครื่องมือเปนแบบทดสอบความรู
ที่คาความเชื่อมั่น 0.80 และแบบประเมินความตระหนักและความพึงพอใจที่มีคาความเชื่อมั่น 0.78 
และ 0.84 ตามลําดับ งานวิจัยนี้วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาและใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) สภาพตัวแบบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญและขนาดกลางที่
ประสบความสําเร็จ มีการจัดพื้นที่สีเขียวเปนสวนพฤกษศาสตรและสวนไมผลกินไดโดยติดปายคําขวัญ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกตนไมสัญลักษณของโรงเรียน
จัดสวนหยอมธนาคารขยะบอบําบัดน้ําทิ้งจากโรงอาหารมีนักเรียนอาสาสิ่งแวดลอมรวมกันปลูกผัก
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อินทรียและการประหยัดน้ําและไฟมีกิจกรรมสิ่งแวดลอมสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ โดยใชโครงงานและการ
เรียนรูแบบรวมมือ มีคณะกรรมการรวมของโรงเรียนกับตัวแทนชุมชนทองถิ่น หนวยงานดาน
สิ่งแวดลอม สาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษา รวมกันกําหนดนโยบาย แผนงานและสนับสนุนทุน ความรู
และวัสดุอุปกรณในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สอดคลองกับปญหาชุมชนและใหเปน
ตนแบบในการเรียนรูของชุมชน 
 2) ปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดตากมีปญหา
โดยรวมในระดับมาก ( X = 3.48, S.D. = 0.51) โดยพบวาดานนโยบายและแผนงานสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนไมชัดเจนขาดงบประมาณ มุงจัดการเฉพาะความสะอาดและเก็บขยะเผาโดยไมแยกขยะ ไมยืนตนมีนอย 
ขาดการรณรงคประหยัดไฟฟาและน้ํา นักเรียนทิ้งขยะไมเปนที่ กิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรก
ความรูและกิจกรรมสิ่งแวดลอมนอยนักเรียนไมไดรับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ผูปกครอง ชุมชนและองคกรภายนอกไมไดเขามามีสวนรวมแนวทางการจัดสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นจึงควร
สรางความตระหนักรูใหแกนักเรียนโดยใชการปฏิบัติและแบงความรับผิดชอบจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่
สอดคลองกับปญหาในชุมชน และสรางความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานภายนอกเพื่อระดม
ทรัพยากรมาชวยจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนแบบอยางแกนักเรียนและชุมชน ทั้งดานการจัด
การพลังงาน ขยะมูลฝอย น้ําเสียการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอื่น ๆ โดยเนนการใชโครงงานแบบมีสวนรวมใน
การปฏิบัติการ 
 3) รูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมในโรงเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่เหมาะสม มีองคประกอบคือ (1) แนวคิดโรงเรียนเปนตนแบบดานสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูของ
ชุมชน จึงตองจัดการโดยความรวมมือไตรภาคี ไดแก โรงเรียน ชุมชนทองถิ่นและหนวยงานดานสิ่งแวดลอม 
(2) หลักการและเปาหมายตองมีการจัดการสิ่งแวดลอมดวยโครงงานในทุกรายวิชา เพื่อใหโรงเรียนมี
สิ่งแวดลอมปลอดมลพิษไรขยะและน้ําเสีย เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพลังงาน สะอาดและสวยงาม โดยใช
หลักการมีสวนรวมของภายในและภายนอกโรงเรียน (3) กระบวนการและวิธีการ ใชการสรางความรู              
(K: Knowledge) โดยการเรียนรูรวมกันและสํารวจทําฐานขอมูลสรางความตระหนัก (A1: Awareness) โดย
การรวมวิเคราะห แลวสรางนโยบาย (P1: Policy) แผนงาน (P2: Plan) และการปฏิบัติ (A2: Action) 
โดยการมีสวนรวมและสนับสนุนทั้งงบประมาณ วิชาการและเครื่องมือของไตรภาคี (P3: Participation) รวมเปน 
K2A3P Model ผลการประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีความเหมาะสมทุกรายการโดยมีคา
ดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00 
 4) ผลการประเมินการใชรูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก พบวา หลังการใชรูปแบบผูรวมปฏิบัติการมีความรูในระดับมาก (รอยละ 96.66) 
และความตระหนักตอการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมในระดับมาก ( X = 3.68, S.D. = 0.47) และ
มีความพึงพอใจตอรูปแบบในระดับมากที่สุด ( X = 4.81, S.D. = 0.48) 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) study of the environmental management 
and learning problems in large and middle-sized secondary schools in Tak Province which 
were successful in their management, 2) analyze the problems concerning the needs and 
guidelines for environmental management in small scale participatory secondary schools in 
Tak province, 3) develop an environmental management model in participatory small-sized 
secondary schools in Tak province, and 4) evaluate the use of the model on knowledge and 
awareness, and also the satisfaction towards the model. This research was a research and 
development study with 4 steps, Step 1: study the sample selection of school administrators, 
officers, student presidents, school board committees as well as community leaders from     
3 large and small-sized secondary schools in Tak Province which received environmental 
awards in the past five years. Each school supplied 13 individuals for a total of 39 people. 
Interview questionnaires were used as tools. Step 2: Analyze the problems concerning the 
needs and approaches by choosing a specific sample consisting of school administrators, 
officers, student presidents and school board committees from 5 small scale participatory 
secondary schools. Each of the 5 small secondary schools supplied 25 individuals for a total 
of 125 people. Questionnaires with 0.80 levels of confidence were used as tools. Step 3 was 
divided into three stages: 1) Model creating: a sample was selected from school administrators, 
officers and students from 8 large to small-sized secondary schools in Tak province as well 
as community leaders and representatives of environmental organizations. The sample 
included 48 individuals in total. 2) Model evaluation by environmental professors and 5 people 
involved using assessment forms. 3) Formal education by selecting a small school where 
volunteers were from a high school. The participants were all 264 personnel and students in 
the school, 15 local government and community leaders and 2 representatives of environmental 
organizations, for a total of 279 people. Step 4 Evaluate the use of the model using the 
same sample as in the third step. The tool was a test of knowledge with a confidence level 
of 0.80 and a satisfaction and reliability questionnaire with levels of confidence of 0.78 and 0.84 
respectively. The data were analyzed by content analysis, percentage, mean and standard deviation. 
 The research results were as follows: 
 1) The study of the environmental management conditions in successful large and 
medium secondary schools revealed that green areas were designated as botanical gardens 
and fruit orchards, bearing the motto of environmental conservation and philosophy of 
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sufficiency economy. They grew school symbol trees, and had landscaping, garbage banks 
and sewage treatment for the canteens. There were volunteer environmental students, who 
together, grew organic vegetables and saved water and electricity. Environmental activities 
were integrated into courses using collaborative projects and learning. There was a joint 
school board with local community representatives. Environmental agencies, public health 
and higher education institutions jointly formulated policies, plans and funding. Knowledge 
and materials concerning environmental quality management in schools consistent with 
community issues were provided as models for community learning. 
 2) The study of the environmental management problems in small secondary 
schools in Tak province revealed that the overall problem was at a high level (X = 3.48, S.D. = 0.51). 
It was found that the policies and environmental plans in the schools clearly lacked in 
budget capacity and could only clean and burn garbage without waste separation. Little 
perennials lacked electricity and water saving campaigns. Students discarded rubbish. In 
inappropriate places Lesson activities included less knowledge and fewer environmental 
activities. The students were not responsible for the environmental management in schools. 
Parents, communities, and outside organizations did not get involved. The environment 
should be improved so that the students can be aware of the problems by taking action and 
taking responsibility. Collaboration with community and outside agencies to mobilize resources to 
help manage the school environment should be done as an example to the students and 
the community. Energy management, waste management, wastewater, green space and 
more, should be approached with an emphasis on using participatory projects in action. 
 3) The environmental management model suitable for secondary schools with the 
participation of suitable small schools was composed of: (1) School concept as an environmental 
model for community learning. It must be managed through tripartite partnerships, including 
local community schools and environmental agencies. (2) Principles and goals for environmental 
management are required in every project to keep the school environment free of pollution, 
garbage and wastewater. Green space should be increased and energy use should be 
reduced to keep it clean and beautiful using the principles of internal and external participation. 
(3) Processes and methods; use knowledge creation (K: Knowledge) by learning together and 
exploring databases. Raise awareness (A1: Awareness) by sharing ideas. Then create policies 
(P2: Plan) and promote action (A2: Action) that engage and support the whole budget     
(P3: Participation). Put together, it forms the K2A3P Model. The results of the qualitative 
evaluation were found to be appropriate. The consistency index was between 0.80-1.00. 
 4) The results of the evaluation on the use of the participatory environmental 
management model in the participating schools revealed that after using the model, the 
participants had a high level of knowledge (96.66 %) and awareness (X  = 3.68, S.D. = 0.47) 
about participatory environmental management. They also had the highest level of satisfaction 
(X = 4.81, S.D. = 0.48). 
   
Keywords: Participatory Environmental Management Model, The Secondary Schools 
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