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 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน การบริหารสิง่แวดลอม

ในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน และศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยในครั้งนี ้คือ ครูผูสอนโรงเรียนในสงักัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 320 คน โดยกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสาํเร็จรูป และ

ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน 

 ผลการวิจยัพบวา 

  1. ระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดบัมาก

ดวยเชนกนั โดยดานทีม่ีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนรองลงมาคือดานการสราง

วิสัยทัศนและดานการสื่อสารวิสัยทัศน ตามลําดับ 

  2. ระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกนั โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสดุ คือ ดานการสงเสริมและพฒันา

บุคคลดานสิ่งแวดลอม 

  3. วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน 

มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และวิสัยทัศนผูบริหารโรงเรียน ในแตละ

ดานมีความสมัพันธกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนในทางบวก อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

ทุกดาน โดยดานที่มีความสมัพันธสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนกบัดานนโยบาย กับการบริหารงาน

ดานสิ่งแวดลอม 
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 This aimed of this study is the administrator’s vision, school environmental management 

and the relationship between Vision and the Environmental Administration of School 

Administrator in Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 

 The sample groups of this study are 320 teachers in Chachoengsao Primary 

Education Service area office 2’s school by setting ready-made table and finding by 

Multistage Random Sampling 

 The results of this research were as follows  

  1. The vision of the administrator in Chachoengsao Primary Education Service 

area office 2’s school is in the great level considering in aspect show that every aspects are in 

the great level, too. The highest level is the observance on the vision. 

  2. The school environmental management in Chachoengsao Primary Education 

Service area office 2’s school is in the great level considering in aspect show that every 

aspects are in the great level, too. The highest level is the personal environment support and 

development. 

  3. The relation between the school director’s vision and environmental management 

is relation in positive way at .1 levels and the relation between the vision of the school director 

is relating in positive way too, and the highest is creating vision and policy with environmental 

management. 

 

 

 

 

 

 

 



อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ

ไดพิจารณาสารนิพนธเร่ืองความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ของอไุรวรรณ  

ไชยโยฉบับนี้แลวเห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดีทุกประการ ทั้งนี้เนือ่งจากไดรับความเมตตากรณุา จาก

คณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู

และประสบการณในการจัดทําสารนิพนธจนสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

อยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา อาจารย ดร.สมชาย เทพแสง   

เรือเอก ดร. อภิธีร  ทรงบัณฑิตคณะกรรมการสอบสารนิพนธผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตาเอาใจใสให

ขอคิดขอเสนอแนะจนสามารถสอบสารนิพนธผานไปดวยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณเรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบณัฑิต อาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ ทีไ่ดใหความอนุเคราะห

ใหคําปรึกษาแนะนําวิชาการสารนิพนธและคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดอบรม

ส่ังสอนจนผูวิจัยเกิดองคความรูใหมๆ รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นายจักรพงษ แซคู รองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดร.สุนันทา โกธา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม 

นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ และอาจารย ดร.สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน ทีก่รุณา

เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู ผูสอนโรงเรียนสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในโรงเรียนกลุมตวัอยาง ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนพี่ๆ  เพื่อนๆ 

วิชาเอกการบริหารการศึกษา และพี่ๆ  เพื่อนๆ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ที่คอยเปนกําลงัใจ และมีสวนรวมในการทําสารนพินธใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณ

มา ณ ที่นี ้

 สุดทายนี ้ คุณประโยชนและคณุคาอนัพงึมขีองสารนพินธฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบแดบพุการีที่ไดอบรม

เล้ียงดู และมอบโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย ตลอดจนครูอาจารยผูมีพระคุณทุกทาน และมิตรสหายทุกคน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมในโรงเรียนนับเปนเรื่องสาํคัญ เพราะในปจจุบันปญหาสิง่แวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมจะเปนอันตรายตอ

สุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ ปญหาเหลานีน้ับเปนสิง่สําคญัดังปรากฏในแผนการศึกษาแหงชาต ิฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. 2552 – 2559) วา สถานการณดานสิ่งแวดลอมและพลังงานทั่วโลกกําลังอยูในภาวะวิกฤต จึงตอง

มีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน เพื่อปลูกฝง และใหความรูแกพลเมืองของตนใน

ทุกระดับการศึกษา ตั้งแตการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2553: 11) ซึ่งวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 

(พ.ศ. 2552 – 2559) ยังไดมุงเนนการพฒันาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาคน 

สรางสังคม คุณธรรมภูมิปญญา และการเรียนรู โดยมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา

คนอยางมีคุณภาพ และยัง่ยืน โดยสถานศึกษาตองมกีารกําหนดนโยบายดานการจดับรรยากาศ และ

ส่ิงแวดลอมที่ดี เพื่อใหการดําเนินงานในดานสิ่งแวดลอมตาง  ๆในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ เพราะสิ่งแวดลอม

เปนองคประกอบสําคัญประการหนึง่ที่ชวยใหการเรียนรูของนกัเรยีนไดบรรลุวัตถุประสงค ในขณะเดียวกนั

ก็สรางความรูสึกที่ด ีความรูสึกพอใจ รักและผูกพนัของบคุลากรในโรงเรียน เชน ครู และเจาหนาที่อ่ืน  ๆภายใน

โรงเรียนดวย (ปฏิคม พงษประเสริฐ.  2550: 22) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายใหสอนส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน โดยสงเสริมใหนักเรียน

มีจิตสํานกึที่ตองรวมกนัในการอนุรักษ การเสริมสราง และการนาํไปใชอยางคุมคา รวมถงึการพฒันา

ส่ิงแวดลอม โดยใหนักเรียนไดศึกษาวิธีการแกไข และปองกัน สรางความตระหนัก ใหนักเรียนมีคานยิมที่

ดีตอการรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยู กําหนดหลักการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใหสถานศึกษาและหนวยงาน

ที่เกีย่วของไดดําเนนิการสงเสริมสนับสนนุใหครูผูสอนจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรยีน ตลอดจน

ส่ิงที่เอื้ออํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนนุตอการเรียนรูของผูเรียน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ไดระบุสาระสําคัญของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2554: ออนไลน) นอกจากนีห้นวยงานอื่นๆ ยังเล็งเห็นถงึความสําคัญของบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน ดังเชน กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัดทํา

หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ซึง่เปนกระบวนการเรียนการสอนทีท่ําใหเด็กรูซึ้งถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม และ

มีความกระจางในแนวคิด เพื่อพัฒนาใหเกิดทศันคติและทักษะ ทําใหเกิดความเขาใจและซาบซึ้งในความสัมพันธ



  2 

ที่เกี่ยวของกันระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมถึงการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในเรื่องการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.  2550: ออนไลน) 

 การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนนับเปนสิ่งหนึ่งที่ผูบริหารตองดําเนินการ เนื่องจากการบริหาร

ส่ิงแวดลอมเปนปจจัยหนึ่งทีม่ีอิทธพิลตอการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ 

และชีวภาพ และการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนยังสามารถพัฒนาผูเรียน เพราะจะชวยสงเสริมใหนกัเรียน 

เรียนอยางมีความสุข สงเสริมความมีปฏิสัมพันธรวมกนัระหวางครูและนักเรียน รวมทั้งชวยใหนกัเรียน

เกิดการเรียนรูตลอดเวลา ทาํใหนักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ไดฝกปฏิบัติจริง 

สภาพแวดลอมในโรงเรียนนั้น นับเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคญัและมีอิทธิพลตอผูเรียน และชวย

ใหเกิดการเปลีย่นแปลงดานความรู ความคิด บุคลกิภาพ มคีวามรับผิดชอบและประสบผลสําเร็จในการศึกษา

ดังนัน้ ผูบริหารโรงเรียนจงึควรใหความสาํคญักับการบริหารสิ่งแวดลอมดังเชนการศึกษาของ วุฒิ ชยัดานะ

(2553: 61) ที่พบวา บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียนประกอบดวยสวนตางๆ ที่มีลักษณะทาง

กายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนษุยสรางขึน้ทีจ่ะสงผล

กระทบตอนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทําใหทุกคนมคีวามสุขกายสบายใจอบอุนใจสงผลตอคุณภาพ

การศึกษาของผูเรียนผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของบุคลากร

ในโรงเรียนใหสูงขึ้นนอกจากนี้ยงัพบวาสิง่แวดลอมยังมีความสําคัญในเรื่องระเบียบวินยั ดังเชน การศึกษา

ของ สุพล อนามัย (2549: บทคัดยอ) ที่สรุปผลการศึกษาวา การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนจะชวยสนับสนุน

สงเสริมใหนักเรียนมีความสุข ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ความรัก ความสามัคคี 

และไดยังเสนอเพิ่มเติมวาสิง่ที่ผูบริหารตองคํานงึถงึคือ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรู ไดแก

สถานที่ บริเวณโรงเรียน การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีมาใชในบรรยากาศของ

การเรียนรู และการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใหความสําคัญตอการจัด

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน โดยมีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรยีนใหมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา และเพื่อพฒันางานดานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม

ในโรงเรียนใหมีความรมร่ืน สวยงาม นาอยู แตจากผลการศึกษาพบวา การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ยังมีสวนที่ตองเรงรัดปรับปรุง และ

พัฒนาอีกหลายดาน เชน การรักษาความสะอาด การดูแลพืน้ทีโ่รงเรยีนใหเกิดความสวยงามรมร่ืน ปญหา

อาคารสถานทีท่ี่ไมเพยีงพอ ไมสามารถใชการไดและไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน นอกจากนัน้ยงัพบ

ปญหาโรงเรียนมีบริเวณคับแคบมีฝุนละอองน้าํขังในฤดูฝน บริเวณโรงเรียนไมสะอาด น้ําดื่มไมเพยีงพอ

หองสวมมกีลิน่เหมน็ระบบการสุขาภิบาลทีไ่มถูกสุขลกัษณะรวมถงึเรื่องขยะมูลฝอยน้าํเสยีรวมถงึการขาด

ความรู ความเขาใจของบคุลากรในดานสิ่งแวดลอมที่แทจริง และโรงเรียนยังขาดความตอเนื่องในการจัด
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กิจกรรมดานสิง่แวดลอมและมิไดปลูกฝงใหเกิดพฤตกิรรมดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางจรงิจงั (สํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  2549: 13 ) 

 จากปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่กลาวมานี้ลวนแตเปนปญหาที่สําคญัและกระทบตอการเรียนรู

ของนักเรียนทัง้สิ้นจงึมีความจําเปนที่ผูบริหารโรงเรียน ตองใหความสําคัญตอการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนมากขึ้น และการที่จะบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหาร

ในฐานะที่เปนผูนําสถานศึกษามีสวนสําคญัที่จะพัฒนาและกระตุนบุคลากรอื่นๆ ใหมีความกระตือรือรน

ในการพัฒนาสถานศกึษาใหมีสภาพแวดลอมและการเรียนการสอนที่ดีซึง่การบรหิารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ใหประสบผลสําเร็จนั้น จําเปนที่ผูบริหารจะตองเปนผูมีวิสัยทัศน ดังที่ แรมเซย และ คลาค (Ramsay; & 

Clark.  1990: 1) ไดเสนอแนะวา การที่ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน จะสงผลใหสามารถบริหารโรงเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารตองสามารถสรางวิสัยทัศน

ใหกับองคการและสามารถเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนใหเปนจริงได การมีวิสัยทัศนทีช่ัดเจนนัน้มาจากการเขาใจ

องคการอยางลึกซึ้งสามารถมองเห็นไดวาเปาหมายสุดทายขององคการจะเปนอยางไร และจะตองทําอยางไร

ถึงจะบรรลุเปาหมายนั้น และแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2541: 56) ที่เห็นวา คุณลักษณะพิเศษของ

ผูบริหารโรงเรียนอยางหนึ่ง ที่จะทําใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ นอกจากความรูความสามารถ 

และทักษะในการบริหารงานตางๆ แลว นั้นคือการเปนผูนําทีม่ีวิสัยทศัน เชนเดียวกับ เฮลมุท (Helmut. 

1995: 165) กลาววา คนที่ขาดวิสัยทัศนจะไมสามารถบรรลุความหวังที่ยิ่งใหญได และไมสามารถทําแผนงาน

ใหญๆ ใหเปนจริงได สอดคลองกบัเทื้อนทองแกว (2555: ออนไลน) ระบวุา ผูบริหารจาํเปนตองมีวิสัยทัศน

ที่กวางไกล เพราะจะทาํใหความสามารถวางแผนในการบริหารองคการไดถูกตอง และสามารถบรหิารงาน
ตามแผนใหประสบความสําเร็จ ซึ่งจะทําใหองคการเจริญกาวหนาบรรลุเปาหมายขององคการผูบริหารที่
ขาดวิสัยทัศนจะมองใกลทําใหการวางแผนหรือการบริหารอยูในวงแคบองคการพัฒนาไดในภาวะจํากัด

ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนจะสามารถคาดการณในอนาคตไดชัดเจนวิสัยทัศนของผูบริหารจึงมีความสัมพนัธ

โดยตรงตอความสําเร็จขององคการ 

 ผูบริหารโรงเรียนที่มวีิสัยทัศนนัน้ ยอมสามารถดําเนินการใหสถานศึกษามุงไปสูคุณภาพ  และ

ไดมาตรฐาน เพื่อมุงสูการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ยิ่ง

ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการบริหารสิ่งแวดลอม และเปนผูมีวิสัยทัศนในระดับสูงแลวก็จะ

กอใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหมีประสทิธภิาพ และเกิดประโยชนสูงสดุตอการจัดการศึกษา 

ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของบุคลากร
ในโรงเรียนผูบริหารจึงตองดําเนินการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยางมวีิสัยทัศน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

และการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยัง่ยนื สอดคลองกับงานวิจัยของเพชรสุลักษณบํารุงผล (2546: บทคัดยอ) 

ที่ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารที่มีตอการจัดส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน: กรณีศึกษาสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธตอการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา

ในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใหความสําคัญ

กับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพราะสงผลกระทบตอนักเรียนและบุคลากรในโรงเรยีนโดยตรง และ

การที่ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ยังมี

สวนที่ตองเรงรัดปรับปรุง และพัฒนาอีกหลายดาน และการจะบรหิารสิง่แวดลอมในโรงเรยีนใหมีประสิทธภิาพ

นั้น จําเปนทีผู่บริหารตองพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน อยางมีวิสัยทัศน ผูวิจัยจงึสนใจที่จะศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวางวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิง่แวดลอม ในโรงเรียนของผูบริหาร

โรงเรยีนสงักัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 เพื่อจะเปนแนวทางใหผูบริหาร

ในกําหนดนโยบาย บริหารสภาพแวดลอมในโรงเรียนประสบความสาํเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

และเอื้อประโยชนตอการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
  ผลการวิจยันี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน ดังนี ้

 1. ทราบถงึระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน และระดับการบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียน

ของผูบริหารโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

 2. ทราบถงึความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 3. เปนขอมูลและสารสนเทศสาํหรับครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และผูเกีย่วของ ใชเปนแนวทางใน

การกาํหนดวิสัยทัศน รวมถึงใชในการวเิคราะห วางแผน กาํหนดนโยบาย ในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจยัในครั้งนี้คือ ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน166 โรงเรียน จาํนวน 1,865 คน  
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 320 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ

เครจซี และ มอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) และไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage 

Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีนซึง่มีองคประกอบ ดังนี ้

   1.1 การสรางวิสัยทัศน 

   1.2 การสื่อสารวิสัยทัศน 

   1.3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

  2. การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน ดังนี้       

   2.1 ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิง่แวดลอม       

   2.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม       

   2.3 ดานการสงเสริมความสัมพนัธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. วิสยัทศันของผูบริหารโรงเรียน หมายถงึ ภาพความสําเร็จที่ผูบริหารโรงเรยีนตองการ

ใหองคการของตนเปนซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจสภาพปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โดยมีความชัดเจน และเปนไปได มีเปาหมายทีช่ัดเจน สามารถวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ให

บรรลุเปาหมายขององคการที่พงึปรารถนาในอนาคต ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี ้ 

   1.1การสรางวสิัยทศัน หมายถงึ การที่ผูบริหารสามารถสรางภาพที่ตองการจะเปนอนาคต

ของสถานศึกษา โดยมทีี่มาจากการมีความรู การมีขอมลูขาวสาร การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนได 

สวนเสยี และจากแหลงตางๆ ทัง้ภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห

ขอมูล สังเคราะหขอมูล ผสมผสานกับความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

   1.2 การสื่อสารวิสยัทัศน หมายถงึ การที่ผูบริหารสื่อสารใหครูและผูเกี่ยวของ มีความเขาใจ

วิสัยทัศน รวมทั้งเกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน โดยอาจใชการสื่อสาร

ดวยวิธีการตางๆ ไดแก การพูด การเขียน หรือการใชสัญลักษณ และการกระทํา 
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   1.3 การปฏิบัติตามวสิัยทศัน หมายถงึ การที่ผูบริหารสามารถนาํวิสัยทัศนเชื่อมโยง

ไปสูการปฏิบัติจริง โดยวิธีการแปลงวิสัยทศันไปสูนโยบาย แผน กลยุทธ แผนงาน โครงการและกิจกรรม

ของสถานศึกษา 

  2. การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรยีนหมายถึง สภาพการดําเนนิงาน

ที่เกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ภายในโรงเรียน ที่จะสงเสริมใหนักเรียนเกดิการเรียนรู และพัฒนาตนเองใน

ทกุ  ๆดาน รวมถึงเพื่อสรางจิตสํานกึและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรทุกฝาย ใหมีสวนรวมในการอนุรักษ

และพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงถึงการจัดการเรียนรู กิจกรรมเสริมการเรียนรูการประสานสัมพันธ

กับชุมชนในทศิทางเดียวกัน ทั้งโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลของการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารโรงเรียน3 ดาน ดังนี ้  

   2.1 ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียน

มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปดานสิ่งแวดลอม โครงสรางการบริหารงานการ

พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยมีการบรรจหุลักสูตรสิง่แวดลอมศึกษาการนิเทศ ติดตาม ประเมนิผล และ

รายงานผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินไปพัฒนางาน 

   2.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ผูบริหารโรงเรียน

มีการพฒันาบคุลากรในเรื่องสิ่งแวดลอม มีการเสริมแรงและกระตุนใหบุคลากรมีความตระหนัก และมี

ขวัญกําลังใจในการทํางาน ดานการดูแลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรมีพฤติกรรมเปนแบบยางที่ดี

ในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

  2.3 ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

หมายถงึ มีการใชแหลงเรียนรูในโรงเรยีน ชุมชน ในการจัดกิจกรรมดานสิง่แวดลอม มกีารจัดกจิกรรม

อนุรักษส่ิงแวดลอม และมีการรวมมือกนัในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 

  3. ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงฝายบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

  4. ครูผูสอน หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  5. โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หมายถึง 

โรงเรียนในสงักัดคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานที่มทีี่ตั้งอยูในพืน้ที่อําเภอคลองเขื่อน อําเภอบางคลา 

อําเภอแปลงยาว อําเภอทาตะเกียบ อําเภอพนมสารคาม อําเภอราชสาสน และอําเภอสนามชยัเขต 

จังหวัดฉะเชงิเทรา  
 

 



  7 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหาร

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผูวิจัย ไดนาํแนวคิดของบรอน (Braun. 1991: 26) ที่พบวา พฤติกรรมของผูบริหารที่มีวิสัยทัศนประกอบดวย

1) การสรางวิสัยทัศน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหสภาพการณ ทั้งภายในและภายนอกองคการ

สามารถกาํหนดทิศทางและเปาหมาย เพื่อสรางอนาคตผานวิสัยทัศนขององคการ 2) การสื่อสารวิสัยทัศน

โดยการโนมนาวจูงใจใหบุคลากรยึดมัน่ และรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ สามารถสื่อสารวิสัยทัศน

อยางชัดเจน และ 3) การปฏบิัติตามวิสัยทศันโดยการสงเสริมสนับสนนุใหบุคลากรไดมสีวนรวมในการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศนกระตุนการทํางานเปนทีม ใหบุคลากรไดใชศักยภาพในการทํางานอยางเต็มความสามารถ 

ซึ่งแนวคิดของบรอนไดมีผูนาํมาศกึษาหลายทาน ไดแก มนตรี แยมกสิกร (2544: 22) และ บูรชัย ศิริมหาสาคร 

(2548: 26) ที่เสนอแนะเพิ่มเติมวาองคประกอบของวิสัยทัศน มี 3 องคประกอบ ไดแก 1) การคิด หรือ

สรางภาพที่ควรจะเปนในอนาคต 2) การสื่อสารภาพที่คิด ขายหรือขยายความคิด ความเชื่อ แนวคิดของตน

ใหบุคคลที่เกี่ยวของไดรับรู เขาใจ เพื่อใหเกิดวิสัยทัศนรวมขององคการซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกคน 3) การปฏิบัติ

ตามพันธกิจทีก่ําหนดไวเพื่อทําใหวิสัยทัศนเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

 การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยที่มีความสาํคัญตอการจัดการศึกษา

จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที ่ 11 มีเนื้อหาวา สถานศกึษามี

การจัดสภาพแวดลอม และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ซึ่งเปนแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ.  2554: ออนไลน) ผูวิจัยจึงได

นําแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2553ค: 74) ที่ไดกําหนดมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน ดังนี้ 1) ดาน

นโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม 2) ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม และ 

3) ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่งผูวิจัยไดเลือกกรอบ

แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 วิสัยทัศนเปนคณุสมบัติประการหนึง่ของผูบริหารที่จะชวยสงเสริมการดาํเนินงานการบรหิารสิง่แวดลอม

ใหมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อมุงสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยิง่ผูบริหาร

สถานศึกษาใหความสําคัญกับการบริหารสิ่งแวดลอม และเปนผูมีวิสัยทัศนในระดับสูงแลวก็จะกอใหเกิด

การพัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา ซึ่งจะ

สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน

ผูบริหารจงึตองดําเนนิการบรหิารสิง่แวดลอมในโรงเรียนอยางมีวิสัยทัศน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและ
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การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของเพชรสุลักษณบํารุงผล (2546: บทคัดยอ) 

ที่ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารทีม่ีตอการจัดสิง่แวดลอมศึกษาในโรงเรียน : กรณีศึกษาสาํหรบัโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีนมีความสมัพนัธตอการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา

ในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ รัตนจําเรียง เพชรแกว (2545: บทคัดยอ) ได

ศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสามัญ

ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มวีิสัยทัศนโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง สวนบรรยากาศของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีลักษณะบรรยากาศแบบเปดปานกลางเปดนอย และความสัมพันธระหวาง

วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับบรรยากาศเปดของโรงเรียนและถาพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา มี

ความสัมพันธกับบรรยากาศของโรงเรียนดานพฤติกรรมสนับสุนนของผูบริหารโรงเรียนกับดานพฤติกรรม

สามัคคีของครูผูสอนมีความสัมพันธกนัคอนขางสูงทางบวก สวนวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนทุกดาน

ไมสัมพันธกับดานพฤติกรรมควบคุมของผูบริหารโรงเรียนและดานพฤติกรรมของใจของครูผูสอน 
 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการขางตน  ผูวิจยัจึงสรุปกรอบแนวคิดการวิจยัครั้งนี้

ดังภาพประกอบ 1 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธกับการบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหาร

โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต  2 

วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน  มี

องคประกอบ ดังนี ้

    1. การสรางวิสัยทัศน 

    2. การสื่อสารวิสัยทัศน 

    3. การปฏิบตัิตามวิสัยทัศน 

การบรหิารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียน ไดแก 

    1. ดานนโยบาย และการบริหารงานดาน

ส่ิงแวดลอม 

    2. ดานการสงเสริมและพฒันาบุคคลดาน

ส่ิงแวดลอม 

    3. ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ใน

การอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ ตอไปนี้ 

  1. โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

   1.1 การบริหารจัดการในสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

   1.2 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

   1.3 ขอบขายของการบริหารงานของโรงเรียนสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

   1.4 ปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

  2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน 

   2.1 ความหมายของวิสัยทัศน 

   2.2 ความสาํคัญของวิสัยทัศน 

   2.3 ลักษณะของวสัิยทัศนที่ด ี

  3. องคประกอบของวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 

   3.1 การสรางวิสัยทัศน 

   3.2 การสื่อสารวิสัยทัศน 

   3.3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

  4. แนวคิดเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

   4.1 ความหมายของสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

   4.2 ความสาํคัญของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

   4.3 องคประกอบของสิ่งแวดลอมภายในโรงเรยีน 

  5. องคประกอบของการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรยีน 

   5.1 ดานนโยบายและการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม 

   5.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอม 

   5.3 ดานการสงเสรมิความสมัพนัธกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ

และพัฒนาสิง่แวดลอม 

  6. ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ของผูบริหารโรงเรียน 
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  7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

   7.1 งานวิจยัในประเทศ 

   7.2 งานวิจยัตางประเทศ 

 

1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.1 การบริหารจัดการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทราเขต2ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2545ข) กฎกระทรวง

กําหนดหลกัเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 

2546ข) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มุงหวังจะยกระดับ

การศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน จึงกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการจัดการศึกษายุคใหม และเพื่อเปนการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการลงไปสู

สวนภูมิภาค หรือทองถิน่ จึงใหมกีารหลอมรวมเปลีย่นถายอํานาจการบรหิารจัดการของหนวยงาน สําคัญ

ที่กาํกับดูแลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับเขาไวดวยกัน จึงเกิดสาํนักงานใหมประกอบดวย 

สํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพืน้ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ขณะเดียวกนั

ไดมีการหลอมรวมหนวยงานในระดับกรมซึ่งมีอยูเดิม แลวเปลี่ยนสภาพเปนหนวยงานใหมตั้งข้ึนเปน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดและอําเภอก็เชนเดียวกัน  ไดมีการจัดตั้ง

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาขึ้นทั่วประเทศจํานวน175 เขต และใหเรียกชื่อหนวยงานใหมในระดับเขตนี้

วา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ก) และในป

พ.ศ. 2553 ไดมีประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการภายในสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษา พ.ศ. 2553 และการแบงสวนราชการภายในสาํนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา (กระทรวง 

ศึกษาธกิาร.  2553ก) เพื่ออนวุัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ

พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการ (ฉบับที2่) พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ทาํใหมีการเปลี่ยนแปลง

จากสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาเปนสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนถงึปจจุบันนี ้ (กระทรวง 

ศึกษาธิการ.  2553ข: 4 – 6) 

  การจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหาร

และจัดการศึกษาดานวิชาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปไปยังคณะกรรมการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยตรง โดยใหแตละเขตพื้นที่การศึกษา

มีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา มีอํานาจหนาที่ตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
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ดังนี ้ 1)  อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) อํานาจ

หนาที่ในการพฒันางานดานวชิาการ และจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกบัสถานศึกษา 

3) รับผิดชอบในการพจิารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศกึษา และสํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษา 4) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่กฎหมายกาํหนด โดยมีผูอํานวยการเปนผูบงัคบับัญชาขาราชการ

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546) 

    สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (2554: 3) มหีนาที่ดาํเนนิการ

ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธกิาร

พ.ศ. 2546 โดยดาํเนนิการจดัการศึกษาและสงเสรมิสนับสนนุการจัดการศึกษาในระดบัการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต

มีหนาที่ในการจัดการศกึษาดังนี ้ 1) จัดทาํนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศกึษา

ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐานและความตองการ

ของทองถิ่น 2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงนิอุดหนนุทัว่ไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่

การศกึษา กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 3) ประสานสงเสริม

สนับสนนุและพัฒนาหลกัสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 4) กํากับดูแลติดตามและประเมนิผล

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 5) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 7) จัดระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาและประเมนิผลสถานศึกษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา8)ประสานสงเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้บุคคลองคกรชุมชนองคกรวิชาชีพสถาบนัศาสนา

สถานประกอบการ และสถาบันอืน่ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 9) ดําเนินการและ

ประสานสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 10) ประสานสงเสริมการดําเนนิงาน

ของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร

หนวยงานภาครัฐเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานกังานผูแทน กระทรวงศึกษาธิการ

ในเขตพื้นที่การศึกษา 12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มไิดระบุใหเปนหนาที่

ของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
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 1.2 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2 (2555: 11) รับผิดชอบในการจัด 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน ตัง้แตระดับปฐมวยั และการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยสนบัสนนุสงเสริมบทบาทสถานศกึษา

ในการเปนนิติบุคคลสามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และ

งานบริหารทั่วไปเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารจัดการครอบคลุมใน

ทองที7่อําเภอ ของจังหวัดฉะเชงิเทราประกอบดวยอาํเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต ทาตะเกยีบ แปลงยาว

บางคลาราชสาสน และอําเภอคลองเขื่อน โดยมีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในความรับผิดชอบจํานวน 166 โรงเรียน ดังนี ้

 

ตาราง 1 จํานวนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (ขอมูล10  
     มิถุนายน 2555) 
 

ขนาดโรงเรียน  จํานวนโรงเรียน จํานวนครู 

   

โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน)               69               361 

โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน121 – 500 คน)               83            1,026 

โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน 501 คน ข้ึนไป)               14               487 
    

รวมทั้งสิ้น              166            1,865 
   

 
 1.3 ขอบขายของการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
  การบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มี

ขอบขายของการบรหิารงาน 4 ดาน คือ ดานวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบรหิารงาน

ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 33 – 45) 

  1.3.1 การบริหารงานวิชาการ 

   งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไป 

ใหสถานศึกษามากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนนิการไดโดยอสิระ คลองตัว รวดเร็ว 

สอดคลองกบัความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชมุชน ทองถิน่ และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสยี
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ทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสาํคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร และการจัดการสามารถ

พัฒนาหลักสตูร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมนิผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุน

การพัฒนาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  1.3.2 การบริหารงบประมาณ 

   การบริหารงบประมาณมุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการ มีความคลองตัว 

โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ให

มีการจัดหาผลประโยชนจากทรพัยสินของสถานศกึษา รวมทัง้จัดหารายไดจากบรหิารมาใชบริหารจดัการ

เพื่อประโยชนทางการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 

  1.3.3 การบริหารงานบุคคล 

   การบริหารงานบุคคล เปนภารกิจสําคัญที่มุงเสริมใหสถานศกึษาสามารถปฏิบัติงาน

เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศกึษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล ใหเกิดความคลองตัว 

อิสระภายใตกฎหมาย ระเบยีบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

การพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนา

ในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

  1.3.4 การบริหารทัว่ไป 

   การบริหารทั่วไป เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคการ ใหการบริหารงาน

อ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กาํหนดไว โดยมบีทบาทหลกัในการประสานสงเสริม

สนับสนุน และการอํานวยการ ความสะดวกตาง  ๆในการใหบริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษา

ใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบรหิารและการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

ตามหลกัการบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลกั โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 

ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคการทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศกึษามปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผล 

 ในการบริหารโรงเรียนใหประสบความสาํเร็จนั้น ผูบริหารจะตองรูบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ 

และปฏิบัตงิานในหนาที่ของตนไดเปนอยางดี อีกทัง้ควรมีทกัษะในการบริหารงานดานตางๆ ซึง่ เสริมศักดิ์ 

วิศาลาภรณ (2539: 1 – 6) ระบุวา การเปนผูบริหารโรงเรียนควรมีทักษะ 5 ดาน ดวยกันคือ 1) ทักษะ

ทางความรู ความคิด 2) ทักษะทางเทคนคิ 3) ทักษะทางการศึกษาและการสอน 4) ทักษะทางมนุษย 

และ 5) ทักษะทางความคิดรวบยอด ตลอดจนจะตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน มีความสนใจและเห็นความสําคัญ

ของการทาํงานในโรงเรียน และแนใจวางานที่โรงเรียนทํานัน้ เปนงานที่มคีุณคาอยางยิง่ ซึง่จะเปนการสราง

ศรัทธาตอคณะครู ผูรวมงาน กอใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมสมาชิกขององคการ ผูบริหาร
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จะไดรับความเชื่อถือ ไววางใจ และมีอํานาจเหนือผูใตบังคับบัญชา เกิดความรักสามัคคีเปนอันหนึ่งอนัเดียวกนั 

เกิดบรรยากาศทางบวกในโรงเรียน จึงจะบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 1.4 ปญหาสิง่แวดลอมในโรงเรยีนสงักัดสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 
เขต 2 
  ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

ยังมีสวนที่ตองเรงรัดปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายดาน จากผลการศึกษาพบวา ปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบปญหา เชน การรักษาความสะอาด

การดูแลพื้นที่โรงเรียนใหเกิดความสวยงามรมร่ืน ปญหาอาคารสถานทีท่ี่ไมเพียงพอไมสามารถใชการได

และไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังพบปญหาโรงเรียนมีบริเวณคับแคบมีฝุนละอองน้ําขัง

ในฤดูฝนบริเวณโรงเรียนไมสะอาดน้ําดื่มไมเพียงพอ หองสวมมีกลิ่นเหม็นระบบการสุขาภิบาลที่ไมถูกสุขลักษณะ

รวมถงึเรื่องขยะมูลฝอยน้าํเสยี รวมถึงการขาดความรูความเขาใจของบคุลากรในดานสิ่งแวดลอมที่แทจริง

และโรงเรียนยังขาดความตอเนื่องในการจัดกิจกรรม ดานสิ่งแวดลอม และมิไดปลูกฝงใหเกิดพฤติกรรม

ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง (สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2.  2549: 13 ) 

 
2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 
 2.1 ความหมายของวิสัยทัศน 
  วิสัยทัศน เปนคําที่ใชกันแพรหลาย นกัวิชาการหลายทานไดใหความหมายของวสัิยทัศน 

ไวหลายลักษณะ ดังนี ้

  บลัมเบร์ิก และ กรีนฟลิด (Blumberg; & Greenfield.  1986: 227 – 228) ใหความหมาย

ของ วิสัยทัศน คือ ความสามารถของบุคคลในการมองเห็นความแตกตางระหวางสิง่ที่เปนอยูในปจจุบัน

กับส่ิงที่ตองการในอนาคต และสามารถกระทาํเพื่อเปล่ียนแปลงสภาพที่เปนอยูในปจจุบนัไปสูสภาพที่ตองการ

ในอนาคตไดสําเร็จ 

  เดวิส และ เดวิสสัน (Davis; & Davidson.  1994: 2) ใหความหมายของ วิสัยทัศนเปนภาพ

ที่สะทอนความเปนจริงในอนาคต อันเกิดจากความเขาใจสภาพปจจุบัน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต มิใชเพียงแคความปรารถนา หรือความใฝฝนเทานัน้ ดังนั้น วิสัยทัศน จึงไมใชการแกปญหา

ในปจจุบัน และไมใชส่ิงที่จะเกิดขึ้นเพียงชั่วขามคืน แตเปนการแกปญหาระยะยาว เพื่อสรางโอกาสระยะยาว

ที่สําคัญ วิสัยทัศนจะมีอิทธพิลตอการสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลมุงสูสัมฤทธิ์ผลที่ไดวางไว สงผลใหเปน

บุคคล มีการดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย มีการวางแผน และไมยอทอตออุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้น จนกระทั่ง

บรรลุตามวิสัยทัศนที่วางไว และวิสัยทัศนยังเปนสิ่งที่ทําใหเรารูวาชีวิตเราอยูเพื่ออะไร ทําใหเรามีความมั่นคง 

ไมหวั่นไหวตอการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณอยางไรเปาหมาย และไรทิศทาง 
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  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2547: 3) ใหความหมายของวิสัยทัศน คือ จินตภาพ ในอนาคต

ที่เดนชัดอยูในความคิดของบคุคลหนึ่ง ซึ่งตัง้อยูบนพืน้ฐานของความเขาใจสภาพปจจุบนัและการเปลีย่นแปลง

ในอนาคต จินตภาพดังกลาวมีอิทธิพลตอการสรางแรงบันดาลใจ ใหบุคคลนั้น มุงสูสัมฤทธิ์ผล ที่วางไว 

สงผลใหบุคคลนั้นดําเนนิชีวิตอยางมีเปาหมาย มีการวางแผนและไมยอทอตอความลมเหลว ดวยความหวัง

เสมอวา จินตภาพนั้นเปนจริง 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2553: 11) ใหความหมายของ วิสัยทัศน คือ 

ความสามารถในการกาํหนดทิศทาง เปาหมาย และรายละเอียดของภารกิจที่ชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติ

หนาทีเ่ปนไปอยางมีประสิทธภิาพ และไมเบี่ยงเบนไปจากจุดหมายที่กาํหนด และวิสัยทัศนยังหมายรวมถงึ 

ความสามารถในการสรางความรวมแรง รวมใจปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุวัตถุประสงคดวย 

  สัจจา จนัทรวิเชียร (2555: ออนไลน) ใหความหมายของ วิสัยทัศน คือ การมองภาพอนาคต

ของผูนาํ และสมาชกิในองคการ และกาํหนดจุดมุงหมายปลายทางทีเ่ชื่อมโยงกบัปรัชญา ภารกิจ คานยิม 

และความเชื่อเขาไวดวยกัน แลวมุงสูจุดหมายปลายทางทีต่องการ และที่สําคัญจุดหมายปลายทางดังกลาว

ตองชัดเจน ทาทายและมีความเปนไปได 

 สรุปวา วิสัยทศันหมายถึงภาพความสําเร็จทีผู่นําตองการใหองคการของตนเปน ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของความเขาใจสภาพปจจุบนัและการเปลี่ยนในอนาคตโดยมีเปาหมาย มีความชัดเจนและเปนไปได มี

สามารถวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบตัิใหบรรลุเปาหมายขององคการทีพ่ึงปรารถนาในอนาคต 
 2.2 ความสาํคัญของวสิัยทศัน และวิสัยทศันผูบริหารโรงเรียน 
  วิสัยทัศนเปรียบเสมือนแผนทีเ่ดินทางขององคการรายละเอยีดในวิสัยทัศนจะชวยใหองคการ

เดินไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางถกูตองและประสบผลสําเร็จตามที่ปรารถนาความสําคัญของวิสัยทัศน

จึงอยูกับความถูกตองความมีมาตรฐาน และรายละเอียดตางๆ ของวิสัยทัศนเองเพราะสิ่งเหลานี ้ จะถูก

นําไปกาํหนดแผนยทุธศาสตรในการปฏิบัตงิานขององคการตอไป โดยนกัวชิาการไดเสนอแนวคิดเกีย่วกบั

ความสาํคัญ และลักษณะของวิสัยทัศนทีด่ี ไวดังนี ้
  2.2.1 ความสาํคัญของวสิัยทศัน 
   วิสัยทัศนมีบทบาทและความสําคัญตอองคการ บุคคล และนโยบายในโลกยุคปจจุบัน

เปนอยางมาก เพราะการมีวิสัยทัศนจะชวยกําหนดทิศทาง และคาดคะเน โดยสามารถใชประโยชนจาก

การคาดคะเนนั้น มาประกอบในดานการวางแผนดาํเนนิงานไดอยางมีคณุภาพ โดยมนีักวชิาการหลายทาน      

เสนอความคิดเกี่ยวกับความสัมคัญของวิสัยทัศน ดังนี ้

   นานาส (Nanas.  1992: 25) ไดเสนอวา วิสัยทัศน มีความสําคัญตามบทบาท และพันธกิจ

4 ประการ คือ 1) กอใหเกดิความรูสึกนาสนใจ นาดึงดูดใจ กระตุนใหบุคคลเกิดความรัก ความผูกพนั

เกิดความมุมานะพยายามปฏิบัติตามวิสัยทัศน ดวยความเต็มใจ เพื่อการปรับปรุง พัฒนา เพื่อความกาวหนา 
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2) กอใหเกิดความหมายในชีวิตการทํางาน และชีวิตสวนบุคคล มีเปาหมายดวยความภาคภูมิใจ อุทิศ

เสียสละและมุงคุณภาพ 3) ชวยกําหนดมาตรฐานความเปนเลิศที่โดดเดน 4) เปนตัวเชื่อมความเปนอดีต 

เชื่อมปจจุบันเขากับอนาคต 

   บุญเจือ จุฑาพรรณนาชาติ (2544: 16) ระบุวา วิสัยทัศนมคีวามสาํคัญในการชวยกระตุน

ใหบุคคลเกิดความรัก ความผกูพนั เกิดความมุมานะ พยายามปฏิบัติตามวิสัยทัศนดวยความเต็มใจ มุงมัน่

ที่จะปฏิบัติงานสูเปาหมาย เพื่อความเจริญกาวหนาและความเปนเลิศขององคการ   

   พสุเดชะรินทร (2552: ออนไลน) เสนอแนวคิดวาความสําคัญของวิสัยทศัน คือ 1) ชวย

กําหนดทิศทางที่จะดําเนินชวีิตหรือกิจกรรมองคการโดยมีจุดหมายปลายทางทีช่ัดเจน 2) ชวยใหสมาชิก

ทุกคนรูวา แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสูจุดหมายปลายทางและรูวา จะทําอะไร (What) ทําไม

ตองทํา (Why) ทําอยางไร (How) และทําเมื่อใด (When) 3) ชวยกระตุนใหสมาชิกทุกคน มีความรูสึก

นาสนใจ มีความผูกพันมุงมัน่ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจทาทายเกิดความหมายในชวีิตการทํางานมีการทํางาน

และมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภมูิใจและทุมเท เพื่อคุณภาพของผลงานทีป่ฏิบัติ 4) ชวยกําหนด

มาตรฐานของชีวิต องคการ และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องคการที่มีคุณภาพและสังคมที่

เจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน    

 สรุปไดวา วิสัยทัศนมีความสาํคัญ เพราะเปนสิ่งที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาองคการ

ตามอุดมคตโิดยนกึถงึความเปนไปไดในการดําเนนิงานวสัิยทัศนยงัเปนตัวกระตุนใหบคุคล มีความผกูพนั

ตอองคการทําใหเกิดความรูสึกมุมานะที่จะทาํใหองคการเกิดความกาวหนา และยังเปนตัวกําหนดมาตรฐาน

ใหมีความเปนเลิศและโดดเดนทาํใหมองเห็นอนาคตไดชัดเจน สามารถเตรียมการแกปญหา เตรียมการ

ดําเนนิงานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 ความสาํคัญของวสิยัทัศนกับผูบริหารโรงเรียน 
   ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองเปนผูมีวิสัยทศัน เพราะการบริหารโรงเรียนมีกิจกรรม และ

ขอบขายงานกวางขวาง ละเอียดออน และลึกซึ้ง ผูบริหารโรงเรียนจงึจําเปนตองมีศกัยภาพสูงในการคนหา

ส่ิงที่ตองการจะใหโรงเรียนเปนในอนาคต ดังที ่ เซอรจิโอวานนี ่ (Sergiovanni.  1984: 1) เสนอความคิด

วา ผูบริหารโรงเรียนที่จะจัดการศึกษาในโรงเรียนสูความเปนเลิศไดนั้น จะตองเปนผูมีวิสัยทัศน เพราะ

ผูบริหารโรงเรยีนจะสามารถเลือกเนนความสนใจในสิง่ทีเ่ปนความสําคญั และเปนคานิยมของโรงเรียน 

ซึ่งจะแสดงใหสมาชิกรับรูไดโดยการกระทํา และคําพูด ดังนั้นสมาชกิในโรงเรียนจะมีความเขาใจตรงกัน

วาอะไรคือเปาหมายสาํคัญของโรงเรยีน และทกุคนจะปฏิบัติงานของตนเพื่อใหบรรลเุปาหมายนัน้ นอกจากนี้

ยังมีผลงานวิจยัของ บลูมเบิรก และ กรีนฟลด (Blumberg; & Greenfieid.  1986: 176) ที่ไดศึกษาผูบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผล จํานวน 8 คน โดยใชการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่สามารถ



  17

บริหารโรงเรียนไดผลสําเร็จนั้น ลวนมีคุณลักษณะที่เหมอืนกันอยูประการหนึ่ง คือ การเปนผูมีวิสัยทัศน 

ซึ่งหมายถึง การเปนผูที่สามารถทราบไดวาตนเองตองการจะใหโรงเรียนเปนอยางไรในอนาคต 

 สรุปวา วิสัยทศันเปนคุณสมบัติสําคัญที่ทาํใหผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารโรงเรียนใหประสบ

ความสําเร็จ เพราะวิสัยทัศนจะทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถตัดสินใจเลือกกระทําการบางสิ่งบางอยาง

ที่เห็นวา มีความสาํคัญ และมีคุณคาตอโรงเรียนอยางแทจริง และจะทาํใหทุกกิจกรรมในโรงเรียน มี

ความสอดคลอง และสนองตอบเปาหมายอันเปนผลใหผูบริหารโรงเรยีนสามารถบรหิารงานในโรงเรียน

ไดประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
 2.3 ลักษณะของวิสัยทัศนที่ดี 
  วิสัยทัศนเปนภาพอนาคตที่พึงปรารถนาขององคการ เปนกุญแจสําคัญของความสําเร็จของ

ทุกองคการ แตภาพความสําเร็จขององคการจะเกิดขึ้นไมไดหากวิสัยทศันที่กําหนดนัน้ ไมมีลักษณะของ

วิสัยทัศนที่ดีซึง่มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศนที่ดี ไว ดังนี ้

  ดาฟท (Daft.  1999: 127 – 132) เสนอแนวคิดวา วิสัยทศันที่ดีมีลักษณะดังนี้ 1)  เชื่อมโยง

จากปจจุบันสูอนาคต 2) มีความเปนไปไดนําไปใชไดจริง 3) ถูกตองชัดเจนสั้นๆ เขาใจงาย และสะดวก

ตอการปฏิบัติ 4) เปนภาพบวกที่สะทอนถึงความเปนเลิศขององคการ 5) เปนศูนยรวมของบุคลากรและ

สรางศรทัธาแกทกุคน 6) กระตุนใหเกิดความทาทายและความมุงมัน่ทัง้ผูนําและสมาชกิทกุคนในองคการ

7) คํานึงถึงผูมารับบริการเปนสําคัญ (Customer-Oriented) 8) แปลกใหมทันสมัยมีความสอดคลองกับ

แนวโนมในอนาคต 9) เปนมาตรฐานของการปฏิบัติงานสูความเปนเสิศ 

  สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2543: 3) เสนอแนวคิดวาวิสัยทศันที่ดี ตองประกอบไปดวย  1) มี

มุมมองแหงอนาคต (Future perspective) สอดคลอง เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และคานิยมขององคการ รวมทั้งวัตถุประสงคและภารกิจขององคการนั้นๆ  2) ริเร่ิมโดยผูนํา

และสมาชกิทีม่ีสวนรวมคิด และใหการสนบัสนนุ (Share and Supported) มีความนาเชื่อถือทกุคนเต็มใจ

ที่จะปฏิบัติตาม การมีสวนรวมของสมาชิกจะกอใหเกิดความผูกพันรวมกัน และทุกคนพรอมที่จะใหการสนับสนุน 

3) มีสาระครบถวนและชัดเจน (Comprehensive & Clear) สะทอนใหเหน็ถงึจุดหมายปลายทาง และ

ทิศทางที่จะกาวไปในอนาคตที่ทุกคนเขาใจงาย สามารถทําใหสําเร็จไดตรงตามเปาหมาย สาระตางๆ จะ

ชวยกระตุน ทาทายความสามารถและความรูสึกนึกคิดของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน 4) ใหความฝน และ

พลังดลใจ (Positive & Inspiring) ทาทาย ทะเยอทะยาน สามารถปลุกเรา และสรางความคาดหวังทีเ่ปน

ส่ิงพงึปรารถนาที่มองเห็นได นั่นคือ มีเสนทางที่ทาทายความสามารถ 5) มีแผนปฏิบัติที่แสดงใหเหน็วิธีการ

ที่มุงสูจุดหมายชัดเจน และเมื่อปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคาในอนาคต ทั้งในดานบุคคล และองคการ 

ทั้งนี้จะตองมคีวามสอดคลองกับจุดหมายปลายทางทีก่ําหนดเปนวิสัยทัศน 
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    เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545: 46 – 47) ไดเสนอแนวคิดวา ลักษณะของวิสัยทัศนที่ดีจะตองระบุ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนมีลักษณะที่มุงอนาคตมีการระบุเวลาของความสําเร็จในการพัฒนา  แสดงใหเห็น
ความเปลี่ยนแปลงจากปจจุบันมีความสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด  มีการกําหนด
มาตรฐานความเปนเลิศทีเ่กดิจากการมีสวนรวมของทกุภาคสวน การเขียนวิสัยทศันนัน้จะตองตระหนักวา
วิสัยทัศนไมใชคําขวัญบนฝาผนงัหรือร้ัวสถานศึกษา ไมใชขอความระบเุปาหมายของสถานศึกษา แตเปน
ส่ิงทีส่ะทอนจติสํานึกที่มพีลงัของอนาคตเปนพลงักระตุนพฤติกรรมทีเ่พิ่มความหมายเพิ่มคุณคาใหแกงาน

ที่ปฏิบัติเปนส่ิงที่อยากจะบอกใหทกุคนรูวา  เราจะพฒันางานไปในทศิทางใดอยางไรและมีอะไรชี้วัดวา
เราจะบรรลุเปาหมายและวตัถุประสงค 

    ณัฐพงศ  เกศมารนิ (2546: 101) เสนอแนวคิดวา  ลักษณะของวิสัยทัศนที่ดนีั้น  ตองเปน
วิสัยทัศนที่สรางแรงบันดาลใจกระตุนใหสมาชิกแสดงศักยภาพอนัดับสูงสุดของตนในการทาํงานขยายขีดจาํกัด

ไปสูความกาวหนามีความชดัเจนแนนอนสอดคลองกับคานิยม  อีกทัง้เปนสิง่ที่ทาํไดจริงสามารถสื่อสาร
ไดโดยงายชัดเจนและเขาใจงาย 

  นอกจากนี ้วรนุช  แสงนิ่มนวล (2545: 3) เสนอแนวคิดวา ลักษณะวิสัยทัศนที่ด ี4 ประการ

คือ 1) เปนบวก เนื่องจากวิสัยทัศนเปนการคาดการลวงหนา ดังนัน้สถานการณที่เกิดขึ้นยอมกําหนด

ไมไดวาจะดีหรือรายเพียงใด แตผูที่มีวิสัยทัศนตองสามารถคิด และปฏิบัติใหเปนบวกเสมอ คือ เปนไป

ในทางสรางสรรค ไมใชทําลาย 2) ตองสรางศรัทธาใหผูเกี่ยวของ (เพื่อการประสานพลัง) วิสัยทัศนเปน

เร่ืองของการคาดการณ และวิสัยทัศนที่สมบูรณตองมีการ Take action ซึ่งถาวิสัยทัศนนัน้เปนเรื่อง

เกี่ยวกับผูอ่ืน ไมวาจะในระดบักลุม องคการ สังคม ประเทศชาติ จนถงึระดับนานาชาติก็ตาม การประสาน

พลงัยอมมีสวนอยางยิง่ทีจ่ะทาํใหการกระทาํนัน้  ๆประสบผลสําเร็จ และพลังนัน้ควรเกิดจากศรัทธา 3) ทาทาย

และคุมคาตอความเพียรพยายาม วิสัยทัศนที่ดอีีกประการหนึง่คือควรมมีุมมองทีทาทาย และการมีมุมมอง

ที่โดดเดน เพราะการมีมุมมองที่แตกตางและเมื่อ Take action ไปแลวมีผลลัพธที่คุมคา มากกวามุมมอง

ธรรมชาติหรือเปนมุมมองพื้นๆ ที่ ใครๆ มองเห็น 4) ตองอยูบนศักยภาพและขีดความสามารถ เหตุผลที่

วิสัยทัศนที่ดีตองตั้งอยูบนศักยภาพและขีดความสามารถ เพราะการที่คนเราจะประสบผลสําเร็จในกิจกรรม

ตางๆ ไดนั้น ไมใชเพียงแคการมองเห็นหนทางของความสําเร็จเทานั้น แตตองอาศัยการกระทําหรือ Take 

action ดังนัน้วิสัยทัศนที่สงผลจริง จงึประกอบดวยศักยภาพของบุคคลหรือองคการดวยวาจะสามารถ

ปฏิบัติไดจริงเพียงใด 

    สัจจา จันทรวิเชียร (2555: ออนไลน) เสนอแนวคิดวา วิสัยทัศนที่ดีตองมีลักษณะ 3 มิติ คือ

กวาง-ไกล-ใฝสูงซึ่งแตละมิติมีลักษณะดังนี้ 1) กวางคือการมองภาพรวมที่เปนtotal is more than sum 

of its parts ดวยการพิจารณาจุดเดนจุดดอยโอกาสปญหาและปจจัยตางๆ ดานเศรษฐกิจสังคมการเมือง

เทคโนโลยีทั้งในระยะสั้น และระยะยาวมาประกอบการกําหนดเปนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ 2) ไกลคือ รัศมี
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การมองเพื่อกําหนดวิสัยทัศน ไมใชการมองแบบ here and now ในระยะเวลาสั้นๆ แตเปนการสรางภาพ

ฉายไปขางหนา (mental projection) การปฏิบัติที่เกิดแตผลระยะส้ัน (outputs) แตผลลัพธ (outcomes) 

ในระยะยาวไมบังเกิดก็ไมถือวา เปนวิสัยทัศนที่ด ี3) ใฝสูงคือ มีความคิดสรางสรรคคลายกับสายตาของ

เหยีย่วที่บินอยูบนยอดเขามองเหน็ทั้งดานหนาและดานหลงัเขามองเหน็วา มีส่ิงใดเกิดข้ึนและควรปรับทาที

ไปในทิศทางใดจึงจะมุงสูความสําเร็จ 

  สรุปไดวา  ลักษณะของวิสัยทัศนที่ดีตองเปนสภาพที่พึงปรารถนาในอนาคตที่วางอยูบนพื้นฐาน
ของความเปนจริง เปนสิ่งที่เปนไปไดมีเหตผุล ทาทายความสามารถ บงบอกภารกจิที่ชัดเจนมีกาํหนด

ระยะเวลาที่แนนอนกําหนดขึ้นจากความเชื่อหรือคานิยมในหลักการสําคัญรวมกันมีการระดมสมองการแสดง

ความคิดเห็นและผานการพิจารณากลั่นกรอง หรือมีความคิดเห็นรวมกันของผูที่เกี่ยวของและเปนเสมือน

แผนที่คอยชีท้ศิทางใหองคการกาวไปในอนาคต 
 

3. องคประกอบของวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน  
 บรอน (นพินธ สําแดงเดช.  2548: 38; อางองิจาก Braun.  1991: 1139 – A) เสนอผลการศึกษาวา

พฤติกรรมของผูนําที่มีวิสัยทศันประกอบดวย 1) การสรางวิสัยทัศน (formulating) ซึ่งไดมาจากการศึกษา

สภาพปจจุบันและสภาพที่ตองการจะเปนในอนาคต รวมทั้งการกําหนดเปาหมายและกลยุทธ เพื่อใหประสบ

ผลสําเร็จตามที่มุงหวัง 2) การสื่อสารวิสัยทัศน (articulation) โรงเรียนตองสื่อสารใหทุกคนทราบ ทั้ง

ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และคนอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ เพื่อเปนการเชิญชวนใหบุคคล

เหลานี้เขามามีสวนรวม ใหรวมมือและชวยเหลือใหเกิดความสาํเร็จตามวิสัยทัศน และ 3) การปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน (implementing) เปนกระบวนการที่จะทาํใหวิสัยทัศนกลายเปนจริง เปนข้ันตอนของการนํา

วิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติ กําหนดเปนเปาหมาย แผนยุทธศาสตรและกิจกรรมตางๆ ซึ่งแนวคิดของบรอน

ไดมีผูนํามาศึกษาหลายทาน ไดแก วีระวัฒน  ปนนิตามัย (2538: 24) มนตรี แยมกสิกร (2544: 22) และ

บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548: 26) ที่กลาววา กระบวนการของวิสัยทัศนมี 3 ข้ันตอน ไดแก 1) การคิดหรือ

สรางภาพที่ควรจะเปนในอนาคต 2)การสื่อสารภาพที่คิด ขายหรือขยายความคิด ความเชื่อ แนวคิดของ

ตนใหบุคคลทีเ่กี่ยวของไดรับรู เขาใจ เพือ่ใหเกิดวิสัยทศันรวมขององคการ ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกคน 

3) การปฏิบัติตามพนัธกจิทีก่ําหนดไว เพือ่ทําใหวิสัยทศันเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

 สรุปไดวา องคประกอบของวิสัยทัศนนัน้ ประกอบดวย การสามารถสรางวิสัยทัศน ซึง่เปนภาพ

ในอนาคตที่พงึประสงค และสามารถเผยแพรหรือส่ือสารวิสัยทัศนใหผูอ่ืนไดรับรู เขาใจและยอมรับใน

วิสัยทัศนนั้น รวมทัง้ตองสามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศนใหบรรลุผลไดดวย โดยรายละเอียดดังตอไปนี ้
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 3.1 การสรางวิสยัทัศน 
  ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางวิสัยทัศน ซึ่งเปนองคประกอบหนึง่

ของวิสัยทัศน ดังนี้  

  บรอน (ชลาลัย นิมิบุตร.  2550: 29;  อางอิงจาก Braun.  1991: 26) ไดเสนอแนวคิดวา

การสรางวิสัยทัศนเปนการสรางความฝนทีเ่ปนจริงหรือเปนการสรางพิมพเขียว (blue print) ขององคการ

ที่มีความเปนเลิศในอนาคต เปนการสรางภาพอนาคตที่ผูนําปรารถนาจะใหองคการของตนเปนอยางนั้น

การสรางวิสัยทัศนนั้น จะตองศึกษาองคการอยางลึกซึง้มีขอมูลอยางชัดเจนเกีย่วกบัจุดเดนจุดดอยของ

บุคคลสถานทีท่รัพยากรและเวลาวิสัยทัศนทีส่รางจาํเปนตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมวิธีการที่ดีอยางหนึง่

ในการสรางวิสัยทัศนก็คือ การใหมีสวนรวม (shared vision) 

  ยุค (Yukl.  1989: 221) เสนอแนวคิดวาการสรางวิสัยทัศน ผูนําจะตองสรางเครือขายงานที่

จะตองไดพบกับสมาชิกในองคการและนอกองคการ ทั้งแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการผูนําจะตอง

สนใจในความคิดของผูอ่ืนโดยเฉพาะความคิดเห็นใหมๆ ที่แตกตางไปจากความคิดเห็นของตนเอง และ

ผูอ่ืนเพื่อทีจ่ะไดเลือกมาใชในการตัดสินใจในการกระทาํบางสิ่งบางอยาง ดังนั้นในการกาํหนดภาพอนาคต

ของสถานศึกษา จึงตองศกึษาสภาพของสถานศึกษาในปจจุบนัวา มีจุดเดนหรือจุดดอยในดานใดโดย

การรวบรวมขอมูลจากสมาชกิทุกคนในสถานศึกษาแลวนําขอมูลที่ไดมาสงัเคราะหในภาพรวมของสถานศกึษา

เพื่อที่จะตัดสินในวาจะวางแนวทางการพฒันาสถานศึกษาไปในแนวทางใดในการสรางวิสัยทัศนนัน้ผูนํา

จําเปนตองศึกษาองคการอยางลึกซึ้ง โดยการเก็บขอมูลวินิจฉัยความตองการของสมาชิก ศึกษาขอมูล

เพื่อที่จะนาํสิ่งเหลานั้นมาประมวลเขากัน ใหกลายเปนวิสัยทัศน 

  ล็อคและคณะ (Locke et at. 1991: 53 – 54) ไดเสนอแนวทางการสรางวิสัยทัศนของผูนํา

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนา รับฟงความคิดเห็นจากคนอื่นๆ และการจัดกระทําขอมูลโดย

การนาํขอมูลทีเ่ก็บรวบรวมมาวิเคราะห และสังเคราะหเพื่อสรางภาพในอนาคตทีพ่ึงปรารถนาและเปนไปได 

  วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2544: 28 – 29) เสนอแนวคิดวา การจะมีวิสัยทัศนหรือ สรางวิสัยทัศนนั้น จะ

เกิดจากองคประกอบตางๆ  ดังนี ้ 1) ขอมูลขาวสาร (Information) ทั้งภายในและภายนอกองคการ 2) องคความรู 

(Knowledge) ของคนในองคการ 3) ความคดิริเร่ิมสรางสรรค (Creativity) ไมยึดติดกับรูปแบบเดมิ  ๆ4) ความ

คาดหวัง (Expectation) ของผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการ 5) การผสมผสานจินตนาการและดุลพินิจ 

ศักยภาพ ความสามารถ ทักษะและประสบการณในการเรียนรูขององคการ 6) ความสามารถในการคิด

วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการและแนวโนมตางๆ ไดอยางแมนยาํดวยวิธีการเชงิระบบ (Systematic 

Approach) 7) การกําหนดทางเลือกในการเดินไปสูอนาคต (Scenario of the future) วาจะใชกลยุทธใด

เปนตัวนํา 8) การรวมพลังความมุงมั่นในการสรางนวัตกรรม (Innovative) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางเปนรูปธรรม 
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  ญัฐพงศ เกศมาริน (2546: 93 – 95) เสนอแนวคิดวา การสรางวิสัยทัศนคือการปลดปลอย

จิตวิญญาณวิสัยทัศนเปนหนึ่งในทักษะสําหรับคนยุคใหมและเปนทักษะที่สําคัญภาพที่สรางขึ้นสามารถ

เปลี่ยนความเสี่ยงเปนโอกาสการบรหิารทีม่ีวิสัยทัศนไมเพียงแตจะกําหนดตําแหนงองคการเพื่อสรางความ

เปลีย่นแปลงอยางไมหยุดยัง้ พวกเขายงัควบคุมและมีอิทธิพลเหนือความเปลีย่นแปลงใดๆ แทนที่จะคอย

ตั้งรับเมื่อทุกคนมีวิสัยทัศนกจ็ะมีพลังมากขึ้นกอใหเกิดแรงบันดาลใจวิสัยทัศนนัน้ มาจากสติปญญาและ

จิตใจที่ทาํงานรวมกันอยางแทจริง โดยมีเครื่องมือสําหรบัการสรางวิสัยทัศน ไดแก 1) การจนิตนาการ 

2) สัญลักษณตางๆ 3) การเลาดวยเรื่อง 4) การเปล่ียนอิริยาบถการสรางวิสัยทัศนข้ึนมานับวา เปน

วิธีการที่ดีที่สุดในการขยายขีดความสามารถที่รับรูไดในปจจุบันและมีวิธีการมากมายที่ใหไดมาซึ่งวิสัยทัศน

กระบวนการนีเ้ร่ิมจากการใหทกุคนรวมสานสิง่ทีห่วังในอนาคต ซึ่งจําเปนจะตองใชในเชงิขยายและการรวบรวม

ยอดความคิดไปควบคูกัน 

 สรุปไดวา การสรางวิสัยทัศน หมายถึง การที่ผูบริหารสามารถสรางภาพที่ตองการจะเปนอนาคต

ของสถานศึกษา โดยมีทีม่าจากการมีความรูการมีขอมูลขาวสาร การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลสังเคราะหขอมูลผสมผสาน

กับความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 3.2 การสื่อสารวสิัยทศัน 
  เมื่อผูนาํสรางวสัิยทัศนข้ึนมาแลวจะเก็บไวคนเดียวไมไดตองเผยแพรวิสัยทัศนที่สรางขึน้ นัน่คือ

การเปลี่ยนสภาพของวิสัยทัศนสวนบุคคลเปนวิสัยทัศนขององคการ โดยจําเปนตองทําใหสมาชิกขององคการ

ไดรับรูเขาใจและมองเห็นความเปนไปไดการใหสมาชิกขององคการยอมรับวิสัยทัศนของตน ผูนําตองมี

การอธิบายใหสมาชิกขององคการยอมรับวสัิยทัศนที่สรางขึ้น ผูนําจะตองสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

และคานิยมของสมาชกิได โดยมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดถึงการสื่อสารวิสัยทัศน ไวดังนี ้

  บรอน (นิพนธสําแดงเดช.   2548: 43; อางอิงจาก Braun.  1991: 1139 – A) เสนอแนวคิด

ของการสื่อสารวิสัยทัศนวา เมื่อสรางวิสัยทัศนข้ึนมาแลว จําเปนตองบรรยายอธิบายและทําใหสมาชิก        

ขององคการไดรับรูเขาใจและมองเห็นความเปนไปไดผูนําจะตองสื่อสารวิสัยทัศนที่สรางขึ้น ตองเปลี่ยน

สภาพของวิสัยทัศนสวนบุคคลใหเปนวิสัยทศันของสวนรวมจุดมุงหมายของการสื่อสารวสัิยทัศนคือ การให

สมาชิกขององคการยอมรับวิสัยทัศนเปนของตนเองผูนําจะตองมีศิลปะในการอธิบายและโนมนาวใหสมาชิก

ขององคการเขาใจและยอมรับวิสัยทัศนที่สรางขึ้น ผูนําจะตองมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ

คานิยมของสมาชิก 

  แบร คาลดเวล และ มิลลิแกน (Beare, Caldwell; & Millikan.  1989: 120 – 121) เสนอ

แนวคิดวา การสื่อสารวิสัยทัศน สามารถทําได 3 แนวทาง คือ 1) การพดู หมายถึง การพูดโดยปากเปลา

รวมทัง้การเขียน เพื่ออธิบายถึงความสําคญัและประโยชนที่จะเกิดข้ึนกบัองคการหรือสมาชิก 2) การกระทาํ 
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หมายถึง การจัดสถานที่ทํางาน การเลือกเนนจุดสนใจหนึ่งเปนพิเศษ พิธีการตางๆ การจัดตารางปฏิทิน

กิจกรรม 3) การใหรางวัล โดยคําพูดและการกระทําของผูบริหารที่ใหแก ครู นักเรยีน ผูปกครอง และ

สมาชิกอ่ืนๆ ของโรงเรียน เชน คําแสดงความขอบคุณ ยกยองชมเชย ใหสิทธิพิเศษ การใหความสนบัสนุน 

เปนตน 

  แฮคแมน สมิท โอลิเวอรและเทรซี (Hackman, Schmitt-Oliver; & Tracy.  2002: 46 – 47)

เสนอแนวคิดวา การสื่อสารวิสัยทัศนที่มีประสิทธิผลทั้งภายในองคการและชุมชน ควรใชส่ือทางสายตา 

การนาํเสนอดวยวธิีการเขียนและพูด ซึ่งการกระทําหรือการแสดงออกของสมาชกิในโรงเรียนเปนการสื่อสาร

วิสัยทัศนที่ดีทีสุ่ด และกลาววา ขอความที่เปนวิสัยทัศนจะตองสามารถเหน็ไดจากประกาศรายวัน รายสปัดาห 

ในจดหมายขาว หรือคูมือดําเนินงาน ปายประชาสัมพันธ เวบ็ไซต หรือหนังสือพิมพของโรงเรียน ซึ่งผูบริหาร

โรงเรียนตองใชโอกาสที่จะนําเสนออยางมีประสิทธิภาพทุกวัน เพื่อส่ือสารวิสัยทัศนของโรงเรียน ทั้งนี้ตอง

คํานึงถึงสาร (Message) ทีจ่ะตองการสื่อสารออกไป รวมทัง้วธิีการทีใ่ชใหเหมาะสม อาจเปนภาษาพดู 

หรือเปนการกระทํา ส่ือสัญลักษณอ่ืน  ๆ โดยจําเปนตองสังเกตจากปฏิกิริยาของผูฟง รวมทั้งคํานึงถึงภมูิหลัง 

ความสนใจของผูรับสารและเวลาที่ใชดวย 

  แซคคาโร  และ แบงค (Zaccaro; & Bank.  2004: 371) เสนอแนวคิดวา การจะแสดงให

ผูอ่ืนทราบถึงวสัิยทัศนหรืออนาคตที่เปนไปไดนั้น จําเปนจะตองสื่อสารใหผูอ่ืนทราบเกิดความเขาใจและ

ยอมรับ ซึง่สามารถดําเนนิการไดหลายแนวทางโดยการใชวาทศิลป เชน การใชอุปมา การเขียนเปนคําขวัญ 

การเขียนเปนขอความที่มีความหมาย การใชภาพ สัญลักษณใดๆ ที่เปนตวัแทนของวิสัยทัศน สวน วิลมอร 

(Willmore.  2002: 21) อธิบายวา หากไดวางแผนการเดินทางเอาไวแลว แตไมบอกใหผูอ่ืนทราบวา จะ

ไปที่ไหน เมื่อไหร อยางไร เขายอมไมสามารถใหความชวยเหลือในการเดินทางไปใหถึงจุดหมายได ดังนั้น

การสื่อสารใหทุกคนทราบ รวมทั้งเชิญชวนใหผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมจึงเปนสิ่งจําเปน ซึ่งอาจสื่อสาร

โดยการพูด การบอกกลาวหรือการเขียนเปนขอความ  

 สรุปไดวา การสื่อสารวิสัยทัศน หมายถงึ การที่ผูบริหารสื่อสารใหครูและผูเกี่ยวของมีความเขาใจ

วิสัยทัศนรวมทั้งเกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนโดยอาจใชการสื่อสาร

ดวยวิธกีารตางๆ ไดแก การพูดการเขียนหรือการใชสัญลักษณและการกระทาํ 
 3.3 การปฏิบัติตามวสิัยทศัน 
  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน เปนการนําวิสัยทัศนที่สรางขึน้ไปสูการปฏิบัติจริงโดยความรวมมือ

ของสมาชิกทัง้ใน และนอกองคการ เพื่อใหวิสัยทัศนที่สรางขึ้นบรรลุผลสําเร็จ วิสัยทัศนที่ดีซึง่นาํเสนอภาพ

ในอนาคตขององคการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิมนั้น จะไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ แกองคการ 

จนกวาจะไดนาํวิสัยทัศนนัน้ลงสูการปฏิบตัิ การสรางวสัิยทัศนและสามารถบรหิารจัดการใหเกิดความ
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เปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศนได ไดมีนักวิชาการหลายทาน เสนอแนวคิด เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

ไว ดังนี ้

  บรอน (นิพนธสําแดงเดช.  2548: 43; อางอิงจาก Braun.  1991: 1139 – A) เสนอแนวคิดวา

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน หรือการนําวิสัยทศันไปปฏิบัติเปนการนําวิสัยทัศนที่สรางขึน้ไปสูการปฏิบัติจริง

โดยความรวมมือทุมเทกําลังกายความคิดและความพยายามของสมาชิกภายในองคการเพื่อใหวิสัยทัศน

ที่สรางขึ้นนั้นดําเนินไปเปนผลสําเร็จนั่นคือ เปนการรวมพลังเพื่อบรรลุสภาพการณในอนาคตที่ปรารถนา

ซึ่งเปนการปรับปรุงองคการใหดีหรือใหมีความเปนเลิศ 

  วิลมอร (Wilmo. 2002: 21 – 22) ที่ใหเสนอวา การปฏิบัติเพื่อใหประสบความสําเร็จตาม

วิสัยทัศนนั้น จะตองจัดการเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ อันไดแก เปาหมาย งบประมาณ และทรัพยากร

อ่ืนๆ ใหดําเนินการสอดคลองกับวิสัยทัศน โดยตองระบุเปาหมายและแผนกลยุทธอยางละเอียด รวมทั้ง

กิจกรรมทกุอยาง กลยทุธการจัดการเรยีนการสอน การวางแผนหลกัสูตรและอืน่ๆ ตองสอดคลองและมุงสู

ความสําเร็จตามวิสัยทัศนสถานศึกษา 

  แฮคแมน สมทิโอลิเวอร และ เทรซี (Hackman, Schmitt-Oliver; & Tracy.  2002: 47) 

เสนอแนวคิดวา การปฏิบัติตามวิสัยทัศนโดยผานกระบวนการวางแผนกลยทุธจะเปนผลสําเร็จก็ตอเมื่อ

ไดรับการสนับสนุน เนนย้าํและใหความสําคัญจากผูบริหารขององคการ รวมทัง้การยอมรับและความรูสึก

เปนเจาของ ความผูกพนัของสมาชกิทกุคนในองคการ การมีความรบัผิดชอบและชวยเหลือ เพือ่ทําให

วิสัยทัศนของโรงเรียนกลายเปนความจริง 

  เอกฉันท โชติฉันท (2550: 48) เสนอแนวคิดวา การปฏิบัติตามวิสัยทัศน หมายถงึ ความสามารถ

ของผูบริหารในการใชศาสตรและศิลป ในความเปนผูนาํและเปนแบบอยางที่จะนาํวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ

ไดอยางมปีระสิทธิภาพ อยางมีระบบแบบแผนตามกระบวนการและขั้นตอนที่เกิดจากการตกผลกึทางความคิด

จากวิสัยทัศนของสถานศึกษาแปลงมาเปนแผนกลยทุธ (Strategic) กาํหนดเปนยุทธศาสตรสูองคการ โดย 

ไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) บุคลากรทั้งในและนอกองคการ สามารถมีสวนรวม 

สนับสนนุในการปฏิบัตหิรือกระทาํกจิกรรมทีก่ําหนด ภายใตทรัพยากร งบประมาณ วัน เวลา สภาวการณ 

สภาพแวดลอมขององคกรนั้น  ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามลําดับความสําคัญ โดยคํานึงถึง

ประโยชน และความสําเร็จขององคการใหเปนไปตามวิสัยทัศน 

  สัจจา จันทรวเิชียร (2550: ออนไลน) เสนอแนวคิดวา การนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติที่เปน

รูปธรรมมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี ้

   1. การกําหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน มีระบบระเบียบการประสานงานใหเปน

ประโยชนอยางจริงจัง 
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   2. ตองสามารถปรับเปลี่ยนผูบริหารไดงายและสงเสริมผูมีความรู ความสามารถใหได

มีโอกาสบริหารโดยไมยึดติดอยูกับระบบอาวุโสแตเพียงอยางเดียว 

   3. รูจักใชเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมทันสมัย 

   4. เนนการพฒันาและปรับปรุงทัศนคติสมรรถนะของบุคลากรในองคการอยางตอเนือ่ง

และสม่ําเสมอ 

   5. การใชเทคนิคบริหารตางๆมาชวยในการบริหาร 

   6. การสงเสริมใหผูเชี่ยวชาญใชความรูความชํานาญพิเศษเฉพาะสาขาเพื่อใหงานเกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

   7. การใหความรู ขาวสารที่จําเปนและเหมาะสมกับพนักงานในองคการอยางสม่ําเสมอ

และทันทวงท ี

   8. ควรมีการกระจายอํานาจทัง้ในการตัดสินใจการควบคุมและการปฏิบัติไปยังบุคลากร

ระดับตางๆ ในองคการ 

   9. การปรับองคการใหกะทัดรัดเหมาะสมกับงาน และมีความยืดหยุนสูงสามารถที่จะ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการเสมอ 

   10. มีการปรับปรุงกฎระเบียบใหเกื้อหนุนตอการปฏิบัติงานขององคการอยูเสมอ 

   11. ผูกําหนดวิสัยทัศนและผูปฏิบัตินั้นจะตองทํางานรวมกันอยางใกลชิดโดยผูกําหนด

วิสัยทัศนควรเตรียมการผลักดันใหบังเกิดภาพในอนาคตที่วาดไวแตเนิ่นๆ 

   12. อุปสรรคที่จะทําใหวิสัยทัศนไมบรรลุผลดังที่คาดไวคือ การกําหนดวิสัยทัศนที่

ครอบจักรวาลเกินไป จนติดตามไมไดขาดการวางแผนทีรั่ดกุมและขาดการผูกพันเพื่อรองรับการปฏิบัติ

อยางแทจริง 

 สรุปไดวา การปฏิบัติตามวิสัยทัศน หมายถึง การนําวิสัยทัศนเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติจริง โดย

วิธีการแปลงวิสัยทัศนของตนเองลงไปสูนโยบาย แผน กลยุทธ แผนงาน โครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา 
 

4. แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
 4.1 ความหมายของสิ่งแวดลอมและสิง่แวดลอมในโรงเรยีน 
  4.1.1 ความหมายของสิ่งแวดลอม 
   ไดมีนักวิชาการหลายทาน ใหความหมายของสิ่งแวดลอม ไวดังนี ้

   พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหความหมาย

ของส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่มีอยูรอบตัวมนุษยที่เกิดขึ้นเอง

โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยทําขึ้น 



  25

   นงลักษณ มีจรูญสม (2546: 11) ใหความหมายของสิ่งแวดลอม หมายถึง ส่ิงที่มีอยู

โดยรอบที่มีผลกระทบตอส่ิงที่มีชีวิตซึ่งมิใชเพียงที่เปนรูปธรรมเทานั้น ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อ คานยิม ฯลฯ 

ที่มีผลผูกพันความรูสึกนึกคิดและกิจกรรมของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งเรียกวาสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม

ดังนั้นสิง่แวดลอมของมนุษย จึงตองรวมทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคมเขาไวดวยกัน 

   มหาวิทยาลัยสุรนารี (2549: ออนไลน) ใหความหมายของสิ่งแวดลอม  หมายถึง  ส่ิง
ตางๆ  ที่อยูรอบตัวมนุษยซึง่มีทัง้สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชวีิต  ทั้งที่เปนรูปธรรม  ซึ่งจบัตองไดมองเห็นได
อาจแบงไดเปนสิง่แวดลอมที่เกดิขึ้นตามธรรมชาต ิเชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ รวมถึงมนษุยดวยกนั สัตว
ตนไม ฯลฯ และส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน อาคารบานเรือนยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่
เปนนามธรรมเชนวฒันธรรมประเพณีส่ิงแวดลอมทางสังคมการเมืองฯลฯ 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549: ออนไลน) ใหความหมายของสิ่งแวดลอม หมายถึง

ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมสิ่งที่เห็นไดดวยตา และ
ไมสามารถเห็นไดดวยตาสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน 

   แอนนา บรรเทาพล (2552: 17) ใหความหมายของสิ่งแวดลอม หมายถึง ส่ิงที่อยูรอบตัวเรา 

ทั้งมชีีวิตและไมมีชีวิต อยูในรูปธรรมและนามธรรม ทัง้ที่มนษุยสรางขึ้น และเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ 

สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในทางที่ประสงคหรือไมก็ได อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปในตัวบุคคลไมวา จะเปนรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 

 สรุปไดวา ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตางๆ ทีอ่ยูรอบตัวมนษุย โดยแบงไดเปนสิ่งแวดลอมที่เกิดขึน้
ตามธรรมชาต ิ เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ รวมถึงมนษุยดวยกัน  สัตว ตนไม ฯลฯ และส่ิงแวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้น เชน อาคารบานเรือนยานพาหนะตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรมเชนวัฒนธรรมประเพณี
ส่ิงแวดลอมทางสงัคมการเมือง 
  4.1.2 ความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
   มีนักวิชาการใหความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ดังนี ้

   ประเทือง เร่ืองขัน (2551: 20) ใหความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน หมายถึง อาคาร 

สถานที่ และบริเวณโรงเรียนที่ใชเปนที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียน 

สภาพแวดลอมของสถานศกึษามีความสาํคัญตอนักเรยีนและผูปฏิบตัิงานในสถานศึกษามาก 

   ณัฐธยาน พลศรีเมือง (2550: 11) ใหความหมายของสิง่แวดลอมในโรงเรียน หมายถึง 

สภาพและสิ่งที่จัดใหบริการในโรงเรียน ไดแก พื้นที่สรางโรงเรียน อาคารเรียน และสิ่งกอสรางหองเรียน

และเครื่องใชในหองเรียน การถายเทอากาศ และแสงสวาง เสียง หองพยาบาล โรงอาหาร โรงครัวสนาม 

น้ําดื่ม น้าํใช สวม และที่ปสสาวะ การกาํจัดขยะมูลฝอย การกาํจัดน้ําโสโครก การรักษาความสะอาด 

การสํารวจสภาวะทางดานสขุาภิบาลในโรงเรียน 
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   ประคอง เจยีรทรัพย (2550: 22) ใหความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน หมายถึง

บรรยากาศหรือสถานการณตางๆ ที่เกิดขึน้ในบริเวณโรงเรยีน ทัง้ทีเ่ปนวตัถุ ตัวบุคคล ตลอดจนกระบวนการ

หรือวิธีการตางๆ ที่อยูโดยรอบ และสงผลถึงการพัฒนาการทุกดานของผูเรียน 

   เฉลี่ยว กลาหาญ (2550: 13) ใหความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สภาพการณ

ของสิง่ตางๆ ทีอ่ยูหรือเกดิขึ้นในสถานศึกษาทั้งทีเ่ปนวัตถ ุส่ิงของ ตวับุคคล วธิีการ หรือกระบวนการตางๆ 

ที่มีอิทธพิลตอบุคคลในสถานศึกษา และสงผลตอพัฒนาการของนักเรียนทั้งในดานบวก และดานลบ  

 สรุปไดวา ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนหมายถึงองคประกอบตางๆภายในโรงเรียนที่จะสงเสริมใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในทุกๆ ดาน ไดแก ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนที่สวยงามเปนระเบียบ และมี

บรรยากาศที่ดีมีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณเสริมสรางการพัฒนาการและเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย

มีส่ิงกระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึ่งเปนสิง่ที่ชวยสงเสริม สนับสนนุใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหไปสู

จุดมุงหมายตามทีโ่รงเรียนหรือโรงเรียนนั้น ๆกําหนด 
 4.2 ความสาํคัญของสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน 
  การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียนถือเปนสิ่งสําคัญที่จะ

สนับสนนุผูเรียนใหมีความรูสึกที่อยากเรียน และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มข้ึนความสาํคญัของ

ส่ิงแวดลอมการเรียนรูมีหลายประการ (วิชติเทพประสทิธิ.์  2549: ออนไลน) ไดแก 

   1. สนับสนนุและอาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมการเรียนรู ทีเ่หมาะสม 

เชน หองเรียนมีความสะดวกสบายมีอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนครบถวนทําใหผูเรียนมีความสุขใน

การเรียนผูสอนก็มีความสุขในการสอนสิ่งตางๆ เหลานี้กจ็ะชวยสนับสนุนและสงเสรมิใหการเรียนการสอน

ดําเนนิไปดวยความราบรื่นสะดวกรวดเร็วตามแผนที่วางไว 

   2. สนับสนุนการเรียนรูในดานตาง  ๆ เชน ทําใหผูเรียนเกิดความประทับใจ เปนตัวกระตุน

ผูเรียนใหมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนชวยใหเกิดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เพราะถาผูเรียน

อยูในสิง่แวดลอมการเรียนรูทีส่มบูรณ ทัง้ทางดานกายภาพจิตภาพและทางดานสงัคมภาพแลวจะชวยกระตุน

ใหผูเรียนเกิดความรูสึกดังกลาวได 

   3. ชวยจัดประสบการณการเรียนรูที่พึงประสงคใหแกผูเรียน ประสบการณการเรียนรู

ข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมตามปกติแลว การรับรูและการเรยีนรูของผูเรียนจะเกิดขึ้นหลงัจากที่ไดปะทะสมัพนัธ

กับส่ิงภายนอกที่มากระตุนประสาทสัมผัสของผูเรียนการปะทะสัมพนัธกบัส่ิงตาง  ๆเปนการสรางประสบการณ

ดังนัน้ ถาเราตองการใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูที่ดีก็ตองจัดใหผูเรียนอยูในสิ่งแวดลอมการเรียนรู

ที่ดีกอนแลวสิ่งแวดลอมตางๆ เหลานั้น จะเปนตัวกําหนดประสบการณของผูเรียนภายหลัง 

   4. ชวยพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนสิ่งแวดลอมการเรียนรูถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวย

ปรับหรือโนมนาวพฤติกรรมของผูเรียน โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่มีบรรยากาศอบอุนเปนมิตร มี



  27

ความเปนประชาธิปไตยยอมรับฟงความคิดเห็นซึง่กนั และกันตัดสินปญหาดวยเหตุผลตางๆ ส่ิงเหลานี้

จะคอยๆ แทรกซึมเขาไปในความรูสึกนึกคิดของผูเรียนจนในที่สุดจะแสดงออกในลักษณะของบุคลิกภาพ

รูปแบบในการรับรูตลอดจนคานิยมตางๆ ของผูเรียน 

   5. ชวยในการควบคุมช้ันเรียนใหผูเรียนมีระเบียบวินัย ส่ิงแวดลอมการเรียนรูเปนตัวกําหนด

อาณาเขตของการเรียนทําใหมีบรรยากาศที่แตกตางไปจากกิจกรรมอื่น ผูเรียนเมื่ออยูในสิ่งแวดลอมทาง 

การเรียนที่จัดไวอยางเหมาะสมกจ็ะรูจกัสาํรวมอยูในระเบยีบวินยัมากขึน้ โดยเฉพาะถามกีารจัดโตะเกาอ้ี

ของนักเรียนอยางมีวัตถุประสงคจะชวยใหการควบคุมช้ันเรียน มีระบบระเบียบและงายสําหรับผูสอนมากขึ้น 

   6. เปนแหลงทรัพยากรทางการเรียนการจัดสิ่งแวดลอม การเรียนรูในปจจุบัน เปนไป

อยางกวางขวาง เชน การจัดมุมวิชาการศูนยวิชาการมุมส่ือการเรียนการสอบ ทําใหทั้งผูเรียน และผูสอน

สามารถใชเปนแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเตมิไดตลอดเวลาเปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง สามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเปนศูนยกลางไดอยางดี นอกจากนี้แหลงทรัพยากรการเรียนจะชวย

พัฒนาความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ตลอดจนเปนการสรางนิสัยใหใฝเรียนใฝรู ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง ไมยึดติดอยูเฉพาะความรูที่ไดจากผูสอน 

   7. ชวยเสรมิสรางบรรยากาศในการเรียนสิง่แวดลอมการเรียนรูที่ด ี จะทาํใหบรรยากาศ   

ในการเรียนเอื้อตอการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพที่มีความสะดวกสบายสงบปราศจากสิ่งรบกวน จะชวยสรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้น

ทําใหผูเรียนมคีวามกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู หรือทํากิจกรรมการเรียนตางๆ อยางตั้งใจ และมี

สมาธิยิ่งถาผูสอนและเพื่อนรวมชั้น ซึ่งจัดวาเปนสิ่งแวดลอมการเรียนรูดานจิตภาพ มีบคุลิกลักษณะที่อบอุน

เปนมิตรก็จะยิ่งทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคมากยิ่งขึ้น 

   8. ชวยสรางความสัมพันธอันด ี ระหวางผูสอนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน

การจัดสถานที่โตะเกาอี้อุปกรณตางๆ ใหงายตอการเคลื่อนไหวโยกยาย ทําใหผูสอนไปถึงตัวผูเรียนได

สะดวกตําแหนงของผูสอนไมจาํเปนตองอยูหนาชัน้เสมอไปผูสอนอาจนั่งอยูทามกลางผูเรียน เพื่อใหคําปรึกษา

แนะแนวทางสิง่แวดลอมเชนนี้ชวยใหผูสอน มีความใกลชดิกับผูเรียนมากขึ้นทาํใหไดรูจักอุปนิสัย ตลอดจน

พฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคลไดดีสวนผูเรียนจะลดความกลัว และมีความกลามากขึ้นกลาพดูกลา

แสดงความคิดเห็นมีเจตคติที่ดีตอผูสอน 

   9. ชวยลดความเมื่อยลาหรือความออนเพลยีทางดานสรีระของผูเรียน เชน การจัดโตะ

เกาอี้ที่มีขนาดพอเหมาะกับรางกายของผูเรียน ชวยใหการนั่งสบายสามารถนั่งไดนานๆ โดยไมปวดหลัง

การใหแสงสวางในหองเรียนที่เหมาะจะชวยใหผูเรียนคลายความเมื่อยลาของสายตา นอกจากนีย้ังเปน

การสงเสริมการพัฒนาการของผูเรียนดานรางกายอารมณสังคมและสติปญญาดวย 
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 สรุปไดวา ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมีความสําคัญตอการบริหารจัดการภายในโรงเรียน เพราะจะ

ชวยสงเสรมิใหนักเรยีนเรียนอยางมีความสุขสงเสริมความมปีฏิสัมพนัธรวมกนัระหวางครูและนกัเรียน รวมทั้ง

ชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตลอดเวลา เพราะนักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ

ไดฝกปฏิบัติจริงดังนั้นสิ่งแวดลอมในโรงเรียน จึงเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคญัและมีอิทธิพลตอ

ผูเรียนและชวยใหเกิดการเปลีย่นแปลงดานความรูความคิดบุคลิกภาพมีความรับผิดชอบและประสบผลสําเร็จ

ในการศึกษา 
 4.3 องคประกอบของสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545ก: 9) ไดกําหนดองคประกอบของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไว 3 ดาน 

ดังนี ้

   1. ส่ิงแวดลอมกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมที่เปนวัตถทุัง้หลาย เชน บริเวณโรงเรียน 

อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองน้ํา หองสวม ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณตางๆ ส่ิงที่ชี้วัดถึงลักษณะ

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ดีไดแก ความชุมชื้น การถกูกสขุลักษณะ ความรมร่ืน ความสวยงามความสะอาด 

ความเปนระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ การที่จะจัดสภาพของปญหา หรือความตองการจําเปนแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับแนวความคิดและดลุยพินจิของบคุลากรภายในโรงเรียนนัน้ๆ ที่จะสรางสรรคใหเกดิขึ้น แตก็ควร

อยูภายใตหลักการของ การรวมคิด รวมทาํ ซึง่เปนการเสริมสรางความรูสึกที่ดี ความรูสึกของการมีสวนรวม 

ความรูสึกของความเปนเจาของ โดยเฉพาะนักเรยีน ซึ่งเปนหวัใจของการจัดการศึกษา ผูบริหารและครู

ควรยอมรับวา นกัเรยีนทกุคนมีความสามารถและเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนที่มีความรัก ความผูกพนั และ

ปรารถนาดีตอกันภายใตการแนะนําของผูบริหารและครู 

   2. ส่ิงแวดลอมทางวิชาการ ไดแก การจัดบรรยากาศทางการเรียนการสอน ทั้งในและ

นอกหองเรยีน ตลอดจนการจดับริการ เพือ่สงเสริมสนับสนนุทางวชิาการตาง  ๆ และประสบการณใหมากที่สุด 

การจัดสภาพแวดลอมทางวิชาการที่สงเสริมบรรยากาศดังกลาว ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ตรงตามจุดประสงค สงเสริมความสามารถของแตละบุคคลเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน 

แลวดําเนินกิจกรรมดวยความเปนกันเอง สงเสริมการเรียนเปนกลุม ชวยกันคิด ชวยกันทําระหวางผูสอน 

และผูเรียน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความมั่นใจ และตระหนักในคุณคาของตนเอง 

   3. ส่ิงแวดลอมทางดานการบริหารจัดการ ไดแก การดําเนินการใดๆ ภายในโรงเรียน

ใหมีการปฏิบัติงานสําเร็จดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตไดจากการดําเนินงานอยางมรีะบบ 

มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีการชวยเหลือกันระหวางบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนมีความเปนมิตรตอกัน 

ลักษณะการบริหารจัดการที่กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีนั้น เร่ิมตั้งแตวิธีกําหนดนโยบาย ควรใหบุคลากรใน

โรงเรียนมีสวนรวมในการนาํขอมูลจากการสํารวจสภาพปญหาปจจุบนั มารวมกําหนดเปนนโยบายใน
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การแกไขปญหา และพัฒนางานของโรงเรียน การมอบหมายงานแลวมีการ ติดตามดูแล ชวยเหลอื มี

การสรางขวัญกําลังใจ จัดสวัสดิการไวหลายรูปแบบ  

 จะเห็นวา องคประกอบของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไมวาจะเปนในดานทั้งทางกายภาพ ดาน

วิชาการ และดานการบริหารจัดการ ตางก็มคีวามสอดคลองซึ่งกันและกัน โดยโรงเรียนตองเหน็ความสาํคัญ

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาว เพื่อสงผลใหบุคลากร รวมทัง้นักเรียนสามารถอยูรวมกันได

อยางมีความสขุ 

 

5. องคประกอบของการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน 
 การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เปนงานสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งจะตองบริหาร

จัดการใหครอบคลุม และควบคูกันไปกับการบริหารอาคารสถานที่ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมจะประสบ

ความสําเร็จไดนั้น ผูบริหารจะตองดําเนินการบริหารจัดการอยางเหมาะสม เอาใจใสการดําเนินการ โดย

ตองดําเนินการวิเคราะหนโยบาย จัดทําแผนปฏิบัติงาน สงเสริมบุคลากรในการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียน

และชมุชน ใหขวัญกาํลงัใจ และสงเสริมการพัฒนาตนเองของผูปฏิบัติงาน พรอมทัง้มกีารสรางความสมัพนัธ

ระหวางโรงเรียน กับชุมชน อีกทั้งมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ (ประเทือง เรืองขันธ.  2551: 26) 

 นอกจากนีย้ังมนีักวชิาการหลายทานไดความหมายของการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไว ดงันี ้ 

 สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2544: 25) ใหความหมายของการบริหารสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน หมายถงึ สภาพการดําเนนิงานทุกงานที่เกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ภายในโรงเรียนที่จะสงเสริม

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในทุกๆ ดานรวมถึงเพื่อสรางจติสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของบุคลากรทกุฝาย ใหมีสวนรวมในการอนรัุกษและพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงถงึการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู การประสานสัมพันธกับชุมชนในทิศทางเดียวกันทัง้โรงเรียน  

 ธงชัย  แสงโพลง (2546: 28) ใหความหมายของการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน หมายถงึ 

กระบวนการจัดสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ดานการบริหารจัดการ ดานกายภาพ และดานการจัดการเรียน

การสอนเพื่อพฒันาสิง่แวดลอมในโรงเรียนใหถกูสุขลักษณะ และเอื้ออํานวยประโยชนตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรยีน โดยมเีปาหมายเพื่อพัฒนานกัเรียนใหมีศักยภาพตามที่กาํหนด และเรยีนรูไดอยางมีความสุข 

 วุฒิชัย ดานะ (2553: 6) ใหความหมายของการบรหิารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน หมายถงึ ลักษณะ

ทางกายภาพ และชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นที่จะ

สงผลกระทบตอนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนทําใหทกุคนมีความสุขกาย สบายใจ สงผลกระทบตอ

คุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

 จะเห็นวา การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เปนการปฏิบัติโดยมีแบบแผนดําเนินการ อยางมี

ข้ันตอน และมีกลไกควบคุมใหแผนดําเนินไปได ซึ่งตองมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อกําหนดรูปแบบ
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การดําเนนิงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหบรรลุวัตถุประสงคของงานนัน้  ๆ เพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน

ใหไดประสิทธภิาพ โดยโรงเรยีนอาจจัดการบริหารตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ซึ่งสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2553ค: 74) โดยสํานกัพัฒนานวัตกรรมการจัด 

การศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนนําไปปฏิบัติโดยสามารถ

ปรับตามบริบท และตามความเหมาะสมของโรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียนมีนโยบาย และการบริหารงาน

ดานสิ่งแวดลอม 2) โรงเรยีนสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานสิง่แวดลอมและ 3) โรงเรียนสงเสริมความสมัพนัธ

กับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษา 

 สรุปไดวา การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน หมายถึง สภาพการดําเนินงานทุกงานที่เกี่ยวกับ

องคประกอบตางๆ ภายในโรงเรียน ที่จะสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองในทุกๆ ดาน

รวมถึงเพื่อสรางจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทุกฝาย ใหมีสวนรวมในการอนุรักษและ

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงถึงการจัดการเรียนรู กิจกรรมเสริมการเรียนรู การประสานสัมพันธ

กับชุมชนในทิศทางเดียวกันทั้งโรงเรียน โดยพจิารณาจากผลของการบริหาร 3 ดาน คือ 1) สภาพการดําเนนิงาน

ดานนโยบายและการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม 2) สภาพการดําเนินงานดานการสงเสริมและพฒันา

บุคคลดานสิง่แวดลอม3)สภาพการดาํเนนิงานดานการสงเสริมความสมัพนัธกับชุมชนในการอนุรักษ และ

พัฒนาสิ่งแวดลอม รายละเอยีด ดังนี ้
 5.1 ดานนโยบายและการบริหารงานดานสิง่แวดลอม 
  5.1.1 ความหมายของนโยบาย 
   ไดมีนักวิชาการใหความหมายของนโยบาย ไวดังนี ้

   ปยะพรรณ  พันป (2548: 19) ใหความหมายของนโยบาย หมายถึง แนวทางกวางๆ ที่

เปนสวนหนึง่ของการวางแผนของผูบริหาร เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคทีต่ั้งไว 

ครอบคลุมถึงแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ที่สงผลกระทบตอบุคลากรในองคการ 

   สุคนธาคงศีล และ สุขุมเจียมตน (2550: ออนไลน) ใหความหมายของนโยบาย หมายถงึ 

แนวทางที่กาํหนดขึ้นอยางกวางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือขอความทั่วไป ซึ่งใชเปนตวัชี้นาํ

สําหรับการบริหารงานตางๆ หรืออาจหมายถึง กลวิธีที่จะเปนหนทางนําไปสูเปาหมายสวนรวมในเรื่องใด

เร่ืองหนึ่งอยางเหมาะสม 

   สุวัฒนชยั  ยากองโค (2550: 10) ใหความหมายของนโยบาย หมายถงึ ขอความ หรือ

ส่ิงที่ไดกําหนดไวเพื่อใชเปนแนวทางหรือเปนกรอบกํากับการดําเนินงานตาง  ๆ เปนสิ่งที่ผูบริหารและผูปฏิบัติการ

ตองนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการพิจารณาตัดสินใจจัดทาํแผน จัดทําโครงการและกาํหนดวิธีการเฉพาะ

ในการดําเนินงานในสวนที่เกีย่วของ 
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   รัดเกลาเปรมประสทิธ ิ(2555: ออนไลน) ใหความหมายของนโยบาย หมายถึง การตัดสนิใจ

ข้ันตนอยางกวางๆ จากขอมูลทั่วไปเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตอง และบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

 สรุปไดวา นโยบาย หมายถงึ แนวทางทีก่ําหนดขึ้นอยางกวางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

เพื่อใชเปนทิศทางสําหรับบุคลากรในองคการ เปนการบงบอกถงึความมุงมั่นตอคุณภาพที่จะเกดิจาก

การดําเนินงาน อาจหมายถงึ กลวิธทีี่จะเปนหนทางนาํไปสูเปาหมายสวนรวมในเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง อยาง

เหมาะสม 
  5.1.2 นโยบายดานสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
   แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ระบุวา สถานการณดาน

ส่ิงแวดลอมและพลังงานทั่วโลกกําลงัอยูในภาวะวกิฤต จงึตองมีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม ศึกษา

ในโรงเรียนเพื่อปลูกฝงและใหความรูแกพลเมืองของตนในทุกระดับการศึกษา ตั้งแตการศึกษาปฐมวัยจนถึง

ระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศยั (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา.  2553: 11) 

ซึ่งวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ยังไดมุงเนนการพัฒนา

สภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาคนสรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู

โดยมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาคนอยางมีคุณภาพและยัง่ยนืโดยสถานศึกษาตองมี

การกําหนดนโยบายดานการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อใหการดําเนินงานในดานสิ่งแวดลอม

ตางๆในโรงเรียนประสบผลสําเร็จเพราะสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหการเรียนรู

ของนักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคในขณะเดียวกันก็สรางความรูสึกที่ดีความรูสึกพอใจ รักและผูกพันของ

บุคลากรในโรงเรียนเชนครูและเจาหนาที่อ่ืนๆ ภายในโรงเรียนดวย (ปฏิคม พงษประเสริฐ.  2550: 22) 
  5.1.3 การกําหนดนโยบายดานการบริหารดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
      การบริหารงานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เร่ิมจากการพิจารณานโยบายดานสิ่งแวดลอม

มีการวิเคราะหนโยบายไปสูแนวปฏิบัติการสรางบุคลากรในโรงเรียนหรือบุคลากรที่เกี่ยวของใหเกิดความตระหนัก

ในคุณคาและรวมกนัรักษาส่ิงแวดลอมการมบีุคลากรรับผิดชอบในเรื่องสิง่แวดลอมโดยตรง และการจัดทํา

แผนปฏิบัติการการนิเทศติดตามใหความชวยเหลือมีการยกยองชมเชยบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดานการรณรงค

และรักษาสิ่งแวดลอมมีการรวมมือประสานงานกนัในโรงเรียน หรือหนวยงานอืน่ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

โดยนโยบายดานสิ่งแวดลอมควรสะทอนวิสัยทัศน เจตนารมณ ปรัชญา คานิยม และศรัทธาขององคการ

ในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอมผูบริหารควรใชความคิดและวิสัยทัศน เพื่อกาํหนดขึ้นเปนนโยบาย

เพราะนโยบายจะกลายเปนบัญญัติที่องคกรจะยึดถือตอไป และควรเปนแรงบันดาลใจที่สามารถปฏิบัติ

ไดจริงสามารถบอกทิศทางสาํหรับใชในการตัดสินใจขณะเดียวกนัก็ควรจงูในและกระตุนใหพนกังานทกุคน

สรางความเปนเลิศทางดานสมรรถนะสิ่งแวดลอม (ศุภาพรผิวงาม.  2549: 24) 
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   รุจิเรช เหมราช (2550: 59) เสนอแนวคิดในเรื่องการกําหนดนโยบาย และเปาหมาย 

ดานการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ดังนี ้

    1. นําขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาในโรงเรียน และชุมชนมาเปนพื้นฐานสําคัญ ใน

การดําเนินงาน  

    2. เปดโอกาสใหทุกสวนที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายและดําเนินงาน

ทุกข้ันตอน 

    3. ระบุนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานไวในแผนกลยุทธโรงเรียน 

และแผนการดําเนินการระยะสั้น ระยะยาว 

    4. จัดทําแผนพัฒนางานทั้งโรงเรียนใหมีความสอดคลองมาตรฐานสนับสนุนการอนุรักษ

และพัฒนาสิ่งแวดลอม เชน งานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน และการประกัน

คุณภาพการศกึษาซึง่เกีย่วของกบัส่ิงแวดลอม ควรมกีารบูรณาการใหสอดคลองกนัโดยจัดสภาพแวดลอม

ในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู เชน สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร โดยจัดใหสวยงามให

เกิดการเรียนรูที่ปลอดภัย ลดมลภาวะ มีวัสดุอุปกรณหลากหลาย จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

หลักสูตร และสภาพปญหาในโรงเรียน ชุมชน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของนักเรียน มีการจัดการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับหลกัสูตร และสภาพปญหาในโรงเรียน ชุมชน ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของ

โรงเรียน 
  5.1.4 การดําเนินการและการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 
      ศุภาพรผวิงาม (2549: 21) เสนอแนะแนวทางการดําเนนิและการปฏิบัติการดานสิง่แวดลอม 

ดังนี ้

    1. โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ(structure and responsibility) คือ การกําหนด

จัดทําเอกสารสื่อสารบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ส่ังการเพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมที่มีประสทิธภิาพ ผูบริหารตองสนับสนุนทรัพยากรทีจ่ําเปนในการปฏบิัติและควบคุมระบบ

การจัดการดานสิ่งแวดลอมทั้งทรัพยากรบุคคลความเชี่ยวชาญเฉพาะวิทยาการ และการเงินผูบริหารระดับสูง

ขององคการตองแตงตั้ง และกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ส่ังการของผูแทน

การจัดการเฉพาะซึ่งไมมีหนาที่ความรับผิดชอบดานอื่น 

     1.1 ใหมั่นใจวาขอกําหนดของระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ไดมีการจัดทํา

ดําเนินการักษาไวตามมาตรฐานระหวางประเทศ 

     1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหผูบริหาร

ระดับสูงทราบเพื่อทบทวนและเปนพื้นฐานในการปรับปรุงระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
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    2. การฝกอบรมความตระหนักและความสามารถ (training, awareness and 

competence) คือ การที่องคการตองวิเคราะหความตองการฝกอบรมบุคลากรทุกคนที่มกีารปฏิบัติงาน

ซึ่งอาจกอใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางมนีัยสาํคัญ จะตองไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม องคการ

ตองจัดทาํและรักษาระเบยีบการปฏิบัติงานการฝกอบรม เพือ่สรางความตระหนักของบุคลากรในแตละสายงาน

และระดับที่เกี่ยวของใหทราบถึง 

     2.1 ความสาํคัญของการปฏิบัติตามนโยบายสิง่แวดลอมและระเบียบการปฏิบัติงาน
และขอกําหนดของระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

     2.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทีม่ีนัยสาํคัญทัง้ที่เกิดขึ้นจริง หรืออาจจะเกดิขึ้น
จากการปฏิบัติงานของตนและประโยชนทีเ่กิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมเมื่อปรับปรุงวิธกีารปฏิบัติงาน 

     2.3 บทบาทและหนาที่ความรบัผิดชอบของบุคลากรใหบรรลสํุาเร็จตามนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอมรวมทั้งการเตรียมพรอมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

     2.4 ผลของการไมปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบตัิงานที่กาํหนดไว บุคลากรที่มี
การปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองมีคุณสมบัติในดานพื้นฐานการศึกษาไดรับ

การฝกอบรมหรือประสบการณอยางเหมาะสม 

    3.  การติดตอส่ือสาร (communications) คือ การที่องคการตองจัดทาํและรักษา

ระเบียบการปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอมและระบบการจดัการดานสิง่แวดลอม

ขององคการเพื่อ 

     3.1 การติดตอส่ือสารภายในองคการระหวางบุคลากรตางระดับและตางหนาที ่
     3.2 การจัดทาํเปนลายลักษณอักษร และตอบสนองตอการติดตอส่ือสารจาก

หนวยงานภายนอกที่มีสวนไดสวนเสีย องคการตองพิจารณากระบวนการในการติดตอส่ือสารภายนอก

ในเรื่องลักษณะปญหาดานสิง่แวดลอมที่มนีัยสําคัญขององคการและบันทึกการตัดสินใจขององคการไวดวย 

    4.  การจัดทาํเอกสารระบบการจัดการดานสิง่แวดลอม (environmental management  

system documentation) องคการตองจัดทําและรักษาขอมูลในรูปของเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ 

     4.1 อธิบายหัวขอสําคัญของระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและความสมัพนัธ

ซึ่งกันและกัน 

     4.2 เปนแนวทางการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกัน 

    5. การควบคุมเอกสาร (document control) องคการตองจัดทําและรักษาระเบยีบ

การปฏิบัติงานสําหรับการควบคุมเอกสารทั้งหมดตามทีก่ําหนด ดังนี ้

     5.1 เอกสารเหลานั้นอยูในที่ปลอดภัย 
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     5.2 ไดรับการทบทวนและปรับปรุงเปนระยะ  ๆตามความจาํเปนและไดรับการอนุมตัิ

ใหใชโดยผูมีอํานาจสั่งการ 

     5.3 สามารถหาเอกสารที่ใชงานฉบับลาสุดไดในทุกแหงที่จําเปนตองใช เพื่อให

การปฏิบัติงานตามระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

     5.4 เอกสารทีเ่ลิกใชแลวตองกาํจดัทิง้ทนัทีจากทกุแหงที่ใชงานหรือดําเนนิการอื่นๆ

เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชโดยไมตั้งใจ 

     5.5 เอกสารที่เลกิใชแลวแตตองเก็บไวเปนหลักฐานตามกฎหมายหรือเปนความรู

ตองระบุใหชัดเจน เหมาะสม การจัดทําเอกสารตองอานงายชัดเจนลงวันที่ (รวมทั้งวันที่แกไขใหม) และ

สามารถบงชี้ไดงายมกีารเก็บรักษาไวอยางมีระเบียบแบบแผนในระยะเวลาที่กาํหนด มกีารกําหนดกระบวนการ

จัดทําและปรับปรุงแกไขเอกสาร 

    6. การควบคุมการปฏิบัติงาน (operational control) องคการตองบงชีก้ารปฏิบัติงาน

และกิจกรรมซึ่งสัมพันธกับลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอมที่บงชี้ไดในแนวทางของนโยบายวัตถุประสงค

และเปาหมายองคการตองวางแผนกิจกรรมเหลานี้ รวมทั้งการบํารุงรักษาเพื่อใหแนใจวาแผนดังกลาวได

นําไปปฏิบัติภายใตวาระที่กําหนดโดย 

     6.1 จัดทําและรักษาระเบียบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสถานการณซึ่งอาจนําไปสู

การเบี่ยงเบนไปจากนโยบายวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 

     6.2 กําหนดเกณฑในการปฏิบัติงานในระเบียบการปฏิบัติงาน 

    7. การเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินและการตอบโต (emergency preparedness and-

response) องคการตองจัดทาํและรักษากฎระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อบงชี้โอกาสที่จะเกิดและการตอบโต

อุบัติเหตุและสถานการณฉุกเฉินและเพื่อปองกนัและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซึง่อาจจะเปนผลตอเนื่อง 

ตามมาองคการตองทดสอบการปฏิบัตงิานการเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉนิ และการตอบโตเมื่อสามารถทําได

เปนระยะๆ องคการตองทบทวนและปรับปรุงแกไขระเบียบการปฏิบัติงาน การเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน

และการตอบโตเมื่อจําเปนโดยเฉพาะภายหลังการเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณฉุกเฉิน 
  5.1.5 มาตรฐานการบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรยีน ในดานนโยบาย และการบริหารงาน
ดานสิ่งแวดลอม 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2553ค: 76) ไดกําหนดมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน 

ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

    1. โรงเรียนมีนโยบาย โครงสรางการบรหิารงาน แผนกลยทุธและแผนปฏิบัติการ

ประจาํป ไดแก มกีารจัดทาํนโยบายและโครงสรางการบริหารเปนลายลกัษณอักษร โดยมีคําส่ังมอบหมาย
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งานและผูรับผิดชอบชัดเจน มกีารจัดทําแผนกลยทุธมีแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอมเปนปจจุบัน และมกีารจัดทํา

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

    2. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษา ไดแก มีการประเมนิการใช

หลกัสูตรสิง่แวดลอมศึกษา มีการวเิคราะหหลกัสูตร และวางแผนการพฒันาหลกัสูตร นอกจากนัน้ยงัตอง

มีการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพโรงเรียนและชุมชน มีการอนุมัตกิารใชหลักสูตรโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการโรงเรียน  

    3. โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผน/โครงการตามที่ตั้งไว มีการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงาน 

ใหการสนบัสนนุการปฏิบัติงานตามโครงการการปฏิบัติตามแผนงานโครงการ มีการรายงานความกาวหนา

ของการดําเนินโครงการ รวมทั้งการติดตามผลโครงการ การปรับปรุง/พัฒนาตามแบบแผนงานโครงการ 

และรายงานการปฏิบัติการตามโครงการ 

    4. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน ไดแก       

มีแผนปฏิทนิ การนิเทศ และการปฏิบัติตามแผนปฏิทนิการนเิทศ การประเมนิผลปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง

โครงการ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

    5. โรงเรียนนําผลการประเมินไปพัฒนางาน ไดแก การนําผลการประเมินไปวางแผน 

การพัฒนางาน มีการปฏิบัติตามแผน และรวบรวมขอมูล จากนั้นเปนขั้นตอนของการประเมินผลการพัฒนางาน 

และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 สรุปไดวา สภาพการดําเนินงานดานนโยบายและการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมหมายถึงการที่

โรงเรียนมนีโยบายโครงสรางการบรหิารงานแผนยทุธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจาํปดานสิง่แวดลอม 

การพัฒนาหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานและ

นําผลการประเมินไปพฒันางาน 

 5.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม 
  5.2.1 ความหมายและหลกัการของการพัฒนาบุคลากร 
   มีนักวิชาการใหความหมายของการพฒันาบุคลากรไวหลายทานดังนี ้

   พนัสหันนาคินทร (2546: 175) ใหความหมายของการพัฒนาบุคลากร (Personnel 

Development) มาจากคําวา การพัฒนา (Development) ซึ่งหมายถงึ ความเจริญความกาวหนา สวน

คําวา บุคลากร (Personnel) หมายถึง คนที่ทํางานในหนวยงานตางๆ ทุกระดับ ดังนั้นสรุปไดวา พัฒนา

บุคลากร (Personnel Development) ความหมายวา การทําใหคนที่ทํางานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ในการทํางานใหดีกวาเดิม 

   กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2546: 6) ใหความหมายของการพฒันาบุคลากร หมายถงึ 

การชวยใหบุคลากรไดเกิดการเรียนรูและปรบัเปลีย่นพฤติกรรมในการทาํงานควบคูกนัไป โดยวิธกีารใหความรู
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หรือวธิีการเสรมิสรางความรู ความเขาใจทกัษะและทัศนคติซึ่งจะชวยใหบุคลากรนัน้ๆ มีขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงานสงูขึน้มุงเนนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรรมของมนุษย 3 ดาน คือ เพิ่มพนูความรู (Knowledge) 

เพิ่มพูนทักษะ (Skill) เปลี่ยนแปลงทัศนะคติ (Attitude)  

   ศุภชัยยาวะประภาษ (2548 : 6) ใหความหมายของการพฒันาบุคลากร หมายถงึ การจัด 

ประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบในเวลาที่กําหนด เพื่อเพิ่มโอกาสใหบุคลากรในองคการมีสมรรถภาพสูงขึ้น 

สามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี การพฒันาบุคลากรนั้นเปนการเพิม่ประสทิธิผลของ

กลุมบุคคล กลุมงานและองคการซึ่งการพัฒนาบุคลากรจะชวยพัฒนาสมรรถภาพสําคัญ (Key Competencies) 

ที่จะทําใหบุคลากรในองคการสามารถปฏิบัติงานปจจุบนั และอนาคตไดโดยผานกระบวนการเรียนรูที่มี

การวางแผนไวลวงหนา (planned learning Activities) ชวยทําใหกลุมงานในองคการสามารถริเร่ิมและ

จัดการเปลี่ยนแปลงและทําใหเกิดการประสานกันระหวางความตองการขององคการกับบุคลากร 

 สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรหมายถึงกระบวนการเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร

ในสงักัดทัง้ดานความรูทักษะและทัศนคติใหสามารถปฏบิัติงานที่รับผิดชอบไดดีมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น

พรอมทัง้มีความสุขในการปฏิบัติงานนั้นๆ 
  5.2.2 ความสาํคัญในการพัฒนาบุคลากร 
   การบริหารงานของหนวยงานหรือองคการโดยเฉพาะในการบริหารงานบุคคลมีความสําคัญ

และความจําเปนที่จะตองมกีารพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอดวยเหตุผลหลายประการ มี

ผูเสนอแนวคิดของความสําคัญในการพัฒนาบคุลากรไว ดังนี ้

   สมชาติ กิจยรรยง และ อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2545: 8) เสนอแนวคิดวา หากองคการให

ความสาํคัญและเหน็ถงึความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรแลว องคการจะไดรับประโยชนจากการพัฒนา

บุคลากร ดังนี้ 1) การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบจะชวยเพิ่มพูนรายได และสรางผลกําไรใหแกธุรกิจ

ขององคการนั้น 2) การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจและความชํานาญในการปฏิบัติงานเปน

อยางดีจะชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานและยังชวยปองกันความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นได 3) การพัฒนา

บุคลากรอยางตอเนื่องจะชวยสรางความพรอมในการขยายตัวทางธุรกิจขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน จะชวยใหบุคลากร มี

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

   อรพรรณ พรสีมา (2547: 3 – 4) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 

และยงัไดกลาวถึงความสําคัญของการฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรไวดงันี้ 1) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม

ไดรับความรูความเขาใจทีถู่กตองเกีย่วกับองคการและงานทีท่าํ ทั้งดานนโยบายภาระหนาที่ระเบยีบปฏิบัติ

และสิทธิประโยชนที่แตละบคุคลจะพึงไดรับจากองคการ 2) เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบตัิหนาที่

ของบุคลากร และชวยลดความเสียหายที่อาจขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่โดยขาดความรูและประสบการณ
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ในงานทีท่าํ 3) เพื่อการพฒันาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถทนัตอความเปลีย่นแปลงในปจจุบนัและ

อนาคตซึ่งจะชวยใหพนักงานไดกาวทันกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคม 4) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ

ในการทาํงานใหแกบุคลากร ซึง่จะสงผลใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการทาํงานและกระตอืรือรน

ที่จะพฒันาตนเองชวยใหบุคลากรเกดิความเชื่อมัน่ในตนเอง 5) เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 6) เพื่อให

การดําเนนิงานขององคการเปนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายทีต่ั้งไว 

   สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2549: ออนไลน) เสนอแนวคิดวา

ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรนั้น ตองมีการเปลี่ยนแปลงภายในองคการเชนองคการขยายตัวองคการ

จึงตองฝกอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากรใหมีประสิทธิภาพการทํางานสงูขึ้นหรือหากองคการตองปรับลดขนาดลง

การพฒันาบุคลคล ยงัมีสวนสําคัญทีจ่ะชวยกระตุนใหพนกังานเกิดความคลองตัวในการทํางานมากยิ่งขึน้ 

 ดังนี ้ 1) มีความเปลี่ยนแปลงจากภายในองคการ เชน สภาพสังคมการเมืองเศรษฐกิจเปนตนองคการ

จําเปนตองพฒันาบุคลากรเพื่อพนกังานจะไดพรอมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยูตลอดเวลา 2) ชวย

ละลายพฤติกรรมมนุษยโดยปกติพนักงานแตละคนจะมีทัศนคติแตกตางกันไปการพัฒนาบุคลากร สามารถ

ใชเปนเครื่องมือละลายพฤติกรรมพนักงานที่มาทํางานรวมกันใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 3) ความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยี อาทิ เครื่องจกัรที่ทนัสมัยคอมพิวเตอรการอบรมใหพนักงานมีความรู ความชํานาญในการใช

เทคโนโลยีเหลานั้น จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางานของพนักงาน 

 จากความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร สรุปไดโดยรวมวา การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปน

และมีความสําคัญที่จะชวยใหบุคลากรเปนคนทันสมัยทั้งในดานความรูทักษะทางเทคโนโลยีตางๆ สงผล

ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภิาพลดการขัดแยงในหนวยงานเกิดความสามัคคีและเปนบุคคลที่มีศักยภาพ

ที่จะพัฒนาบคุคลในสังคมใหเปนผูมีความรูความสามารถเพื่อพฒันาประเทศชาติตอไป 
  5.2.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
   การพัฒนาบุคลากรนัน้จะตองใหทุกคนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพอยางเต็มที่ ทั้งทาง 

ดานรางกายจติใจปญญาและทักษะฝมือเพื่อใหเปนคนดีมีคุณธรรมซึ่งการพัฒนาบคุลากรเปนกิจกรรมที่

จะตองสงเสริมใหทกุคนทกุระดับไดมีโอกาสรับการพฒันาอยางทัว่ถงึตอเนื่องและสม่าํเสมอในการพฒันา

จะทาํใหเกิดประโยชนไดตองมีแนวทางและหลกัการในการพัฒนา ซึง่ อรพรรณ พรสมีา (2547: 15) เสนอ

แนวคิดวาการพัฒนาครูดานสิ่งแวดลอมเปนกระบวนการที่จะเพิ่มพูนคณุคาความเปนมนษุยเพื่อเปาหมาย

แหงการักษาส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและยังกอใหเกิดสภาพชุมชนที่เขมแข็ง สังคมสงบประชาชนมีความสุข

และมีส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนโดย ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548: 182) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

ไวดังนี้ 

    1. การใหการศึกษา/เรียนรู (Education/Learning) เปนการเตรียมการสาํหรับชีวิต

การใหการศึกษาเกีย่วของกบัการปลูกฝงคุณคาและทัศนคติการเติมความรูการใชวิจารณญาณความเขาใจ
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และปญญาการใหการศึกษามักทําผานการศึกษาในโรงเรียนระดับอุดมศึกษาและสถาบันทางรัฐประศาสนศาสตร

ตางๆ 

    2. การฝกอบรม (Training) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในตําแหนงหนึง่ๆ ในแงมุมขององคการแลวและการฝกอบรม มักเปนกิจกรรมที่มุงสูบุคลากรใน

ระดับปฏิบัติหรือหัวหนางาน 

    3. การพฒันาบุคลากร (Employee Development) เปนกระบวนการของการเกี่ยวของ

เชื่อมโยงจากวุฒิภาวะขั้นหนึง่ไปสูวุฒิภาวะอีกขั้นหนึ่ง จากผลการปฏิบัติงานระดับทั่วไปสูผลการปฏิบัติงาน

ระดับดีและพัฒนาสูระดับดีเยี่ยมการพัฒนามุงขยายโลกทัศนขอผูปฏิบัติงาน  

   นอกจากนี้ พรรณี เวียงโอสถ (2547: 12) เสนอแนวทางในการพัฒนาครู ควรยึดหลักการ

และกระบวนการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

    1. กําหนดเปาหมายและบทบาทในการพัฒนา ซึ่งจะตองสอดคลองกับเปาหมาย

ของระบบโรงเรียน เชน กําหนดความรับผิดชอบในหนวยงานตางๆ จากนัน้กําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา

สําหรับแตละบุคคลสถาบัน และตลอดทั้งโรงเรียน 

    2. การพัฒนาโดยการใหมีสวนรวมในแผนการปรับปรุงตัวบุคลคล การใหคณะครู

เขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตัวบุคคลจะเปนวิธีการอยางหนึง่ที่จะทําใหความเปนไปในการดําเนินงาน

และความตองการทีจ่ะปรับปรุงตัวบุคคล อันจะสงผลใหเกิดความกระตอืรือรนที่จะปรับปรุงตวัตลอดเวลา 

    3. จุดหมายการพฒันาครูของแตละโรงเรียนและหนวยงานทางการศึกษาก็ควรจะได

จัดทําแผนการพัฒนาขึ้นโดยระบุจุดมุงหมายใหแนชัด และกําหนดแหลงตางๆ ที่จะขอความรวมมือหรือ

ฝกอบรมใหแกครูของโรงเรียน โดยจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนทั้งนี้เพื่อที่จะใหไดเขาใจบทบาท

และหนาที่ที่จะตองทําเพื่อพฒันาเองอยูเสมอ 

 จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา วิธกีารพฒันาบุคลากรอาจทาํไดหลากหลายวธิีโดยจะตองพัฒนา

ความรูและทกัษะใหกาวทนัวทิยาการใหม  ๆครูตองใฝรูและตองเปนผูนําดานวิชาการและการเปนแบบอยางที่ดี

ในโรงเรียนและชุมชนการพัฒนาครู จึงเปนกลยุทธสําคญัที่จะสงเสริมใหครูกาวหนาในวิชาชีพ สามารถ

ทํางานไดอยางมีสัมฤทธิ์ผล สามารถจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางมีคุณธรรม ผูสําเร็จการศึกษา จึงจะมี

คุณภาพสังคมไทยจงึจะเขม็แข็งพอทีจ่ะเผชิญเหตุการณตางๆ ได 
  5.2.4 กระบวนการหรือรูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบตางๆ 
   การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและตองอาศัยนวัตกรรม

ใหม  ๆในการเรียนรูประกอบเชนการพัฒนาบคุลากรโดยการเปดพรมแดนการศึกษา จึงจะขจัดความไมเทาเทียม

ในโอกาสเรียนรูเชนการศึกษาระบบเปด (Open University) หรือการเรียนการสอนทางไกล (Distance 
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Learning) มีรูปแบบหรือวิธกีารสอนทางไกล ซึ่ง ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548: 201) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนา

บุคลากร ดังนี้ 

    1. ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) เปนการเรียนการสอนที่

ผูเรียนและผูสอนอยูไกลกันใชวิธีการถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณโดยอาศัยสื่อประสมในหลาย

รูปแบบ ไดแก ส่ือที่เปนหนังสอืสื่อทางไปรษณียไปรษณียอิเล็กทรอนิกส วทิยุกระจายเสียงโทรทัศน การประชุม

ทางไกลดวยภาพและเสียง (Video Conference) อินเทอรเน็ตฯลฯ 

    2. โครงการฝกอบรมทางไกลของสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ. ในฐานนะองคการ

ที่มีบทบาทและหนาที่ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานการฝกอบรมและเปนแกนนําในการประสานการพัฒนา

และฝกอบรมโดยวิธีการสอนทางไกล ซึง่เปนวิธกีารที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาขาราชการไดอยางทั่วถงึ

ในเวลาอันรวดเร็ว 

    3. การเรียนรูและฝกอบรมอิเล็กทรอนิกส (E – Learning/E – Training) เปนการพัฒนาการ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่อง และทรงประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และที่สําคญัก็คือ 

การแขงขันกันมากซึ่งทําใหราคาถูกลและวงการศึกษาและการฝกอบรมตางๆ สามารถนํามาใชเปนสื่อได

เปนอยางดี 

    4. หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Library: E – Library) นับเปนแหลงความรู

หรือแหลงทรัพยากรสารนิเทศที่สําคัญการเรียนรู และการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพราะเปนแหลงสบืคน

ความรูและมีฐานขอมูลที่กวางขวางยิ่ง รวมถึงมีการใชคอมพิวเตอรมาใหบริการในการสืบคนและบริการ

แทนชั้นหนังสอื หนังสือและสิ่งพิมพอ่ืนๆ จึงถือไดวา หองสมุดอิเล็กทรอนิกสเปนแหลงความรูสมัยใหม

สามารถศึกษาคนควาพัฒนาตนเองเปนอยางดียิ่ง 

 สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรนั้นมีกระบวนการที่หลากหลายและมีรูปแบบวิธีตางๆ มากมาย

สามารถเลือกกระบวนการและวิธีการที่คิดวา มีความเหมาะสมซึ่งตองอาศัยดานความสะดวกเวลา และ

สถานที่ประกอบซึ่งทุกองคประกอบลวนแลวสําคัญทั้งสิ้น 
  5.2.5 มาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน ดานการสงเสริมและพฒันาบุคลากร
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2553ค: 78) ไดกําหนดมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน 

ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา ดังนี ้

    1. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 

    2. เสริมแรงและกระตุนบุคลากร ใหมีขวัญกําลงัในการทํางาน ดานการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ใหคําแนะนําปรึกษาปญหาของงานที่รับผิดชอบ อํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน สงเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ ยกยองเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงาน และจัดสวัสดิการให 
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บุคคลากร 

    3. บุคลากรมีพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษ และการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

ไดแก มีการใชถึงผาแทนถุงหิว้ ถุงพลาสติกและกลองโฟม การมีสวนรวมในการปลูกปา ดูแลสิ่งแวดลอม

ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน เอื้อตอการเรียน 

การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ใชทรัพยากรรวมกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาการปลูกปา ดูแลสิ่งแวดลอม

ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน สภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน 

 สรุปไดวา สภาพการดําเนินงานดานการสงเสริม และพฒันาบุคคลดานสิง่แวดลอม หมายถึง

โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องสิ่งแวดลอมมีการเสริมแรงและกระตุนใหบุคลากรมีขวัญ และกาํลังใจ

ในการทํางานรวมทัง้บุคลากรมีพฤติกรรมเปนแบบยางที่ดีในการอนรัุกษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

 5.3 ดานการสงเสริมความสมัพันธกับชุมชนในการอนรุักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

  ประสานสมัพนัธกับชุมชนหมายถงึการที่โรงเรยีนดึงศกัยภาพของชมุชนใหเขามามีสวนรวม 

กับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเนนการรวมคิด

รวมทํารวมรับผิดชอบ เพื่อแกปญหาและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบสงผลตอการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน (ณัฐธยาน  พลศรีเมือง.  2550: 17) 

  การประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมการที่โรงเรียนสรางความสัมพนัธกับชุมชน เปนการดึงศักยภาพของชมุชนเขามามีสวนรวม 

กับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียน

และชุมชนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบชุมชน เปนองคประกอบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรม

ตามหลักยุทธศาสตรที่รวมกันคิดรวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบ (หนวยศึกษานิเทศกสํานักเทศและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา.  2544: 51) 

  โรงเรียนเปนผูนําทีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน โรงเรียน

จะตองจัดสิ่งแวดลอมตางๆ ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกับชุมชนใหชุมชนเขาใจ และมองเห็น

ความสําคัญและพรอมที่จะนําไปเปนแบบอยางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีข้ึน

การจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาจะตองสัมพันธสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของชุม เพื่อใหนักเรียน

ไดนําผลการเรยีนรูจากโรงเรยีนไปใชในชุมชนไดเพราะชุมชนแตละแหงมทีรัพยากรตาง  ๆมากมายทัง้ทรัพยากร

บุคคลทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ส่ิงเหลานีโ้รงเรยีนจะตองนาํมาพิจารณานาํมาใช

ประโยชนในการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาเพราะโรงเรียนไมเพียงแตพัฒนาคนแตตองพัฒนาชุมชนและสังคม

ควบคูไปดวยเพื่อใหการดําเนินชวีิตเปนไปอยางราบรื่นสมดุลโรงเรียนจึงควรมุงสูการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

ในชุมชนควบคูไปดวยการไดรับความชวยเหลอืจากชุมชนเปนสิ่งสําคญัที่แสดงใหเปนวา ชุมชนนั้นสนใจ

โรงเรียนเอาใจใสสนับสนุนและถือวาโรงเรียนเปนสมบัติอันมีคาของชุมชน (รุจิเรช  เหมลา.  2550: 65) 
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  5.3.1 หลกัในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
   การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชนมีวิธีการปฏิบัติอยูหลายวิธีจะเลือกใช

วิธีใดทางโรงเรียนตองคํานึงถงึนโยบายดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนอยูเสมอมีผูเสนอแนะวิธีการ

สรางความสัมพันธกับชุมชนไวแตกตางกัน ดังนี ้

   รุจิรา  เหมลา (2550: 65 – 66) เสนอแนวทางในการสรางความสมัพนัธกบัชุมชนวา เปน

เร่ืองละเอียดออน การที่โรงเรียนจะดําเนินการไดสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น โดยโรงเรียนตองทําใหชุมชน

มีความศรัทธากับโรงเรียน วธิีประสานความสัมพนัธกบัชุมชน โรงเรยีนสามารถดาํเนนิการตามสภาพของ

แตละชุมชนเพื่อใหสอดคลองกับบริบทสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

    1. โรงเรียนเชิญครูแกนนาํ นักเรียน ผูปกครอง และผูนําชุมชน มาประชุมทําความเขาใจ

ถึงวัตถุประสงค หลักการยุทธศาสตร การดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใหทุกคนมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน 

    2. สํารวจสมาชิกในชุมชน เพื่อหาตัวบุคคลใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 

ซึ่งอาจไดจากกลุมบุคคล ผูสนใจเรื่องพลังงาน ส่ิงแวดลอม ผูนําของชุมชน ผูประกอบอาชีพ หรือมีกจิกรรม

ที่สงผลกระทบกับส่ิงแวดลอม ไดแก โตะอิหมาม บาทหลวง ขาราชการ เอกชน กาํนนั องคการเอกชน 

อบต. เทศบาล คระครูในโรงเรียน รวมทั้งคณะครูโรงเรียนใกลเคียง เยาวชน หรือบุคคลนอกชุมชนที่มีเวลา

ใหกับโรงเรียน 

    3. เชิญบุคคลดังกลาวรวมประชุมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

    4. จัดตั้งและพัฒนาศูนยสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียน ผุบริหารควรมอบหมายให

ครู นักเรียน ผูนําชุมชน จดัทําทะเบียนวทิยากรชุมชนที่มีพืน้ฐานทางภูมิปญญาทองถิ่น ทาํทะเบียน

แหลงเรียนรูในชุมชน 

    5. ผูบริหาร ครู ผูนําชุมชน รวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ดําเนนิการตามแผน

ในสวนของตน โรงเรียนทําสวนไหน ชุมชนทําสวนไหน ซึง่เปนขั้นตอนทีสํ่าคัญ โรงเรียนควรมีการประสาน

กิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกัน ติดตามผลเปนระยะเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น 

   ธีระ รุญเจริญ (2550: 257) เสนอแนวคิดถงึหลกัการสรางความสมัพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชน ผูบริหารตองสรางมนุษยสมัพนัธกบับุคคล 2 กลุมใหญ  ๆ คือ บคุลากรภายในโรงเรยีน และบคุลากร

ในชุมชนรอบโรงเรียน โดยการสรางมนุษยสัมพันธนั้นผูบริหารโรงเรียนควรคํานึงถึงหลัก 6 ประการ คือ 

    1. ผูบริหารทุกระดับควรถือวา โรงเรียนเปนของประชาชน รัฐจัดโรงเรียนขึ้น เพื่อ

ประโยชนของประชาชน 

    2. ผูบริหารการศึกษาควรอยูใกลชิดประชาชน มงีานทางวัฒนธรรม และศาสนาที่ไหน

ก็ควรเขารวมงาน เพื่อรักษามนุษยสัมพันธและความรวมมือที่ดีกับประชาชน   
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    3. ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรูเห็นกิจการของโรงเรียนตามสมควร หรือทุก

โอกาสที่ทําได 

    4. แนะนําใหครูออกไปพบปะผูปกครองหรือเยี่ยมนักเรียนทีบ่าน ถาพอทําได และ

สถานการณอํานวย เพื่อสรางความสัมพันธสวนตัวตามวฒันธรรมไทย 

    5. มีทางใดที่โรงเรียนพอจะชวยพัฒนาชาวบาน ดวยการใหการศึกษาทั้งดานวิชา

สามัญ และวิชาชีพ ผูบริหารไมควรเพิกเฉย แตควรจัดใหทกุโอกาสที่พอจะทําได 

    6. การรับความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งนํามาบํารุงโรงเรียน ควรใหเกียรติแกผูให

โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชนประกาศใหชุมชนทราบ เปนตน  
  5.3.2 มาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน ดานสงเสริมความสัมพนัธกับชุมชน 
หนวยภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2553ค: 81) ไดกําหนดมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอม ในโรงเรียน 

ดานการสงเสริมความสัมพนัธกับชุมชน หนวยภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ และพัฒนาสิง่แวดลอม

ศึกษา สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี ้

    1. ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมดาน

ส่ิงแวดลอมศึกษา ไดแก มีการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

ครูมีการใชแหลงเรียนรูในการใชกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

    2. จัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน ไดแก มีการกาํหนดการจัดกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม มีกจิกรรมอนุรักษ และ

พัฒนาสิ่งแวดลอม มีผลการจัดกิจกรรมการอนุรักษและพฒันาสิง่แวดลอม ปรากฏตามระยะเวลาที่กาํหนด 

มีผลการจัดกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ปรากฏตามระยะเวลาที่กําหนดและสงผลใหเกิด

การพัฒนาในดานอื่นๆ มีผลการจัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ปรากฏตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

สงผลใหเกิดการพัฒนาในดานอื่นๆ และไดรับการยกยอง ชมเชยเปนที่ยอมรับเปนแบบอยางได 

    3. โรงเรียน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน มีสวนรวม แกปญหาสิ่งแวดลอม

ในทองถิ่น ไดแก พัฒนาและปรับปรุงการแกปญหา ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง เผยแพรกิจกรรมการแกปญหา

ใหทุกภาคสวนทราบและแสดงความมุงมั่นที่จะพัฒนางานตอไป 

 สรุปไดวา สภาพการดําเนินงานดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนในการอนุรักษ และพัฒนา

ส่ิงแวดลอมหมายถงึมกีารใชแหลงเรยีนรูในโรงเรยีนชุมชนในการจัดกจิกรรมดานสิ่งแวดลอม มกีารจัดกิจกรรม

อนุรักษส่ิงแวดลอมและมีการรวมมือกันในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
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6. ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน 

 การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน เปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนของ

นักเรียนซึง่การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสามารถพัฒนาผูเรียนและชวยสงเสริมใหนักเรียนเรียน อยางมี

ความสุขสงเสริมความมีปฏิสัมพันธรวมกนัระหวางครูและนักเรียน รวมทั้งชวยใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู

ตลอดเวลาทําใหนักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติไดฝกปฏิบัติจริง สภาพแวดลอมใน

โรงเรียนนั้น จึงนับเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอผูเรียนและชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ดานความรูความคิดบุคลิกภาพมีความรับผิดชอบและประสบผลสําเร็จในการศึกษา ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน

จึงควรใหความสําคัญกับการบริหารสิ่งแวดลอมดังเชนการศึกษา ของ วุฒิชัย ดานะ (2553: 61) ที่พบวา

บรรยากาศและสิง่แวดลอมทีด่ีในโรงเรียนจะสงผลกระทบตอนักเรียนและบุคลากรในโรงเรยีน ทาํใหทกุคน

มีความสุขกายสบายใจอบอุนใจสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนโดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนใหสูงขึน้ นอกจากนี้ยงัพบวา ส่ิงแวดลอม

ยังมีความสําคัญในเรื่องระเบียบวินัยดังเชนการศึกษาของ สุพล อนามยั (2549: บทคัดยอ) ที่สรุปผล

การศึกษาวา การจัดสิง่แวดลอมในโรงเรียนจะชวยสนับสนนุสงเสริมใหนกัเรยีนมีความสุขปลูกฝงความม ี

ระเบียบวนิัย ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความรัก ความสามัคคี และไดยังเสนอเพิม่เติมวา ส่ิงที่ผูบริหารตอง

คํานึงถึงนัน่คือบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูที่ ไดแก สถานที่บริเวณโรงเรียนการจัดบรรยากาศ

ในการเรียนการสอนการนาํเทคโนโลยีมาใชในบรรยากาศของการเรียนรู และการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ซึ่งการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูมีวิสัยทศัน 

วิสัยทัศนของผูบริหารเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะนําไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิผล เพราะวิสัยทัศน

ของผูบริหารโรงเรียนนัน้สามารถกําหนดไดวาตองการใหโรงเรียนเปนอยางไรในอนาคต ดังที่ เทื้อน ทองแกว 

(2555: ออนไลน) ระบุวา ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล จะสามารถวางแผนใน การบริหารสถานศึกษา

ไดถูกตองและสามารถบริหารงานตามแผนใหประสบความสําเร็จ จงึเปนสิ่งจาํเปนที่ผูบริหารตองมีการบริหาร

ส่ิงแวดลอมอยางมวีิสัยทัศน โดย เพชรสุลักษณ บํารุงผล (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

วิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โดยศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารที่มีตอการจัดสิ่งแวดลอม

ศึกษาในโรงเรียน : กรณีศึกษาสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วิสัยทศันของ

ผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธตอการจัดสิง่แวดลอมศึกษาในโรงเรียนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05

จากทัศนะดงักลาวจะเหน็ไดวา วิสัยทัศน กบัการบรหิารสิง่แวดลอมมีความสมัพันธซึง่กันและกนั ทั้งยังมี

สวนสงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนอกจากนี้ รัตนจําเรียง เพชรแกว (2545: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวสัิยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกบับรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
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สามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มวีสัิยทัศนโดยรวมและรายดาน คือ ดานการสรางวิสัยทัศนดาน

การเผยแพรวิสัยทัศนดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนอยูในระดับปานกลาง 2) บรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สวนใหญมีลักษณะบรรยากาศแบบเปดปานกลางเปดนอย และ 3) ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของ

ผูบริหารโรงเรยีนกับบรรยากาศเปดของโรงเรียน และถาพจิารณาจาํแนกรายดานพบวา วิสัยทศันของ

ผูบริหารดานการสรางวิสัยทศันดานการเผยแพรวิสัยทัศนและดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนมีความสัมพันธ

กับบรรยากาศของโรงเรียนดานพฤติกรรมสนับสุนนของผูบริหารโรงเรียนกับดานพฤติกรรมสามัคคีของครู 

ผูสอนมีความสัมพันธกนัคอนขางสงูทางบวก สวนวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนทกุดาน ไมสัมพนัธกับ

ดานพฤติกรรมควบคุมของผูบริหารโรงเรยีนและดานพฤติกรรมของใจของครูผูสอน 
 

7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 7.1 งานวจิัยในประเทศ 
  ดํารงออนนวม (2543: บทคดัยอ) ไดศึกษาการจัดสิง่แวดลอมของโรงเรียนประถมศกึษา

เอกชนกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวาการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนดานการจัดสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

ที่ถูกสุขลักษณะคือ โรงเรียนจัดทําแผนโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมดานการเสริมความตระหนักในการอนุรักษ

และพัฒนาส่ิงแวดลอมโรงเรยีนไดใหการยกยองชมเชยบคุลากรดานการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอน

ส่ิงแวดลอมศึกษาโรงเรียนจัดกิจกรรม 

  รัตนจําเรียง เพชรแกว (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสมัพนัธระหวางวสัิยทัศนของผูบริหาร

โรงเรียนกับบรรยากาศของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดักรมสามญัศึกษาในเขตกรงุเทพมหานครผลการวิจัย

พบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศนโดยรวม

และรายดานคือ ดานการสรางวิสัยทัศนดานการเผยแพรวิสัยทัศน ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน อยูใน

ระดับปานกลาง 2) บรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษาเปดนอย จํานวน 35 โรงเรียน คิดเปนรอยละ

38.04 เปดปานกลาง จํานวน44 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 47.83 และเปดมาก จํานวน13 โรงเรียน คิดเปน

รอยละ14.13 และ 3) มีความสัมพนัธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับบรรยากาศเปดของโรงเรียน

และถาพิจารณาจําแนกรายดานพบวา วิสัยทศันของผูบริหารดานการสรางวิสัยทัศนดานการเผยแพรวิสัยทัศน

และดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน มีความสัมพนัธกับบรรยากาศของโรงเรยีนดานพฤติกรรมสนบัสุนนของ

ผูบริหารโรงเรียนกบัดานพฤตกิรรมสามัคคีของครูผูสอนมีความสมัพนัธกนัคอนขางสงูทางบวก สวนวิสัยทัศน

ของผูบริหารโรงเรยีนทกุดานไมสัมพนัธกับดานพฤตกิรรมควบคมุของผูบริหารโรงเรียนและดานพฤตกิรรม

ของใจของครูผูสอน 

  กระทรวงศกึษาธกิาร(2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาวฒันธรรมสภาพแวดลอมคานยิม ที่เอ้ือตอ

การเรียนรูความดี และความสุขของผูเรียน ผลการวิจยัพบวา 1) วัฒนธรรมสถานศกึษาที่เอื้อตอการเรยีนรู
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ความดีและความสุขของผูเรียนมีลักษณะการจัดวัฒนธรรมสถานศึกษา เชน รูปแบบและหลักการบริหาร

สถานศึกษาของผูบริหารเนนการมีสวนรวมของทกุฝายพฤติกรรมการจัดการเรยีนการสอน เนนผูเรียนเปน

สําคัญเปนตน 2) สภาพแวดลอมสถานศกึษาสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู

ความดีและความสุขของผูเรียนในระดับมากในเรื่องตอไปนี้คือ การปลูกตนไมใหความรมร่ืนภายในสถานศึกษา

การจัดบริเวณสถานศกึษานาอยูการจัดสวนและปลูกไมดอกไมประดับสวยงามภายในหองเรียนมีแสงสวาง

เพียงพอผูสอนมีความรูความสามารถแตงกายสุภาพเรียบรอยมีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอ

และวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครหูลากหลาย และ 3) คานิยมของสถานศึกษาคานิยมของ

สถานศกึษาที่เอื้อตอการเรียนรู ความดี และความสุขของผูเรียนจําแนกตามคานิยมที่ปลูกฝงวธิีการปลูกฝง

และผลที่เกิดขึน้สรุปผลไดดังนี้ คานยิมทีส่ถานศกึษาปลูกฝงแกผูสอนและผูเรียนคลายคลึงกัน ไดแก

ความรับผิดชอบตรงตอเวลาการเปนคนดีมคีุณธรรมจริยธรรมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ความมีระเบียบ

วินัย แตงกายสุภาพเรียบรอย และวิธีการปลูกฝงคานิยมวิธีการปลูกฝงคานิยม จะแตกตางกันตามภาระ 

หนาที่ดังนี ้ ประชุมครูและอาจารย เพื่อกาํหนดคานิยมที่พึงประสงค ของสถานศึกษาและมอบหมายให

ดูแลกิจกรรมและโครงการตางๆ โดยเนนการทํางานรวมกนั ผูบริหารเปนแบบอยางทีด่ีแกผูสอน ฝกผูเรียน

ใหปฏิบัติตามคานิยมของสถานศึกษาโดยผานการจัดกิจกรรมและโครงการมีการติดตามรายงานผล อีกทั้ง

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนโดยสอดแทรกในการเรียนการสอน สวนผลที่เกิดขึ้นผูสอนและผูเรียน

มีพฤติกรรมที่เปนไปตาม ที่สถานศึกษาคาดหวังและคลายคลึงกันดังนี้ผูสอนและผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

และพฤติกรรมที่พึงประสงค,มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการ 

และสถานศึกษา มีสัมมาคารวะกิริยามารยาทงามออนนอมถอมตนพูดจาไพเราะ 

  ไพโรจน โดยคําดี (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม

ศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานกังานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พบวา

การดําเนนิการตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาอยูในระดับมากประสบการณ ในการทาํงานที่แตกตางกัน

จะมีทรรศนะในการดําเนินการแตกตางกันระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีทรรศนะในการดําเนินการไมแตกตางกัน

และขนาดของโรงเรียนแตกตางกันจะมีทรรศนะในการดําเนินการที่ไมแตกตางกันเชนเดียวกัน 

  วินัย คําประดิษฐ (2547: 90) ที่ศึกษาความสัมพนัธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต1 – 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต1 – 2 มีระดับวิสัยทัศนอยูระดับสูง 

  วิเชียร กระพี้แดง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาแนวการจัดกิจกรรม

ส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกนผลการวิจัย

พบวาสภาพปจจุบันการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ทั้ง 5 ดาน คอื ดาน

การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาดานการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางบคุคลในสถานศึกษา
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ดานการจัดกิจกรรมรณรงคและรักษาส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาและชมุชนดานการบริหารงานสิง่แวดลอม

ในสถานศึกษาดานการรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนดานสิ่งแวดลอมทุกดาน มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับดีมาก สวนปญหาและอุปสรรคการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมโดยภาพรวม ทั้งหมดมีปญหาและอุปสรรค

อยูในระดับนอย มีอยูดานเดยีวคือดานการรวมมือระหวางสถานศึกษากบัชุมชนดานสิง่แวดลอม มีปญหา

อยูในระดับปานกลาง 

  สุพลอนามัย (2549: บทคดัยอ) ไดศึกษาการศึกษาแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของนกัเรียน

ผลการวิจัยพบวา การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนในภาพรวม และรายดาน ไดแก

สภาพแวดลอมดานกายภาพและดานวิชาการมีการปฏิบัติอยูในระดับมากการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอม

ที่เอื้อตอการเรียนรูจําแนกตามโรงเรียนเอกชนพบวา ทั้งในภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 จาํแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ในภาพรวมและรายดาน

มีการปฏิบัติแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จาํแนกตามกลุมสาระการเรียนรู พบวา 

ในภาพรวมมกีารปฏิบัติไมแตกตางกนัและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมภายใน

หองเรียนมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ

สรุปไดวา ปญหาการจัดสภาพแวดลอมที่สําคัญที่สุดคือ มีจํานวนนักเรียนมากเกินไปมีพื้นที่และอุปกรณ

การเลนนอยกจิกรรมการเรียนการสอนไมสงเสริมใหนักเรยีนกลาแสดงออก ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ

การเรียนการสอนครูเสนอแนะวาควรพิจารณารับนักเรียนในปริมาณพอเหมาะจัดมุมสนามหญาใหนกัเรียน

ไดพักผอนจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่สงเสริมใหนักเรยีนกลาแสดงออกและควรมีกจิกรรมที่พานกัเรียน

ไปศึกษานอกสถานที ่

  ศุภาพร ผิวงาม (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อําเภอดานชาง จังหวัดสพุรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน

ระดับมาก 3 ดาน ไดแก การกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม การวางแผนดําเนนิงานสิง่แวดลอม และ

การดําเนินการ และการปฏิบัติการ และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก การตรวจสอบ และการปฏิบัติ 

การแกไข และการทบทวนการจัดการ 

  พระครูสมหุไกรสิทธิ ์ฐานโกสโล (ทพิมอน) (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหาร

และครูอาจารยในการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสาคร 

ผลการวิจยัพบวา บทบาทของผูบริหารและครูอาจารยในการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียนทั้ง 5 ดาน 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม

ของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากรของโรงเรียน ดานการจัด

กิจกรรมรณรงคและรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ดานการบริหารสิ่งแวดลอมของโรงเรียน และดานความรวมมือ
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ระหวางโรงเรียนกับชุมชนดานสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษา

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยในการจัดการสิ่งแวดลอม

ทั้ง 5 ดาน พบวา มีความแตกตางกันทัง้โดยภาพรวมและรายดาน 

  สําเริง วงษเจริญ (2549: 67) ที่ศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การบรหิารสิง่แวดลอมของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

  รุจิเรช เหมลา (2550: 114) ไดศึกษา สภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ในโรงเรียนที่จัด

การศึกษาข้ันพืน้ฐานสงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเพชรบูรณ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา สภาพการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 

ในระดับปานกลางการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 จําแนกตามตําแหนงระหวางผูบริหารกับครูผูสอน พบวา

สภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

เพชรบูรณ เขต 2 มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ประคอง เจียรทรัพย (2550: 57) ไดศึกษา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา

อําเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ ป 2550 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี

มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนโดยรวม และดานการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียน

มากกวาระดับปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  เอกฉันทโชติฉันท (2550: 129) ที่ศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

พบวา การสรางวิสัยทัศนของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผูบริหารที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนนั้น ตองผานการอบรมหลักสูตรพัฒนา

ผูบริหารเพื่อเขาสูตําแหนง เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถในการบริหารงานในสถานศึกษา ซึ่ง

ปจจุบันการเขารับการอบรมหลักสูตรนี้ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงวิสัยทัศนการบริหารสถานศึกษาใหเปน

รูปธรรม จึงจาํเปนที่ผูบริหารจะตองทีความรู ความเขาใจในการบริหารงานตามขอบขายที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษากําหนด 

  ทองอนิทรบุญทูล (2551: 49) ที่ศึกษาสภาพการจัดสิง่แวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาบุรีรัมยเขต3 พบวา การจดัสภาพแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษาสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา

บุรีรัมย เขต3 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนีเ้พราะครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ตางมีความตระหนกั

ถึงความสําคญัของการจัดสภาพแวดลอม เพราะเปนการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในโรงเรยีนทีจ่ะสงผลให 

เกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
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  ณัฐกิตติ์ นาคแดง (2551: 91) ที่ศึกษาวิสัยทัศนในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต1 พบวา ระดับวิสัยทศันในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 อยูในระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและรายดานโดยดานการปฏิบตัิตามวิสัยทัศนมีคาเฉลีย่สงูสุด รองลงมาคือ การสรางวิสัยทัศน

และดานการเผยแพรวิสัยทัศน 

  วุฒิชัยดานะ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม

ในโรงเรยีนกับผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาในจงัหวดัเลย

ผลการวิจัยพบวา 1) บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก

ดานที่มบีรรยากาศและสิง่แวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูมากที่สุดคือดานการบรหิารและการจัดการองลงมา

คือ ดานกายภาพและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานวิชาการตามลําดับ 2) บรรยากาศและสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบวา บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย อยู

ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 7.2 งานวจิัยตางประเทศ 
  ฟอลค และ บอลล่ิง (Falk; & Balling.  1982: 22 – 28) ไดศึกษาสภาพแวดลอมในการศึกษา

คนควานอกสถานที่ที่มผีลตอการเรียนรูและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมโดยการทดลองกับนักเรียน จํานวน 

96 คน ที่เรียนอยูในระดับ 3 และระดับ 5 ดวยการแบงออกเปน 2 กลุม กลุมหนึง่ไปศึกษาคนควาใน

สภาพแวดลอมทีเ่ปนจริงทัง้วัน สวนอีกกลุมไดรับการสอนนอกหองเรยีนระหวางชัว่โมงทีเ่รียน ผลการวจิัย

พบวา นักเรียนที่ไดศึกษาคนควาดวยประสบการณตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาสวนการวัด

ดวยการสงัเกตพบวาพฤตกิรรมตางๆ จะเปลีย่นไปตามอายแุละสภาพแวดลอมจากแบบจําลองที่จัดทาํขึ้น

ไดชี้ใหเห็นความสัมพันธของการเรียนรูและพฤติกรรมที่มีผลตอขีดขั้นของการพัฒนาการและความแปลกใหม

ของส่ิงแวดลอม 

  วูรน (Vroon. 1990: 240; อางอิงจาก มันทนา แขวงโสภา. 2538: 57) ไดศึกษาความสมัพันธ

ระหวางวทิยาลยัดานศิลปะขนาดเล็กกับสภาพแวดลอมในมหาวทิยาลัยโดยสํารวจความคดิเหน็และสมัภาษณ

ผูบริหารที่เปนกลุมตัวอยางจาก 119 วิทยาลยัใน 5 รัฐของเขตตะวันตกของประเทศอเมริกา พบวาสภาพแวดลอม

ที่เหมาะสมมีอิทธิพลตอบุคคลและการปรับตัวตามธรรมชาติ วิทยาลัยขนาดเล็ก จะเชื่อโยงสิ่งตางๆ เขา

ดวยกัน เมื่อมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมผลการวิจัยนี้ เปนขอสรุปสําหรับนโยบายทางดานการศึกษาให

คําจํากัดความถึงสภาพแวดลอมที่เหมาะสมของวิทยาลัยขนาดเล็กและใชเปนขอเสนอแนะสําหรับนักปฏิบัติ

ในการสรางทฤษฏีใหม และเปนหัวขอวิจัยในอนาคตตอไป 
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 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกบัการบริหารสิ่งแวดลอม

ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แสดงใหเห็นวา ส่ิงแวดลอมมอิีทธิตอชีวิตและความเปนอยู และมี

ความสําคัญตอการพัฒนาสติปญญาความรู ความคิดทัศนคติคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนสภาพแวดลอม

ของโรงเรียนที่ดียอมมีสวนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมคีวามพอใจและศึกษาในโรงเรียนนั้นได อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียน

ของผูบริหารกบัการบรหิารสิง่แวดลอมในโรงเรยีนของผูบริหารโรงเรียนสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยไดแนวคิดในการศึกษา จากการทบทวนเอกสาร ตําราวิชาการ และ

การคนควางานวิจยัเกี่ยวกับเร่ืองที่จะทําการศึกษา จากนั้นนํามากาํหนดเปนกรอบแนวคิด และกาํหนด

รูปแบบการศึกษาซึ่งเปนการวิจัยเชงิสํารวจ โดยศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีนตามแนวคิดของ บรอน 

(Braun.  1991) ที่วา วิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 1) การสรางวิสัยทัศน

2) การสื่อสารวสัิยทัศน และ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน สวนการศกึษาการบรหิารสภาพแวดลอมในโรงเรียน 

ผูศึกษาใชแนวความคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ(2553ค: 74 – 79) ที่ไดกําหนดมาตรฐานการบริหาร

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ไว 3 ดาน ไดแก 1) สภาพการดําเนินงานดานนโยบาย และการบริหารงานดาน

ส่ิงแวดลอม 2) สภาพการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม และ 3) สภาพ

การดําเนินงานดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม เพื่ออธิบายวา

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีวสัิยทัศนในระดบัใด 

และมีการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนระดับใด ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางวสัิยทัศนของผูบริหาร

โรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรยีนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยผูวิจยัไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

  1.  การกําหนดกลุมประชากรและการกาํหนดกลุมตัวอยาง 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมลู 

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหาร

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดยผานการแสดงความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ซึ่งมีแนวทางในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี ้
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 1.1 ประชากร 
  ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 

166  โรงเรียน จํานวน  1,865คน (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2555)  
 1.2 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดแกครูในสถานศกึษาขัน้สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 จํานวน 320 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก ตาราง

สําเร็จรูปของเครจซี และ มอรแกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) และไดมาโดยการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน (Multistage Random Sampling) ตามขั้นตอน ดังนี ้

  ขั้นที่ 1 แบงสถานศกึษาสงักัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2  

ออกตามออกตามขนาดของสถานศึกษา ไดสถานศึกษาขนาดใหญ 14 แหง ขนาดกลาง 83 แหง และ

ขนาดเล็ก 69 แหง 

  ขั้นที่ 2 สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากแบบไมใสคืน รอยละ 50 

ของแตละขนาด ไดสถานศึกษาขนาดใหญ 7 แหง ขนาดกลาง 42 แหง และขนาดเลก็ 35 แหง 

  ขั้นที่ 3 กาํหนดกลุมตัวอยางคร ู ของสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ตามสัดสวนของแตละขนาดได สถานศึกษาขนาดใหญ 82 คน ขนาดกลาง176 คน และขนาดเล็ก 62 คน

รวมครูจากสถานศึกษาทุกขนาดทั้งสิน้ 320 คน  

  ขั้นที่ 4 สุมอยางงายครูในสถานศกึษาของขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่สุมได

ตามสัดสวน (Proportion to size) และศึกษาในทกุหนวยของประชากร ไดผลดัง ตาราง 2 
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ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดสถานศกึษา 

สถานศกึษา ครู สถานศกึษา ครู 
       

ขนาดใหญ บานทากลอย 28  โรงเรียนที่ 1 12  

ขนาดใหญ บานหนองคอก 39  - -  

ขนาดใหญ บานหนองประโยชน 27  โรงเรียนที่ 2 11  

ขนาดใหญ บานหวยตะปอก 26  โรงเรียนที่ 3 11  

ขนาดใหญ สุตะบํารุงพทิยาคาร 33  - -  

ขนาดใหญ ดาราจรัส 50  โรงเรียนที่ 4 12  

ขนาดใหญ ตลาดบางบอ 19  - -  

ขนาดใหญ จุฑาทิพย 37  โรงเรียนที่  5 12  

ขนาดใหญ ธีรวิทยา 20  - -  

ขนาดใหญ บานเขาหนิซอน 46  - -  

ขนาดใหญ วัดทาเกวยีน 73  โรงเรียนที่ 6 12  

ขนาดใหญ บานโปงเจริญ 22  - -  

ขนาดใหญ บานหนองยาง 36  โรงเรียนที่ 7 12  

ขนาดใหญ มัธยมพระราชทานนายาว 22  - -  
       

 รวม    82  
        

       

ขนาดกลาง กอนแกวราษฎรบํารุง 13  - -  

ขนาดกลาง โสภณประชาเทวารุทธารักษ 8  โรงเรียนที่ 1 4  

ขนาดกลาง บานทาคาน 8  - -  

ขนาดกลาง บานทุงสาย 18  โรงเรียนที่ 2 5  

ขนาดกลาง บานเทพประทาน 15  - -  

ขนาดกลาง บานธรรมรัตนใน 13  - -  

ขนาดกลาง บานรมโพธิท์อง 15  โรงเรียนที่ 3 4  

ขนาดกลาง บานวังหิน 13  - -  

ขนาดกลาง บานศรีเจริญทอง 13  โรงเรียนที่ 4 4  
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดสถานศกึษา 

สถานศกึษา ครู สถานศกึษา ครู 
       

ขนาดกลาง บานหนองขาหยัง่ 19  โรงเรียนที่ 5 5  

ขนาดกลาง บานหนองปรอืกันยาง 16  โรงเรียนที่ 6 4  

ขนาดกลาง บานหนองปลาซิว 12  โรงเรียนที่ 7 4  

ขนาดกลาง บานอางเตย 13  - -  

ขนาดกลาง วัดทุงยายช ี 15  โรงเรียนที ่8 4  

ขนาดกลาง สียัดพัฒนา 9  โรงเรียนที ่9 4  

ขนาดกลาง บานปลายคลอง 9  - -  

ขนาดกลาง รุงโรจนวทิยา 12  - -  

ขนาดกลาง วัดบางกระเจด็ 13  โรงเรียนที ่10 4  

ขนาดกลาง วัดปากน้ําโจโล 12  โรงเรียนที ่11 4  

ขนาดกลาง วัดศรีสุตาราม 15  - -  

ขนาดกลาง วัดสาวชะโงก 12  โรงเรียนที ่12 4  

ขนาดกลาง วัดเสม็ดเหนือ 17  โรงเรียนที ่13 4  

ขนาดกลาง วัดใหมบางคลา 12  โรงเรียนที ่14 4  

ขนาดกลาง ทุงสะเดาประชาสรรค 12  - -  

ขนาดกลาง ไทรทองอุปถมัภ 13  - -  

ขนาดกลาง บานคลองสอง 8  โรงเรียนที ่15 4  

ขนาดกลาง บานหนองปลาไหลราษฎรบาํรุง 12  - -  

ขนาดกลาง วัดโกรกแกววงพระจนัทร 17  - -  

ขนาดกลาง วัดแปลงยาว 11  โรงเรียนที ่16 4  

ขนาดกลาง วัดไผแกว 8  - -  

ขนาดกลาง วัดหนองไมแกน 10  โรงเรียนที ่17 4  

ขนาดกลาง วัดหัวสาํโรง 27  โรงเรียนที ่18 5  

ขนาดกลาง วัดอาวชางไล 18  โรงเรียนที ่19 4  

ขนาดกลาง อนุบาลศรีวรการแปลงยาว 10  - -  

ขนาดกลาง วัดวังเย็น 12  - -  
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดสถานศกึษา 

สถานศกึษา ครู สถานศกึษา ครู 
       

ขนาดกลาง บานหนองน้าํขาวเจริญราษฎร 7  โรงเรียนที ่20 4  

ขนาดกลาง บานปรือวาย 8  - -  

ขนาดกลาง บานหนองหวา 9  โรงเรียนที ่21 4  

ขนาดกลาง บานแหลมตะครอ 9  - -  

ขนาดกลาง ไพบูลยประชานุกูล 8  โรงเรียนที ่22 4  

ขนาดกลาง วัดโคกหวัขาว 9  - -  

ขนาดกลาง วัดชายเคืองวนาราม 8  - -  

ขนาดกลาง วัดดงยาง 11  โรงเรียนที ่23 4  

ขนาดกลาง วัดดอนทอง 8  โรงเรียนที ่24 4  

ขนาดกลาง วัดตนตาล 14  - -  

ขนาดกลาง วัดธารพูด 10  - -  

ขนาดกลาง วัดนาเหลาบก 14  - -  

ขนาดกลาง วัดพงษาราม 10  โรงเรียนที ่25 4  

ขนาดกลาง วัดลํามหาชยั 10  - -  

ขนาดกลาง วัดสระสองตอน 7  - -  

ขนาดกลาง สุวรรณคีรี 7  โรงเรียนที ่26 4  

ขนาดกลาง วัดหนองบวั 8  โรงเรียนที ่27 4  

ขนาดกลาง วัดหนองปาตอง 8  โรงเรียนที ่28 4  

ขนาดกลาง วัดหนองเสือ 15  - -  

ขนาดกลาง วัดหนองแหน 7  - -  

ขนาดกลาง วัดหัวกระสังข 14  - -  

ขนาดกลาง วัดหนองเค็ด 10  โรงเรียนที ่29 4  

ขนาดกลาง วัดเกาะแกวเวฬุวนั 17  - -  

ขนาดกลาง วัดหนิดาษ 10  โรงเรียนที ่30 4  

ขนาดกลาง ไทยรัฐวทิยา 41 14  - -  

ขนาดกลาง บาน ก.ม.7 14  - -  
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดสถานศกึษา 

สถานศกึษา ครู สถานศกึษา ครู 
       

ขนาดกลาง บานคลองยายสรอย 18  โรงเรียนที ่31 5  

ขนาดกลาง บานคลองอุดม 26  โรงเรียนที ่32 5  

ขนาดกลาง บานโคกตะเคยีนงาม 9  - -  

ขนาดกลาง บานทาซงุ 8  - -  

ขนาดกลาง บานทาทองดาํ 19  โรงเรียนที ่33 5  

ขนาดกลาง บานทาเลยีบ 10  - -  

ขนาดกลาง บานทุงสอหงษา 14  โรงเรียนที ่34 4  

ขนาดกลาง บานนา 9  โรงเรียนที ่35 4  

ขนาดกลาง บานแปลงไผ-ขุนคลัง 12  - -  

ขนาดกลาง บานโปรงเกต ุ 13  - -  

ขนาดกลาง บานมาบนาด ี 17  โรงเรียนที ่36 4  

ขนาดกลาง บานลาดกระทิง 14  โรงเรียนที ่37 4  

ขนาดกลาง บานสระไมแดง 14  โรงเรียนที ่38 4  

ขนาดกลาง บานหนองใหญ 10  โรงเรียนที ่39 4  

ขนาดกลาง บานหวยน้าํใส 8  - -  

ขนาดกลาง บานหวยหนิ 13  - -  

ขนาดกลาง บานหินแร 19  โรงเรียนที ่40 5  

ขนาดกลาง ภูงามโนนสะอาด 10  - -  

ขนาดกลาง วัดชําปางาม 21  โรงเรียนที ่41 5  

ขนาดกลาง สวนปาอุปถัมภ 15  - -  

ขนาดกลาง บานสุงเจริญ 13  - -  

ขนาดกลาง วัดดอนทานา 8  โรงเรียนที ่42 4  
       

 รวม    176  
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดสถานศกึษา 

สถานศกึษา ครู สถานศกึษา ครู 
       

ขนาดเล็ก ราษฎรนุกูล 5  โรงเรียนที ่1 2  

ขนาดเล็ก วัดกอนแกว 7  - -  

ขนาดเล็ก วัดคลองเขื่อน 4  โรงเรียนที ่2 1  

ขนาดเล็ก วัดบางตลาด 7  โรงเรียนที ่3 2  

ขนาดเล็ก วัดบางโรง 7  โรงเรียนที ่4 2  

ขนาดเล็ก วัดบานกลวย 4  - -  

ขนาดเล็ก วัดสามรม 7  โรงเรียนที ่5 2  

ขนาดเล็ก บานกรอกสะแก 4  - -  

ขนาดเล็ก บานอางเสือดํา 5  โรงเรียนที ่6 2  

ขนาดเล็ก วัดเทพพนาราม 4  - -  

ขนาดเล็ก ทาระหัดราษฎรสฤษฎ์ิ 3  - -  

ขนาดเล็ก บานหนองโสน 5  โรงเรียนที ่7 2  

ขนาดเล็ก วัดกกสับ 4  โรงเรียนที ่8 1  

ขนาดเล็ก วัดคูมอญ 4  - -  

ขนาดเล็ก วัดทางขามนอย 4  โรงเรียนที ่9 1  

ขนาดเล็ก วัดบางกระดาน 5  โรงเรียนที ่10 2  

ขนาดเล็ก วัดลาดบัวขาว 5  - -  

ขนาดเล็ก วัดสนามชาง 4  - -  

ขนาดเล็ก วัดสามแยก 11  โรงเรียนที ่11 2  

ขนาดเล็ก วัดเสม็ดใต 5  โรงเรียนที ่12 2  

ขนาดเล็ก วัดหัวไทร 9  - -  

ขนาดเล็ก วัดหัวสวน 7  โรงเรียนที ่13 2  

ขนาดเล็ก สุตะโชติประชาสรรค 3  โรงเรียนที ่14 1  

ขนาดเล็ก บานเขาสะทอน 4  - -  

ขนาดเล็ก บานเนนิไร 5  โรงเรียนที ่15 2  

ขนาดเล็ก บานหนองสทติ 6  - -  
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดสถานศกึษา 

สถานศกึษา ครู สถานศกึษา ครู 
       

ขนาดเล็ก ไมแกวประชานุเคราะห 4  - -  

ขนาดเล็ก วัดวังกะจะ 5  โรงเรียนที ่16 2  

ขนาดเล็ก วัดสวรรคนิมิต 4  โรงเรียนที ่17 1  

ขนาดเล็ก หนองปรือประชาสรรค 3  - -  

ขนาดเล็ก บานชาํขวาง 7  - -  

ขนาดเล็ก บานมวงโพรง 4  - -  

ขนาดเล็ก บานไรดอน 7  โรงเรียนที ่18 2  

ขนาดเล็ก บานหนองกลางดง 5  โรงเรียนที ่19 2  

ขนาดเล็ก บานหนองสองหอง 6  โรงเรียนที ่20 2  

ขนาดเล็ก บานหนองแสง 5  - -  

ขนาดเล็ก บานหนองเหียง 3  - -  

ขนาดเล็ก พนมอทิธิศึกษา 6  - -  

ขนาดเล็ก วัดเกาะแกวสวุรรณาราม 4  - -  

ขนาดเล็ก วัดดอนขี้เหลก็ 4  โรงเรียนที ่21 2  

ขนาดเล็ก วัดทาลาดเหนอื 5  โรงเรียนที ่22 2  

ขนาดเล็ก วัดนานอย 7  โรงเรียนที ่23 2  

ขนาดเล็ก วัดบานซอง 5  - -  

ขนาดเล็ก วัดบึงกระจับ 6  โรงเรียนที ่24 2  

ขนาดเล็ก วัดหนองปรือ 3  โรงเรียนที ่25 1  

ขนาดเล็ก วัดแหลมเขาจนัทร 4  - -  

ขนาดเล็ก วัดแหลมไผศรี 6  - -  

ขนาดเล็ก สวางศรัทธาธรรมสถาน 5  โรงเรียนที ่26 2  

ขนาดเล็ก อนันตวทิยา 10  - -  

ขนาดเล็ก บานหวยหนิ 4  โรงเรียนที ่27 1  

ขนาดเล็ก บานหวยพล ู 8  โรงเรียนที ่28 2  

ขนาดเล็ก บานทาโพธิ ์ 4  - -  
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดสถานศกึษา 

สถานศกึษา ครู สถานศกึษา ครู 
       

ขนาดเล็ก วัดจรเขตาย 7  โรงเรียนที ่29 2  

ขนาดเล็ก วัดน้ําฉา 4  - -  

ขนาดเล็ก วัดบางคา 8  โรงเรียนที ่30 2  

ขนาดเล็ก วัดไผขวาง 5  - -  

ขนาดเล็ก วัดสะแกงาม 5  - -  

ขนาดเล็ก วัดแสนภุมราวาส 7  - -  

ขนาดเล็ก บางพะเนียง 5  โรงเรียนที ่31 2  

ขนาดเล็ก บานทากระดาน 6  - -  

ขนาดเล็ก บานทามวง 4  - -  

ขนาดเล็ก บานนาโพธิ ์ 6  โรงเรียนที ่32 2  

ขนาดเล็ก บานโปรงตาสา 4  - -  

ขนาดเล็ก บานยางแดง 5  โรงเรียนที ่33 2  

ขนาดเล็ก บานวังค ู 5  - -  

ขนาดเล็ก บานอางตะแบก 4  - -  

ขนาดเล็ก บานอางทอง 5  โรงเรียนที ่34 1  

ขนาดเล็ก บานหวยน้าํทรัพย 3  - -  

ขนาดเล็ก บานกระบกเตีย้ 6  โรงเรียนที ่35 2  
       

 รวม    62  
       

รวม 166 1865  84 320  
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึน้เพื่อศึกษาจาํนวน 

3 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับขอมูลพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ ขนาด

โรงเรียน วุฒิการศึกษา สาระการเรียนรูทีผู่ตอบสังกัด ซึง่มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 

list) วิเคราะหผลจากคําตอบของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคารอยละ (Percentage) 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามวสัิยทัศนของผูบริหารโรงเรียนไดใชแนวคิดของบรอน โดยใชวัด

องคประกอบของวิสัยทัศน 3 ประการ คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การสื่อสารวิสัยทัศน และ3) การ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ มีการ

ดําเนนิการในระดับนอยที่สุดมีการดําเนินการในระดับนอย มกีารดําเนินการในระดบัปานกลาง มีการ

ดําเนนิการในระดับมาก และมีการดําเนนิในระดับมากที่สุด 

  กําหนดเกณฑในการใหคาคะแนนแตละระดับ ดังนี ้

   การดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด ให   5  คะแนน 

   การดําเนินงานอยูในระดับมาก   ให  4  คะแนน 

   การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ให  3  คะแนน 

   การดําเนินงานอยูในระดับนอย   ให  2  คะแนน 

   การดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด ให  1  คะแนน 

 การแปลผลการวิเคราะหขอมลูโดยพจิารณาจากคาเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑการแปลผลตามเกณฑ

ตอไปนี้ 

   4.50 – 5.00  หมายถงึ การดําเนินงานอยูในระดับ  มากที่สุด 

   3.50 – 4.49  หมายถงึ การดําเนินงานอยูในระดับ มาก 

   2.50 – 3 49  หมายถงึ การดําเนินงานอยูในระดับ  ปานกลาง 

   1.50 – 2.49  หมายถงึ การดําเนินงานอยูในระดับ นอย 

   1.00 – 1.49  หมายถงึ การดําเนินงานอยูในระดับ นอยที่สุด  

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดการบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน โดยใช

แนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบบสอบถาม

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ มีการดําเนินการในระดับนอยทีสุ่ดมีการดําเนนิการ

ในระดับนอย มกีารดําเนินการในระดับปานกลาง มีการดําเนนิการในระดับมาก และมีการดําเนินใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งใชวัดการบริหารจัดการสิง่แวดลอมในโรงเรียน 3 ดาน คอื 1) ดานนโยบาย และการบริหาร 
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งานดานสิ่งแวดลอม 2) ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอมและ 3) ดานการสงเสริม

ความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับ

การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนที่ตนปฏิบัติงานอยู ทั้ง 3 ดาน 

  กําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี ้

   การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมากทีสุ่ดให 5 คะแนน 

   การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมากให 4 คะแนน 

   การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับปานกลางให 3 คะแนน 

   การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับนอยให 2 คะแนน 

   การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุดให 1 คะแนน 

  การแปลผลการวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการแปลผลตามเกณฑ 

ตอไปนี้ 

  4.50 – 5.00  หมายถงึมกีารบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายถงึ  มีการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับมาก 

  2.50 – 3.49   หมายถงึ มีการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายถงึ มีการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับนอย 

  1.00 – 1.49 หมายถงึ มีการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
 

 2.2 วิธีการสรางเครื่องมือ 

  แบบสอบถามทีผู่วิจัยสรางขึน้ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

โดยมีรายละเอียดของวิธีการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้

  1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามการดําเนนิงานเกีย่วกับวิสัยทศันของผูบริหาร

โรงเรียนและการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน 
  2. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีตางๆ ตามทีก่ําหนดในกรอบและแนวความคิดในการวจิยั

เกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน และการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารโรงเรยีนเพื่อนาํมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  3. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเขียนนยิาม

ตามลักษณะที่ตองการวัด  

  4. รางแบบสอบถาม โดยทาํการเขียนขอความ ใหมีความครอบคลุมตามโครงสรางของ

นิยามศัพทเฉพาะและเปนไปตามสัดสวนของผังออกขอคําถาม ดังนี ้

   4.1 รางขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามแบบ จํานวน 4 ขอ  
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   4.2 รางแบบสอบถามเกี่ยวกับวสัิยทัศนของผูบริหารโรงเรียน จาํนวน 20 ขอ 

   4.3 รางแบบสอบถามเกีย่วกบัการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน จาํนวน 

20 ขอ 

  5. นํารางแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพจิารณาและปรับปรุงแบบสอบถาม

ใหมีความสมบูรณมากยิง่ขึ้น 

  6. นําแบบสอบถามที่อาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลว

นําไปใหผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเกณฑ

ความคิดเหน็สอดคลองตองกนั (Index of Item-objective congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑใน

การคัดเลือกขอคําถามที่สามารถนาํไปใชไดที่เกณฑคา IOC ≥0.5 ข้ึนไป โดยคาIOCของขอคําถามที่

นําไปใชอยูระหวาง 0.60 – 1 ดังปรากฏใน ภาคผนวก ค 

  7. ปรับปรุงแบบสอบถามในขอคําถามที่มีคณุภาพตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและ

เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

  8. นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึง่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 30 คน จากนัน้นําแบบสอบถามทีไ่ดมา

ตรวจใหคะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนาํมาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดย

หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) โดยไดคาสัมประสิทธิ์

อัลฟา เทากบั 0.84 

  9. จัดทาํแบบสอบถามเปนฉบบัสมบูรณนาํไปเกบ็รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางครูผูสอน

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 84 โรงเรียน

จํานวน 320 คน 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี ้

 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังผูอํานวยการโรงเรียน

ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อติดตอขออนุญาตเก็บขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามของครู

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น 

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม จาํนวน 320 ชุด พรอมหนงัสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ไปยังกลุมตวัอยางเพื่อตอบแบบสอบถาม 

 3. ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองจากนัน้นําแบบสอบถามที่สมบูรณ

มาวิเคราะหตอไปโดยสามารถเก็บแบบสอบถามคนืไดรอยละ 100 
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4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 การจัดวเิคราะหขอมูลวิจยัดวยเครื่องคอมพวิเตอรโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปคํานวณคาสถติิพื้นฐาน 

และสถิติอางองิเพื่อทดสอบสมมติฐาน ตามในตัวอยาง 

 1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม

ทั้งในตอนที่ 1 ตอนที ่2 และตอนที่ 3 

 2. วิเคราะหขอมลูพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใชการคํานวณ

การแจกแจงความถี่และคารอยละ 

 3. วิเคราะหระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนและการบรหิารสิ่งแวดลอมในโรงเรยีนของผูบริหาร

โรงเรียนโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4. วิเคราะหสหสมัพันธแบบเพยีรสัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) 

เพื่อหาความสมัพันธระหวางระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนและการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ของผูบริหารโรงเรียน 

 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5.1 สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  5.1.1 หาคา IOC เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยกาํหนดเกณฑ คา IOC ≥0.5 

  5.1.2 หาคาความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 และโดยรวมทัง้ฉบับ

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach)  
 5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  5.2.1 สถิติพื้นฐาน 

   5.2.1.1  คารอยละ (Percentage) 

   5.2.1.2  คาเฉลี่ย (Χ ) 

   5.2.1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

  5.2.2 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

   วิเคราะหสหสมัพันธแบบเพยีรสัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) 

เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนาํเสนอผลการวจิัยเรื่อง ความสมัพนัธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกบัการบรหิาร

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยนาํเสนอ

ตามลําดับ ดงันี ้

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวเิคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมลูเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนั

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 Χ   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 *  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 r  แทน คาความสมัพนัธ 

 V   แทน  วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน 

 V1  แทน ดานการสรางวิสัยทัศน 

 V2  แทน ดานการสื่อสารวิสัยทัศน 
 V3  แทน  ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

 En  แทน การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน 

 En1  แทน ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิง่แวดลอม 

 En2  แทน ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม 

 En3  แทน ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลการศึกษาความสัมพนัธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีนกบัการ

บริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2ในครั้งนี ้ผูวิจัยไดนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน4ตอนดังตอไปนี ้
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    ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมลูพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตวัแปรตามปจจัยดานเพศ 

ขนาดโรงเรียน วุฒกิารศึกษา และกลุมสาระการเรียนรู 

    ตอนที่ 2 การวิเคราะหวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

    ตอนที ่ 3 การวิเคราะหการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรยีน สังกัดสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

    ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  
    ผูวิจัยไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จาํนวน 320คน ตามทีก่าํหนด

ไดผลดัง ตาราง 3 

 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตัวแปรตามเพศ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และ 
     กลุมสาระการเรียนรู 
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 

         

เพศ         
    ชาย  100   31.20  
    หญิง  220   68.80  
     

รวม  320   100.00  
           
         

ขนาดโรงเรียน         
ขนาดเล็ก  62   19.40  
ขนาดกลาง  176   55.00  
ขนาดใหญ 82   25.60  
      

รวม 320   100.00  
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ตาราง3 (ตอ)  
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 

         

วุฒิการศึกษา      
    ปริญญาตรี 292   74.70  
    สูงกวาปริญญาตรี   81   25.30  
      

รวม 320   100.00  
       
      

กลุมสาระการเรียนรู      
    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                       71   22.2  
    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  47   14.7  
    กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   36   11.3  
   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม 48   15.0  
    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 36   11.3  
    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 13   4.1  
    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 34   10.6  
    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 35   10.9  

      

รวม 320   100.0  
      

 

 จากตาราง 3 พบวา ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.80 

  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สวนใหญ

อยูในโรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 55.00 

  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สวนใหญ

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74.70 และสูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.30 

  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สวนใหญ

สอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยคิดเปนรอยละ 22.20 และกลุมสาระที่มีครูสังกัดนอยที่สุด คือ กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ คิดเปนรอยละ 4.10 
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  ตอนที่ 2 การวิเคราะหวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียน ใน 3 ดาน โดยใชคาเฉลีย่ (Χ ) คาเบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D) และระดับการดําเนินงานรายขอ รายดานและในโดยรวมผลปรากฏดัง ตาราง 4 – 5 

 

ตาราง 4 คาเฉลี่ยคาเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนรายดานสงักัดสาํนักงาน 

     เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน 

Χ  S.D ระดับ 
    

ดานการสรางวิสัยทัศน 4.21 0.52 มาก 

ดานการสื่อสารวิสัยทัศน 4.16 0.49 มาก 

ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 4.30 0.57 มาก 
    

รวม 4.22 0.47 มาก 
    

  

 จากตาราง 4 พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 ในโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.22, S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกนั โดยดานทีม่ีคาเฉลี่ยของคะแนนสงูสุด คือ ดานการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน (Χ  = 4.30, S.D. = 0.57) รองลงมาคือดานการสรางวิสัยทศัน (Χ  = 4.21, S.D. = 0.52) 

และการสื่อสารวิสัยทัศน (Χ  = 4.16, S.D. = 0.49) ตามลําดับ 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับวิสัยทัศนรายขอของวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 

     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ระดับวิสัยทัศนผูบริหารโรงเรียน 
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน 

Χ  S.D ระดับ 
    

ดานการสรางวิสยัทัศน    

1. ผูบริหารโรงเรียนมีการศึกษาคนควาและสืบคนขอมูลเพื่อกาํหนด

แนวคิดและกลยุทธในการพฒันาโรงเรียน 4.25 0.66 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนใชขอมูลของโรงเรียนเพื่อกําหนดทิศทางในการ

พัฒนาโรงเรียน 4.29 0.65 มาก 

3. วิสัยทัศนของโรงเรียนไดมาจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนปญหา 

และอุปสรรคของโรงเรียน 4.29 0.66 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดอภิปรายและ

รวมกันวางแผนอนาคตของโรงเรียน 4.34 0.67 มาก 

5. ผูบริหารโรงเรียนกาํหนดภาพในอนาคตของโรงเรียนจากขอมูลของผูมี

สวนไดสวนเสยี 3.98 0.81 มาก 

6. ผูบริหารโรงเรียนมีแนวทางในการวิเคราะห ขอมูลอยางรอบคอบ

กอนที่จะสรุปหรือตัดสินใจนําวิธีการใหม ๆ มาใช 4.20 0.62 มาก 

7. ผูบริหารโรงเรียนมีใชผลการวิเคราะหขอมูล รวมกับความคิด

สรางสรรคในการสรางภาพอนาคตของโรงเรียน 4.18 0.70 มาก 
ดานการสื่อสารวสิัยทศัน    

8. ผูบริหารโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงและสื่อสารในรายละเอียดของ

วสัิยทัศนใหคณะครูทราบ 4.31 0.72 มาก 

9. ผูบริหารโรงเรียนมีการพบปะ พูดคุยกับคณะครูใหเหน็ถงึภาพใน

อนาคตของโรงเรียน 4.27 0.64 มาก 

10. ผูบริหารโรงเรียนมีการสรางแรงจูงใจและเต็มใจ เพื่อใหยอมรับใน

วิสัยทัศนที่กําหนดขึ้นมา 4.24 0.74 มาก 

11. ผูบริหารโรงเรียนใชวิธีการสื่อสารทีห่ลากหลายเพื่อใหบุคลากรทั้ง

ในและนอกโรงเรียนเขาใจเปาหมายของการพัฒนาโรงเรียน 4.14 0.72 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ระดับวิสัยทัศนผูบริหารโรงเรียน 
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน 

Χ  S.D ระดับ 
    

12. ผูบริหารโรงเรยีนเปดโอกาสใหผูที่มีขอสงสัยหรือไมเหน็ดวยใน

วิสัยทัศนของโรงเรยีนไดเขาพบเพือ่แลกเปลีย่นความคิดเหน็ 4.12 0.75 มาก 

13. ผูบริหารโรงเรียนเผยแพรทําวิสัยทัศนของโรงเรียนใหกับนักเรียน

และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 4.15 0.76 มาก 

14. ผูบริหารโรงเรียนใชส่ือหลากหลายประเภทเผยแพรวิสัยทัศนของ

โรงเรียน 3.96 0.79 มาก 
ดานการปฏิบติัตามวิสยัทศัน    

15. ผูบริหารโรงเรียนสามารถนาํวิสัยทัศนลงสูการปฏิบตัิจริง 4.23 0.61 มาก 

16. ผูบริหารโรงเรียนใชภาวะผูนําในการปฏิบัติตามวิสัยทัศนของ

โรงเรียนใหบรรลุผล 4.28 0.64 มาก 

17. ผูบริหารโรงเรียนสงเสรมิใหบุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศนใหประสบ

ความสาํเร็จ 4.29 0.65 มาก 

18. ผูบริหารโรงเรียนมุงเนนใหคณะครูและบุคลากรมีความรวมมือและ

ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั 4.34 0.67 มาก 

19. ผูบริหารโรงเรียนมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทัง้ภายในและ

ภายนอกในการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทศัน 4.40 0.61 มาก 

20. ผูบริหารโรงเรียนมกีารสรางทมีงานในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 4.28 0.66 มาก 
    

รวม 4.22 0.47 มาก 
    

 

 จากตาราง 5 พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในรายขอทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลีย่มากที่สุด คือ ขอ 19 ผูบริหารโรงเรียน

มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานใหบรรลุวสัิยทัศน(Χ  = 4.40, 

S.D = 0.61) รองลงมาคือ ขอ 4 ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหผูใตบงัคับบัญชาไดอภิปรายและรวมกัน

วางแผนอนาคตของโรงเรียน (Χ  = 4.34, S.D = 0.67) และ ขอ 18ผูบริหารโรงเรียนมุงเนนใหคณะครู

และบุคลากรมีความรวมมอืและชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั (Χ  = 4.34, S.D = 0.67) ตามลําดับ  
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  ตอนที่ 3 การวิเคราะหการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรยีนสังกัด
สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  ผูวิจัยไดศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 ใน 3 ดาน โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

และระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน รายขอ รายดานและในโดยรวมผลปรากฏดัง ตาราง 6 – 7  

 

ตาราง 6 คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สังกัดสาํนกังาน 

     เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารโรงเรยีน การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียน 

Χ  S.D ระดับ 
    

ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิง่แวดลอม 4.16 0.57 มาก 

ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม 4.18 0.92 มาก 

ดานการสงเสริมความสัมพนัธกับชุมชน ในการอนุรักษ    

     และพัฒนาส่ิงแวดลอม 4.11 0.52 มาก 
    

รวม 4.17 0.54 มาก 
    

 

 จากตาราง 6 พบวา การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสงักัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.17, S.D. = 0.54) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด 

คือ ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (Χ  = 4.18, S.D. = 0.92) รองลงมาคือ ดาน

นโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (Χ  = 4.16, S.D. = 0.57) และดานการสงเสรมิความสัมพนัธ

กับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (Χ  = 4.11, S.D. = 0.52) ตามลําดับ 
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ระดับการดําเนินงาน 
การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียน 

Χ  S.D ระดับ 
    

ดานนโยบายและการบริหารงานดานสิง่แวดลอมศกึษา    

1. โรงเรียนมกีารกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม 4.23 0.63 มาก 

2. โรงเรียนมีแผนยทุธศาสตรดานสิ่งแวดลอม 4.08 0.69 มาก 

3. โรงเรียนมกีารบรรจุหลักสตูรสิ่งแวดลอมศึกษาใหสอดคลองกับสภาพของ

โรงเรียนและชมุชน 4.08 0.69 มาก 

4. โรงเรียนมกีารกําหนดผูรับผิดชอบงานดานสิง่แวดลอม 4.28 0.69 มาก 

5. โรงเรียนมกีารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 4.16 0.67 มาก 

6. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม 4.07 0.73 มาก 

7. โรงเรียนนําผลการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมไปพัฒนา

อยางตอเนื่อง 4.10 0.80 มาก 

8. ผูบริหารโรงเรียนมีการปลกูฝงคานิยมดานการดูแลและพัฒนาสิง่แวดลอม

ใหกับบุคลากรในโรงเรียนเชน การปลูกปา, การรักษาความสะอาด 4.28 0.73 มาก 
ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอม    

9. โรงเรียนมกีารพัฒนาบุคลากรดานสิง่แวดลอมสรางความตระหนักตอ

ผลเสียของสิ่งแวดลอมเปนพิษ  เชน ประชุม, อบรม, ศกึษาดงูาน 4.04 0.89 มาก 

10. มีการฝกปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหกบันักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน 4.12 0.75 มาก 

11. โรงเรียนอาํนวยความสะดวกการปฏิบัติงานดานสิง่แวดลอม 4.26 0.65 มาก 

12. โรงเรียนมีการจัดสถานที่ใหสวยงามรมร่ืน เหมาะกับการผอนคลาย 4.27 0.27 มาก 

13. โรงเรียนมกีารเสริมแรงโดยการใหรางวัลกับบุคลากรที่มีการดําเนนิงานที่ดี

ดานสิ่งแวดลอม 3.96 0.86 มาก 

14. บคุลากรในโรงเรียนมพีฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษ และ

พัฒนาสิ่งแวดลอม 4.45 0.78 มาก 

15. โรงเรียนมกีารวางแผนการพัฒนาสิง่แวดลอมรวมกบัชุมชน 4.04 0.75 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ระดับการดําเนินงาน 
การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียน 

Χ  S.D ระดับ 
    

ดานความสมัพันธกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
อนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม    

16. โรงเรียนมกีารจัดทาํทะเบียนแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 4.13 0.69 มาก 

17. โรงเรยีนมกีารพานกัเรยีนไปทัศนศกึษาแหลงเรยีนรูภายในชมุชน 4.18 0.72 มาก 

18. โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในสถานที่สําคัญ

ของชุมชนในวนัสําคัญตางๆ เชน ศาสนสถาน, สวนสาธารณะ 4.16 0.72 มาก 

19. โรงเรียนและชุมชนมีการรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 3.96 0.70 มาก 

20. โรงเรียนมกีารบูรณาการดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมกบัการปองกัน

โรคติดตอภายในชุมชนเชน โรคไขเลือดออก 4.24 0.66 มาก 
    

รวม 4.17 0.54 มาก 
    

 

 จากตาราง 7 พบวา การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในรายขอทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ขอ 14 บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมเปนแบบอยางทีด่ีในการอนุรักษ และพฒันาสิง่แวดลอม (Χ  = 4.45, 

S.D = 0.78) รองลงมาคือ ขอ 4 โรงเรียนมกีารกําหนดผูรับผิดชอบงานดานสิง่แวดลอม (Χ  = 4.28, S.D = 0.69) 

และ ขอ 8 ผูบริหารโรงเรียนมีการปลูกฝงคานิยมดานการดูแล และพัฒนาสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากร ใน

โรงเรียนเชน การปลูกปา  การรักษาความสะอาด (Χ  = 4.28, S.D = 0.73) ตามลําดับ  

 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิสยัทศันผูบริหารโรงเรียนกับการบริหาร
สิ่งแวดลอมในโรงเรยีนของผูบริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใชคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธของเพยีรสนั (Pearson Product Moment 
Correlation) 
  ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนโดยใชคาสมัประสิทธิ์สหสมัพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation) ผลปรากฏดัง ตาราง 8 – 10  
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ตาราง 8 คาสมัประสทิธิส์หสัมพนัธอยางงายภายในองคประกอบวิสัยทัศนผูบริหารโรงเรียน สังกัดสาํนักงาน 

     เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตัวแปร V1 V2 V3 
    

ดานการสรางวิสัยทัศน (V1) 1 0.78(**) 0.69(**) 

ดานการสื่อสารวิสัยทัศน (V2)  1 0.66(**) 

ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน (V3)   1 
    

 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 8 พบวา ในแตละดานของวิสัยทัศนผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพนัธภายในของ

แตละดานในทางบวกอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยคูที่มีความสัมพนัธสูงสดุ คือ 

ดานการสรางวิสัยทัศน กับดานการสื่อสารวิสัยทัศน (r = 0.78) คูทีม่คีวามสัมพันธรองลงมา คือ ดาน

การสรางวิสัยทัศนกับดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน (r = 0.69) และดานการสื่อสารวิสัยทัศนกบัดาน

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (r = 0.66) ตามลําดับ 

 

ตาราง 9 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธอยางงายภายในองคประกอบการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สังกัด 

     สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตัวแปร En1 En2 En3 

    

ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิง่แวดลอม (En1) 1 0.62(**) 0.78(**) 

ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (En2)  1 0.69(**) 

ดานการสงเสริมความสัมพนัธกับชุมชน ในการอนุรักษและ   

     พัฒนาสิง่แวดลอม (En3)   1 
    

 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
  

 จากตาราง 9 พบวา ในแตละดานของการบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียน มีความสมัพนัธภายใน

ของแตละดานในทางบวกอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ทุกดาน โดยคูที่มีความสัมพนัธสูงสดุ คือ 
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ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม กับดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม 

(r = 0.78) คูที่มีความสัมพนัธรองลงมา คือ ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม กับดาน

การสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (r = 0.69) และดานนโยบาย 

และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม กับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = . 62)  

ตามลําดับ 

 

ตาราง 10 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมใน 

     โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม 
 

ตัวแปร การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน (En) 

  

วิสัยทัศน (V) 0.75(**) 
  

 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 10 พบวา วิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารโรงเรยีนโดยรวม มคีวามสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.75)  
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ตาราง 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมใน 

     โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 โดยรวม 

     และรายดาน 
 

ตัวแปร V1 V2 V3 EN1 EN2 EN3 V EN 
         

V1 1        

V2 0.78(**) 1       

V3 0.69(**) 0.66(**) 1      

En1 0.88(**) 0.71(**) 0.84(**) 1     

En2 0.74(**) 0.74(**) 0.78(**) 0.62(**) 1    

En3 0.69(**) 0.67(**) 0.77(**) 0.78(**) 0.69(**) 1   

V 0.92(**) 0.92(**) 0.86(**) 0.63(**) 0.63(**) 0.61(**) 1  

EN 0.73(**) 0.63(**) 0.67(**) 0.66(**) 0.87(**) 0.81(**) 0.75(**) 1 
         

 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 11 พบวา วิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.75) และวิสัยทัศน

ของผูบริหารโรงเรียนในแตละดานมีความสมัพันธกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน

ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานการสราง

วิสัยทัศนกับดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (r = 0.88) รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศนกับดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (r = 0.81) ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน

กับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.78) ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนกบัดาน

การสงเสรมิความสมัพนัธกบัชุมชนในการอนุรักษและพฒันาส่ิงแวดลอม (r = 0.77) ดานการสรางวสัิยทัศน

กับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.74) ดานการสือ่สารวิสัยทัศนกับดานการสงเสริม

และพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.74) ดานการสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคล

ดานสิ่งแวดลอม (r = 0.71) ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมความสัมพันธกบัชุมชนในการอนุรักษ

และพัฒนาสิง่แวดลอม (r = 0.69) และดานการสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน 

ในการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม (r = 0.67) ตามลําดับ  



บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหาร

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 สรุปได ดังนี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพนัธกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหาร

โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 166 โรงเรียน จํานวน 1,865 คน  
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 320 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี 

และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) และไดมาโดยการสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random 

Sampling) 
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 ขอบเขตของเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ เปนการสอบถามความคิดเห็นของครูตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน และ

การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2โดย ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนตามแนวคิดของ บรอน (Braun.  1991) ที่วา

วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนมีองคประกอบ 3 ประการ คอื 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การสื่อสารวิสัยทัศน 

และ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน สวนการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในโรงเรยีน ใชแนวความคิด

ของ กระทรวงศึกษาธิการ (2553ค: 74 – 79) ที่ไดกําหนดมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไว 

3 ดาน ไดแก 1) สภาพการดําเนินงานดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม 2) สภาพการ

ดําเนนิงานดานการสงเสรมิและพัฒนาบุคคลดานสิง่แวดลอม และ 3) สภาพการดาํเนนิงานดานการสงเสริม

ความสมัพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม เพื่ออธิบายวาผูบริหารโรงเรยีนสงักัดสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีวิสัยทัศนในระดบัใด และมีการบริหารสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนระดับใด ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกบัการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ขอบเขตดานตัวแปร 
  1. วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี ้

   1.1 การสรางวิสัยทัศน 

   1.2 การสื่อสารวิสัยทัศน 

   1.3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

  2. การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน ดังนี้       

   2.1 ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิง่แวดลอม      

   2.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม      

   2.3 ดานการสงเสริมความสัมพนัธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 โดยเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อศึกษา จํานวน 

3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ ขนาดโรงเรียน 

วุฒิการศกึษา สาระการเรียนรูที่ผูตอบสงักัด ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห

ผลจากคําตอบของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคารอยละ (Percentage) 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนไดใชแนวคิดของบรอน โดยใชวัดองคประกอบ

ของวิสัยทัศน 3 ประการ คอื 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การสื่อสารวสัิยทัศน และ 3) การปฏิบตัิตาม

วิสัยทัศน ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีการดําเนินการใน

ระดับนอยที่สุด มีการดําเนนิการในระดับนอย มีการดําเนินการในระดับปานกลาง มีการดําเนินการใน

ระดับมาก และมีการดําเนนิในระดับมากที่สุด 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดการบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน โดยใชแนวคิด

ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ มีการดําเนนิการในระดับนอยที่สุดมีการดําเนินการในระดบันอย 

มีการดําเนินการในระดับปานกลาง มีการดําเนินการในระดับมาก และมีการดําเนินในระดับมากที่สุด ซึ่ง

ใชวัดการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 3 ดาน คือ 1) ดานนโยบาย และการบริหารงานดาน

ส่ิงแวดลอม 2) ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอมและ 3) ดานการสงเสริมความสัมพันธ

กับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับการบริหารสิง่แวดลอม

ในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนที่ตนปฏิบัติงานอยู ทั้ง 3 ดาน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอหนงัสอืจากบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ไปยงัผูอํานวยการโรงเรยีน

ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อติดตอขออนุญาตเก็บขอมูลและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามของครู

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น 

 2. ผูวิจัยนาํแบบสอบถาม จาํนวน 320 ชุด พรอมหนงัสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ไปยังกลุมตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถาม 

 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จากนั้นนาํแบบสอบถามที่สมบูรณ

มาวิเคราะหตอไปโดยสามารถเก็บแบบสอบถามคืนไดรอยละ 100 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 การจัดวเิคราะหขอมูลวิจยัดวยเครื่องคอมพวิเตอรโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปคํานวณคาสถติิพื้นฐาน 

และสถิติอางอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน ตามในตัวอยาง 

 1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม

ทั้งในตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 

 2. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษาโดยใชการคํานวณการแจกแจง

ความถี่และคารอยละ 
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 3. วิเคราะหระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนและการบรหิารสิ่งแวดลอมในโรงเรยีนของผูบริหาร

โรงเรียน โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4. วิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) 

เพื่อหาความสมัพันธระหวางระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนและการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารโรงเรียน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยั ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2สรุปผลได ดังนี้ 

 1. ครูในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่เปน

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.80 อยูในโรงเรยีนขนาดกลาง คดิเปนรอยละ 55.00

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74.70 สวนใหญสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยคิดเปน

รอยละ 22.20 

 2. ระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา 

 เขต 2ในโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.22, S.D. =0.47) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุก

ดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานทีม่ีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

(Χ = 4.30, S.D. = 0.57) รองลงมาคือดานการสรางวิสัยทัศน (Χ  = 4.21, S.D. = 0.52) ตามลําดับ 

 3. ระดับการบรหิารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.17, S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดาน

การสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (Χ  = 4.18, S.D. = 0.67) รองลงมาคือดานดานนโยบาย 

และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (Χ  = 4.16, S.D. = 0.57) และดานการสงเสริมความสัมพันธกับ

ชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (Χ  = 4.11, S.D. = 0.52) ตามลําดับ 

 4. วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน มี

ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.75) และวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน

ในแตละดานมคีวามสมัพันธกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนกับ

ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (r = 0.88) รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน

กับดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (r = 0.81) ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนกบัดาน

การสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.78) ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนกับดานการสงเสริม
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ความสัมพันธกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (r = 0.77)  ดานการสรางวิสัยทัศนกบัดาน

การสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.74) ดานการสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการสงเสริม

และพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.74) ดานการสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมและพัฒนา

บุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.71) ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนใน

การอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม (r = 0.69) และดานการสื่อสารวิสัยทศันกับดานการสงเสริมความสมัพันธ

กับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (r = 0.67) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  

เขต 2 พบวา ครูมีความคิดเหน็ตอระดับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ทัง้โดยรวมและรายดานอยูในระดบัมาก

โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนรองลงมาคือดานการสรางวิสัยทัศน

ตามลําดับแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีการกาํหนดและใหความสําคัญกับวิสัยทัศน ซึง่มีความจาํเปน

อยางยิง่ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองมกีารพฒันาวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง เพราะปจจุบนัสงัคมมกีารเปลีย่นแปลง

ไปอยางรวดเรว็ การใชวิสัยทศันในการบรหิาร จงึเปนเรื่องที่ผูบริหารควรใหความสาํคญัเพือ่นาํพาองคการ

ไปสูเปาหมายที่ตองการ สอดคลองกับผลการวิจยัของ วนิัย คําประดิษฐ (2547: 90) ที่ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนกับประสทิธิผลของสถานศกึษา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตาก 

เขต 1 – 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตาก เขต 1 – 2 มีระดับวิสัยทัศน

อยูระดับมาก และผลการวิจัยของ ณัฐกิตติ์ นาคแดง (2551: 91) ที่ศึกษาวิสัยทศันในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบวา ระดับ

วิสัยทัศนในการบริหารงานของผูบริหารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศกึษานครศรธีรรมราช 

เขต 1 อยูในระดับมาก ทั้งในโดยรวมและรายดาน โดยดานการปฏิบัติตามวสัิยทัศนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

คือ การสรางวสัิยทัศน และดานการเผยแพรวิสัยทัศน เมือ่พิจารณาเปนรายดานมปีระเด็นที่นาสนใจ ดังนี ้

  1.1 ดานการสรางวิสัยทัศน พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในดานนีอ้ยูในระดับมาก 

ทั้งนี้เพราะผูบริหารโรงเรียนที่ดีตองมีความรู การมีขอมลูขาวสาร การเก็บรวบรวมขอมูล จากผูมีสวนได 

สวนเสยี และจากแหลงตางๆ ทัง้ภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห

ขอมูล สังเคราะหขอมูล ผสมผสานกับความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดอนาคต

ของสถานศึกษา และนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายไดสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกฉันท  โชติฉันท 

(2550: 129) ที่ศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา การสรางวิสัยทัศน

ของผูบริหาร สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวัดนครราชสีมามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
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ผูบริหารที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนนั้นตองผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหารเพื่อเขาสูตําแหนง เพื่อ

เปนการเพิ่มพนูความรู ความสามารถในการบริหารงานในสถานศึกษา ซึ่งปจจุบันการเขารับการอบรม

หลักสูตรนี้ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงวสัิยทัศน การบริหารสถานศกึษาใหเปนรูปธรรม จึงจาํเปนที่

ผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจในการบริหารงานตามขอบขายทีสํ่านกังานคณะกรรมการการศึกษา

กําหนด 

  1.2 ดานการสื่อสารวิสัยทัศน พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในดานนีอ้ยูในระดับมาก  

โดย ชีพ และ โชเอนไฮท (Sheive; & Schoenheit. 1987: 101) ระบุวา การสื่อสารวิสัยทัศนที่ไดผลนั้น 

จําเปนตองอาศัยผูนําที่มีความสามารถในการสื่อสาร และเปนผูมีวาทศลิป ในการโนมนาวใหสมาชกิเชื่อ 

และเหน็คลอยตาม สอดคลองกบั แบร และคนอืน่ๆ (Beare; et al.  1989: 120 – 121) ศึกษาพบวา การที่

ผูนําจะสามารถนําองคการใหบรรลุวิสัยทัศนทีก่ําหนดไดนั้น ผูนําจะตองสื่อสารวิสัยทัศนไปถึงสมาชิกทุกคน

ในองคการ เพือ่ใหสมาชกิมีความเขาใจ และยอมรับวิสัยทศันนัน้ โดยสามารถทาํไดโดยการ กลาวปราศรัย 

การพูดคุย การพบปะสังสรรค การบนัทึก คาํขวัญ ปายประกาศ และพิธกีารตาง  ๆซึง่เนนใหเหน็ถงึความสําคัญ

ของวิสัยทัศน สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกฉันท  โชติฉันท (2550: 129) ที่ศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศน

ของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสื่อสาร

วิสัยทัศนมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื่องจากการผานการอบรมหลกัสูตรพัฒนาผูบริหารเพื่อเขาสูตาํแหนง 

  1.3 ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในดานนี้อยูในระดับมาก 

เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคญักับการปฏิบัติตามวิสัยทัศน โดยกระตุนใหสมาชิกทุกคนปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศนที่กําหนดเพื่อใหวิสัยทัศนที่สรางขึ้นประสบความสาํเร็จตามเปาหมาย ตลอดจนการประยุกต

วิสัยทัศนไปสูนโยบาย เปาหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ  ของสถานศึกษา สอดคลองกับ

ชลาลัย นิมิบุตร (2550: 270) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา วิสัยทัศนผูบริหาร ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนอยูในระดับมาก โดยมกีารใช

ความรวมมือรวมใจ และการทํางานเปนทีมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ 

 2. จากการศึกษาระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม และรายดาน อยูในระดับมาก โดยดานที่มี

คาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคล ดานสิ่งแวดลอม รองลงมาคือ ดาน

นโยบาย และการบริหารงาน ดานสิง่แวดลอม และดานการสงเสริมความสัมพนัธกับชุมชน ในการอนุรักษ

และพัฒนาส่ิงแวดลอมตามลาํดับ สอดคลองกับงานวิจยัของ สําเรงิ วงษเจริญ (2549: 67) ที่ศึกษาการบริหาร

ส่ิงแวดลอมในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 พบวา มีการบริหาร

ส่ิงแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนีอ้าจเปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 1) มีนโยบายให
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บรรจุเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมลงในหลักสูตรเพื่อใหสถานศึกษามีบทบาท

หนาที่โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกความรูไวในหลกัสูตรทกุระดับการศึกษา  ตลอดจน
การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ทองอินทร บุญทูล (2551: 49) ที่ศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา การจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก โดยใหเหตุผลวา เพราะครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา ตางมีความตระหนักถึงความสาํคัญ

ของการจัดสภาพแวดลอม เพราะเปนการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในโรงเรยีน ที่จะสงผลใหเกิดการเรียนรู

ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ 

  2.1 ดานนโยบาย และการบรหิารงานดานสิ่งแวดลอม พบวา การบรหิารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในดานนี้อยูระดับมาก แสดงวา

ผูบริหารใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การที่โรงเรียน

มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตกิารประจาํปดานสิง่แวดลอม โครงสรางการบริหารงาน การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการบรรจุหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาการนเิทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

ผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินไปพัฒนางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สําเริง  วงษเจริญ
(2549: 67) ที่ศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบวา การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ ทองอินทร บุญทูล 

(2551: 54) ที่ศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย 

เขต 3 พบวา การบริหารงานดานสิ่งแวดลอม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนไดมีการเปดโอกาส

ใหบุคลากรเสนอแนวคิดในการพฒันาสภาพการจัดสิง่แวดลอมในโรงเรยีน การสงเสรมิใหบคุลากรรวมกัน

ทํางานเปนทีม การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด  

  2.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม พบวา การบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ในดานนี้อยูระดับมาก ซึ่ง

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ไดดําเนินการตามกระทรวงศึกษาธิการ

(2553ค: 74) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอม นั่นคือ มีการพัฒนาบุคลากรใน

เร่ือง ส่ิงแวดลอม มีการเสรมิแรงและกระตุนใหบุคลากรมีความตระหนกั และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

ดานการดูแลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรมีพฤติกรรมเปนแบบยางที่ดีในการอนุรักษ และพัฒนา

ส่ิงแวดลอมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมและตอเนื่อง มีการเสริมแรงและกระตุน

บุคลากรใหมีขวัญกาํลงัใจในการทาํงาน และสงเสริมใหบคุลากรมพีฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษ

และพัฒนาสิ่งแวดสอม 
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  2.3 ดานการสงเสริมความสัมพนัธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม พบวา 

การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน

ดานนี้อยูระดับมากโดยโรงเรียนมีการใชแหลงเรยีนรูในโรงเรยีน ชมุชน ในการจัดกิจกรรมดานสิง่แวดลอม 

มีการจัดกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม และมีการรวมมือกันในการแกปญหาสิ่งแวดลอม มีการบูรณาการ

ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมกับการปองกันโรคติดตอภายในชุมชน เชน โรคไขเลือดออก  และยังมีการนํา

นักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายในชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐธยาน พลศรีเมือง (2550: 54) 

ที่ไดศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลเวียงเชียงของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา โรงเรยีนมกีารเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม

ของโรงเรียนและชุมชน โดยใหผูปกครองมสีวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน โดยโรงเรียนมี

การจัดกิจกรรมการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมในลักษณะที่สรางความสัมพันธกบัชุมชน และจัดให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอมดวยและสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2553ค: 74) ที่

ไดกําหนดมาตรฐานดานการบริหารจัดการ โดยใหโรงเรียนสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน หนวยงานภาครัฐ

และเอกชนในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม โดยการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ชมุชน ในการจัดกิจกรรม

ดานสิ่งแวดลอม รวมทัง้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษและพฒันาสิง่แวดลอม อีกทัง้ใหมกีารรวมมือระหวาง

โรงเรียน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

 3. เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา วสัิยทัศนของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกกับ

การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่

กําหนดไว โดยผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ผูบริหารมีวิสัยทัศน นาจะเปนสวนที่สนับสนุน และผลักดันให

โรงเรียนมีการดําเนินงานการบริหารสิ่งแวดลอมที่ดี ดังคํากลาวที่วา หากผูบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศนก็จะนํา

โรงเรียนไปสูจดุหมายในอนาคตที่พงึปรารถนา (วุฒิชยั บญุหล่าํ. 2547: 100) โดยผูบริหารควรมวีิสัยทัศน

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและดาํเนนิการใหเปนไปตามวิสัยทัศนกาํหนด วิสัยทัศนจะเปนตัวผลกัดนัใหองคการ

ไปในทิศทางที่พึงประสงค และทําใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายได ในการดําเนินการบริหารสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน จะตองคาํนึงถึงปจจัยตาง  ๆ ในการที่จะบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ

ไดนั้นผูบริหาร ในฐานะที่เปนผูนาํสถานศกึษา มีสวนสาํคัญที่จะพัฒนา และกระตุนบุคลากรอืน่ๆ ใหมี

ความกระตือรือรนในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีสภาพแวดลอมและการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งการบริหาร

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น จําเปนทีผู่บริหารจะตองเปนผูมีวิสัยทศัน ดังที่ แรมเซย 

และ คลาค (Ramsay; & Clark.  1990: 1) ไดเสนอแนะวา การที่ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน จะสงผลให

สามารถบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนจําเรียง เพชรแกว 
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(2545: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนกับบรรยากาศของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสงักัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีวสัิยทัศนโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง สวนบรรยากาศ

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสวนใหญมีลักษณะบรรยากาศแบบเปดปานกลางเปดนอย และความสมัพันธ

ระหวางวิสัยทศันของผูบริหารโรงเรียนกับบรรยากาศเปดของโรงเรียนและถาพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา

มีความสัมพนัธกับบรรยากาศของโรงเรียน ดานพฤติกรรมสนับสุนนของผูบริหารโรงเรียนกับดานพฤติกรรม

สามัคคีของครูผูสอน มีความสัมพันธกนัคอนขางสูงทางบวก สวนวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนทุกดาน

ไมสัมพันธกับดานพฤติกรรมควบคุมของผูบริหารโรงเรียนและดานพฤติกรรมของใจของครูผูสอน จึงเห็น

ไดวา ผูบริหารจําเปนตองมวีิสัยทัศน เชนเดียวกับผูบริหารโรงเรยีนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีวิสัยทัศนในระดับมาก และวิสัยทัศนของผูบริหารนั้นก็มีความสัมพันธ

ทางบวกกับการบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรยีนสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 2 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาครั้งนี ้ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะในการนํา

ผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะเพื่อการนําทาํวิจัยในครั้งตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการศึกษาพบวา วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก แตเมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสื่อสารวิสัยทัศน

มีคะแนนนอยที่สุด ดังนั้นจงึควรมีการพัฒนาผูบริการโรงเรียนในดานการสื่อสารวิสัยทัศน เพราะถอืเปน

เร่ืองสําคัญที่ผูบริหารตองมกีารถายทอดวสัิยทัศนจากตนเองใหทีมงานรับทราบ และเขาใจถึงภาพความสาํเร็จ

ที่ผูบริหารไดวางไว และสามารถปฏิบัติตามวสัิยทัศนไดอยางถกูตอง เพื่อมุงสูเปาหมายสงูสุดของสถานศกึษา 

  1.2 จากผลการศึกษาพบวา การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดบัมาก แตหากพิจารณาเปนรายขอ

แลวพบวา ขอการมีสวนรวมระหวางโรงเรยีนและชมุชนในการแกไขปญหาสิง่แวดลอมในชุมชน มคีะแนน

นอยที่สุด ดังนัน้ผูบริหารโรงเรียนจึงควรมุงเนนใหโรงเรียนและชุมชนมีการรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

ในชุมชน  

  1.3 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน ควรนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลและสารสนเทศสําหรับครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก 
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และผูเกี่ยวของ ใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อใช รวมถึงใชในการวิเคราะห วางแผน กาํหนด

นโยบาย ในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการนําทําวิจัยในครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความสมัพนัธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกบัตัวแปรอื่นๆ เชน 

การประกนัคณุภาพภายใน เพื่อศกึษาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่ชวยสนบัสนนุหรือพฒันาองคการ

ใหกาวหนา 

  2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนในพื้นที่ทีม่ีบริบทแตกตางจากสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เชน

พื้นทีชุ่มชนเมอืง พื้นที่เขตอุตสาหกรรม เปนตน     

  2.3 ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพื่อทราบถึงปจจัย

ที่สงผลโดยตรงใหการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประสบผลสาํเรจ็ นอกจากนี้ควรศกึษาถงึองคประกอบ

ของวิสัยทัศนที่สามารถพยากรณถึงการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน เพื่อทราบถึง

ผลของการพยากรณตอการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพื่อใหการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารโรงเรยีนประสบความสําเร็จตอไป 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
 

อาจารยสรภัคสร  ฉัตรกมลทัศน           อาจารย 
                        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                  คณะศึกษาศาสตร  
                        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นายสทิธชิัย  เวศสุวรรณ        รองผูอํานวยการ 

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

            ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

นายจักรพงษ  แซคู         รองผูอํานวยการ 

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

            ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

นางสุนนัทา  โกธา         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม  

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

            ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

นายมาโนช  โคมเดือน        ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

            ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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            ‐ หนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
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สวนราชการ  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โทร 5730 

ท่ี ศธ0519.12/5225   วันท่ี 11  ตุลาคม   2555 

เร่ือง   ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

 
เรียน  คณบดคีณะศกึษาศาสตร 

 เนื่องดวย นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธ เร่ือง “ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับ
การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒” โดยมี เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัญฑิตย เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญ  อาจารยสรภัคสร  ฉัตรกมลทัศน เปนผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห ไดโปรดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัด เปนผูเชีย่วชาญ ให
นางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(รองศาสตราจารยสมชาย  สันติวัฒนกุล) 
            คณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

บันทึกขอความ 
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ที่ ศธ 0519.12/5225           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
              สุขุมวิท 23  

             กรุงเทพมหานคร 10110 
         11  ตุลาคม  2555 
เร่ือง  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 เนื่องดวย นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติใหทาํสารนิพนธเร่ือง “ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับ
การบริหารส่ิงแวดลอมในโรงเรยีนของผูบริหารโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒”  โดยมี เรือเอก ดร.อภธีิร  ทรงบัญฑิตย  เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด ไดแก นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ  รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายจักรพงษ  แซคู รอง รองผูอํานวยการสํานกังาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางสุนันทา โกธา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม 
อําเภอคลองเขื่อน และ นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห  ไดโปรดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดเปนผูเช่ียวชาญ ให
นางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

   (รองศาสตราจารยสมชาย  สันติวัฒนกุล) 

               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทร 0 2649 5000 ตอ 5730 
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สวนราชการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒โทร.๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖ตอ๒๕ 

ที่ -   วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 
 ตนเรื่อง 
 ดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจงวา นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธเรื่อง “ความสัมพันธ
ระหวางวิสัยทศันกับการบรหิารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต ๒” โดยมี เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัญฑิตย เปนอาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ   
 ขอเท็จจริง 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเรียนเชญิบุคลากรในสังกัด สพป. เชิงเทรา เขต ๒ เปน
ผูเชี่ยวชาญ  ในการตรวจแบบสอบถาม ดังนี้ 
  ๑. นายสิทธิชัย  เวศสวุรรณ  รอง ผอ. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
  ๒. นายจักรพงษ  แซคู รอง ผอ. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
  ๓. นางสุนันทา  โกธา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม  อ. คลองเขื่อน 
  ๔. นายมาโนช  โคมเดือน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
 ขอระเบียบ/กฎหมาย 

- 
 ขอพิจารณา 
  เห็นควรอนุญาตใหบุคลากรดังกลาวเปนผูเชี่ยวชาญใหนางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย 
 ขอเสนอแนะ     

  เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม 
 
                            (นางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย) 
                   นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

บันทึกขอความ 
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              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/            ฉะเชิงเทรา เขต๒เลขที่ ๒๐๙/๑ หมูที่ ๓   
              ตําบลเกาะขนนุ อําเภอพนมสารคาม  
              จังหวดัฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ 

         ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
เร่ือง  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม 

ส่ิงที่สงมาดวยแบบสอบถาม    จํานวน  ๑   ชุด 

 ดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจงวา นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธเร่ือง “ความสัมพันธ
ระหวางวิสัยทศันกับการบรหิารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” โดยมี เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัญฑิตย เปนอาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธซ่ึงขอเชิญ นางสุนันทา โกธา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม อําเภอคลองเขื่อน เปนผูเชี่ยวชาญ
ในการตรวจแบบสอบถามงานวิจัยของนางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาแลวอนุญาตให นางสุนันทา  
โกธา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม อําเภอคลองเขื่อน ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามดังกลาว 
รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาพรอมหนังสือนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 
                        

            ขอแสดงความนับถือ 

      
                                                                           (นายเสริมปญญา  เทียมวัน) 
                                         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 

งานกิจการนักเรียน 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร./โทรสาร๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖  ตอ ๒๕ 
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สวนราชการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒โทร.๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖ตอ๒๕ 

ที่ -   วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

 
เรียน  นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ 
 

 ดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจงวา นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมตัิใหทาํสารนิพนธเร่ือง “ความสัมพันธ
ระหวางวิสัยทศันกับการบรหิารส่ิงแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรยีน สังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” โดยมี เรือเอก ดร.อภิธีร  ทรงบัญฑิตย เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ซ่ึง
ขอเชิญ นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
เปนผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามงานวิจัย ของนางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาแลวอนุญาตใหนายสิทธิชัย  
เวศสุวรรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เปนผูเช่ียวชาญ  
ในการตรวจแบบสอบถามดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
  ขอแสดงความนับถือ 

   
                                                               (นายเสริมปญญา  เทียมวนั) 
                                         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 
 
 
งานกิจการนักเรียน 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร./โทรสาร๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖  ตอ ๒๕ 

บันทึกขอความ 
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สวนราชการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒โทร.๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖ตอ๒๕ 

ที่ -   วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

 
เรียน  นายจกัรพงษ  แซค ู
 

 ดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจงวา นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมตัิใหทาํสารนิพนธเร่ือง “ความสัมพันธ
ระหวางวิสัยทศันกับการบรหิารส่ิงแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรยีน สังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต ๒” โดยมี เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัญฑิตย เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธซ่ึงขอ
เชิญ นายจกัรพงษ  แซคู รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามงานวิจยั ของนางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาแลวอนุญาตให              
นายจกัรพงษ แซคู รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เปน
ผูเชี่ยวชาญ   ในการตรวจแบบสอบถามดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
  ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                               (นายเสริมปญญา  เทียมวนั) 
                                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 
 
 

 

 
 

บันทึกขอความ 
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สวนราชการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒โทร.๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖ ตอ ๒๕ 

ที่ -   วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 

 
เรียน  นายมาโนช  โคมเดือน 

 ดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจงวา นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ไดรับอนุมัตใิหทําสารนิพนธเร่ือง “ความสัมพันธ
ระหวางวิสัยทศันกับการบรหิารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” โดยมี เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัญฑิตย เปนอาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธซ่ึงขอเชิญ นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ เปนผูเช่ียวชาญในการตรวจ
แบบสอบถามงานวิจัยของนางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย 

 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 พจิารณาแลวอนุญาตให นายมาโนช  
โคมเดือน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ เปนผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามดังกลาว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 

              ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                      (นายเสริมปญญา  เทียมวัน) 
                                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
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ที่ ศธ 0519.12/5225           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
              สุขุมวิท 23  

             กรุงเทพมหานคร 10110 
         25  ตุลาคม  2555 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหเกบ็ขอมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 เนื่องดวยดวย นางสาวอุไรวรรณ ไชยโย นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติใหทาํสารนิพนธเร่ือง “ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับ
การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2” โดยมี เรือเอก ดร.อภิธีร  ทรงบัญฑิตย เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธซ่ึงนิสิตมีความจําเปน 
ตองเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย โดยขอใหครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จํานวน 84 โรงเรียน ตอบแบบสอบถามในระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห ใหครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 84 โรงเรียน ตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(รองศาสตราจารยสมชาย  สันติวัฒนกุล) 
            คณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 

 
  
     

บัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทร 0 2649 5000 ตอ 5730 
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              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
              ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขที่  ๒๐๙/๑ หมูที่ ๓   
ที่ ศธ. ๐๔๐๓๓/๔๓๑๘          ตําบลเกาะขนนุ   อําเภอพนมสารคาม  
              จังหวดัฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ 

          ๒๙  ตุลาคม   ๒๕๕๕ 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหเกบ็ขอมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................................................... 

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน   ชุด 

 ดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจงวา นางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมตัิใหทําสารนิพนธเรื่อง “ความสัมพันธ
ระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” โดยมี เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบญัฑิตย เปนอาจารยที่ปรกึษาสารนิพนธ
ซ่ึงนิสิตมีความจําเปนตองเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย โดยขอใหครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
จํานวน ๘๔ โรงเรียน ตอบแบบสอบถามในระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พิจารณาแลวอนุญาตใหนางสาว
อุไรวรรณ  ไชยโย ไดเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาพรอมหนังสือนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 
 
             ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                   (นายเสริมปญญา  เทียมวัน) 
                                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 
งานกิจการนักเรียน 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร./โทรสาร ๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖  ตอ ๒๕ 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินสําหรับผูเช่ียวชาญเพื่อการตรวจพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 

 เร่ือง ความสัมพันธระหวางวสัิยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

คําช้ีแจง:  
 1.  การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหาร

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 2.  แบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับสอบถามครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 3.  แบบสอบถามฉบับนี้มทีั้งหมด3ตอนคือ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตวัของผูตอบ ไดแก เพศ ขนาดโรงเรียน ระดับวุฒิการศึกษากลุม

สาระการเรียนรูที่ผูตอบแบบสอบถามสงักดั  

  ตอนที่ 2 วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนโดยใหประเมินระดับวิสัยทัศนของผูบริหาร

โรงเรียนของทาน 

  ตอนที่ 3 การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประเมนิระดบัการดําเนินงานดานสิง่แวดลอม

ของผูบริหารโรงเรียนของทาน 
  4. กรุณาประเมนิความสอดคลองระหวางขอความแตละขอกับนิยามศัพทเฉพาะและทาํ

เครื่องหมาย  ลงในชองคะแนน  โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี ้

  +1  หมายถงึ  ขอความนัน้สอดคลอง กับนยิามศัพทที่ระบุไว 

  0  หมายถงึ ไมแนใจวา  ขอความขอนัน้สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะที่ระบุไว 

   -1  หมายถงึ  ขอความนัน้ไมสอดคลอง กบันิยามศัพททีร่ะบุไว 

 หากขอคําถาม/ขอความขอใดที่ทานพิจารณาแลวเห็นวาไมมีความเหมาะสมหรือสมควรปรับปรุง

แกไข ขอความกรุณาเสนอแนะไวขางทายเพือ่เปนแนวทางในการพฒันาเครื่องมอืใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 * หมายเหตุ แบบสอบถามความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ของผูบริหารโรงเรียนสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชสําหรับครูผูสอน

เทานัน้ 
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ขอที่ ขอรายการ คา IOC แปลผล 

1 ผูบริหารโรงเรยีนมกีารศึกษาคนควาและสืบคนขอมูลเพื่อกําหนดแนวคิดและ

กลยุทธในการพัฒนาโรงเรียน 0.6 ใชได 
2 ผูบริหารโรงเรยีนใชขอมูลของโรงเรียนเพือ่กําหนดทิศทางในการพัฒนา

โรงเรียน 0.6 ใชได 

3 วิสัยทัศนของโรงเรียนไดมาจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนปญหาและอุป

สรรคของโรงเรียน 0.8 ใชได 

4 ผูบริหารโรงเรยีนเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดอภิปรายและรวมกนั

วางแผนอนาคตของโรงเรียน 1 ใชได 

5 ผูบริหารโรงเรียนกําหนดภาพในอนาคตของโรงเรียนจากขอมูลของผูมีสวนไดสวน

เสีย 1 ใชได 

6 ผูบริหารโรงเรยีนมีแนวทางในการวิเคราะห ขอมูลอยางรอบคอบกอนที่จะสรุป

หรือตัดสินใจนําวิธีการใหมๆ  มาใช 1 ใชได 

7 ผูบริหารโรงเรยีนมีใชผลการวิเคราะหขอมลู รวมกับความคิดสรางสรรคในการ

สรางภาพอนาคตของโรงเรียน 0.6 ใชได 

8 ผูบริหารโรงเรยีนมกีารประชมุชี้แจงและสื่อสารในรายละเอียดของวิสัยทัศนให

คณะครูทราบ 1 ใชได 

9 ผูบริหารโรงเรียนมีการพบปะพูดคุยกับคณะครูใหเห็นถึงภาพในอนาคตของ

โรงเรียน 1 ใชได 

10 ผูบริหารโรงเรียนมีการสรางแรงจูงใจและเต็มใจ เพื่อใหยอมรับในวิสัยทัศนที่กําหนด

ข้ึนมา 1 ใชได 

11 ผูบริหารโรงเรยีนใชวธิีการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใหบคุลากรทัง้ในและนอก

โรงเรียนเขาใจเปาหมายของการพัฒนาโรงเรียน 1 ใชได 

12 ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหผูที่มีขอสงสยัหรือไมเหน็ดวยในวิสัยทัศนของโรงเรียน

ไดเขาพบเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 0.8 ใชได 

13 ผูบริหารโรงเรยีนเผยแพรทาํวิสัยทัศนของโรงเรียนใหกับนักเรียนและบคุลากร

ทั้งภายในและภายนอก 1 ใชได 

14 ผูบริหารโรงเรยีนใชส่ือหลากหลายประเภทเผยแพรวิสัยทัศนของโรงเรยีน 1 ใชได 
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ขอที่ ขอรายการ คา IOC แปลผล 

15 ผูบริหารโรงเรยีนสามารถนาํวิสัยทัศนลงสูการปฏิบัติจริง 0.8 ใชได 

16 ผูบริหารโรงเรยีนใชภาวะผูนาํในการปฏิบัติตามวิสัยทัศนของโรงเรยีนให

บรรลุผล 0.6 ใชได 

17 
ผูบริหารโรงเรยีนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศนใหประสบความสาํเร็จ 

1 ใชได 

18 ผูบริหารโรงเรยีนมุงเนนใหคณะครูและบุคลากรมีความรวมมือและชวยเหลือ

ซึ่งกนัและกนั 0.6 ใชได 

19 ผูบริหารโรงเรยีนมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกใน

การปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศน 1 ใชได 

20 ผูบริหารโรงเรยีนมกีารสรางทีมงานในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 1 ใชได 

1 โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม 1 ใชได 

2 โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตรดานสิง่แวดลอม 1 ใชได 

3 โรงเรียนมีการบรรจุหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาใหสอดคลองกับสภาพของ

โรงเรียนและชมุชน 1 ใชได 

4 โรงเรียนมีการกําหนดผูรับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอม 1 ใชได 

5 โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิง่แวดลอม 1 ใชได 

6 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม 1 ใชได 

7 โรงเรียนนําผลการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมไปพัฒนา

อยางตอเนื่อง 1 ใชได 

8 ผูบริหารโรงเรยีนมกีารปลูกฝงคานยิมดานการดูแลและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ใหกับบุคลากรในโรงเรียนเชน การปลูกปา, การรักษาความสะอาด 1 ใชได 

9 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรดานสิง่แวดลอมสรางความตระหนกัตอผลเสีย

ของสิ่งแวดลอมเปนพิษ  เชน ประชุม, อบรม, ศึกษาดูงาน 1 ใชได 

10 มีการฝกปฏิบตัิการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหกับนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน 1 ใชได 
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ขอที่ ขอรายการ คา IOC แปลผล 

11 โรงเรียนอาํนวยความสะดวกการปฏิบัติงานดานสิง่แวดลอม 1 ใชได 

12 โรงเรียนมีการจัดสถานที่ใหสวยงามรมร่ืน เหมาะกับการผอนคลาย 1 ใชได 

13 โรงเรียนมีการเสริมแรงโดยการใหรางวัลกบับุคลากรที่มกีารดําเนินงานที่ดีดาน

ส่ิงแวดลอม 1 ใชได 

14 บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษ และพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 1 ใชได 

15 โรงเรียนมีการวางแผนการพฒันาสิง่แวดลอมรวมกับชุมชน 1 ใชได 

16 โรงเรียนมีการจัดทําทะเบยีนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 1 ใชได 

17 โรงเรียนมีการพานกัเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายในชมุชน 1 ใชได 

18 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอมในสถานที่สําคัญของ

ชุมชนในวนัสาํคัญตางๆ เชน ศาสนสถาน, สวนสาธารณะ 0.8 ใชได 

19 โรงเรียนและชมุชนมกีารรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 0.6 ใชได 

20 โรงเรียนมีการบูรณาการดานการพัฒนาสิง่แวดลอมกับการปองกนัโรคติดตอ

ภายในชุมชนเชน โรคไขเลือดออก 1 ใชได 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
เรื่องความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

 

คําช้ีแจง: 
  1.  ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้คอืครูผูสอน 
  2.  แบบสอบถามนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการ
บริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศซึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 
  3.  การศึกษาในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งในการวิจัยเพื่อจบการศึกษาโดยใชความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะไมสงผลกระทบตอการดําเนนิงานประจํา และการพจิารณาของ

ผูบังคับบัญชา      แตอยางใด ใครขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามใหครบทกุขอตามสภาพความ

เปนจริง 

 4.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน ไดแก 
    ตอนที่ 1 เปนคําถามขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกบัวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 
    ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกบัการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
  ผูวิจัยหวงัเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนเุคราะหจากทานดวยดี จงึขอขอบพระคุณอยางสงู   

มา ณ โอกาสนี ้

 
 

นางสาวอุไรวรรณ  ไชยโย 
นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศซึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่เปนจริงเกีย่วกับสถานภาพของทาน 

 
1.  เพศ 
  ชาย           หญิง 

 
2. ขนาดโรงเรียน 

  ขนาดเล็ก (นกัเรียนจาํนวนระหวาง 1 – 120 คน) 

  ขนาดกลาง (นักเรียนจํานวนระหวาง 121 – 500 คน)  

  ขนาดใหญ (นักเรียนจํานวนระหวาง 501 คน ข้ึนไป) 

 
3. วุฒิทางการศกึษา 
   ปริญญาตรี  

  สูงกวาปริญญาตรี 

 

4. กลุมสาระการเรียนรู 

   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                        

   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 

          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

              กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี

     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 

 คําชี้แจง โปรดอานขอความเกี่ยวกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน แลวพิจารณาวาผูบริหาร

โรงเรียนของทานมกีารปฏิบตัิในเรื่องนัน้ระดับใด แลวทาํเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบตัิของ

ผูบริหารโรงเรยีนของทาน เพียงขอเดียวของขอคําถามทั้ง 20 ขอโดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาดังนี ้

  5 หมายถงึ  มีวิสัยทัศนระดับมากที่สุด 
  4 หมายถงึ  มีวิสัยทัศนระดับมาก 
  3 หมายถงึ  มีวิสัยทัศนระดับปานกลาง 
  2 หมายถงึ  มีวิสัยทัศนระดับนอย 
  1 หมายถงึ  มีวิสัยทัศนระดับนอยที่สุด 

 
ระดับวิสัยทัศน 

วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน 
5 4 3 2 1 

ดานการสรางวิสยัทัศน          
1. ผูบริหารโรงเรียนมีการศึกษาคนควาและสืบคนขอมูลเพื่อกาํหนดแนวคิด

และกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียน 

         

2. ผูบริหารโรงเรียนใชขอมูลของโรงเรียนเพื่อกําหนดทิศทางในการพฒันา

โรงเรียน 

         

3. วิสัยทัศนของโรงเรียนไดมาจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนปญหาและ 

ลอุปสรรคของโรงเรียน 

         

4. ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดอภิปรายและรวมกนั

วางแผนอนาคตของโรงเรียน 

         

5. ผูบริหารโรงเรียนกาํหนดภาพในอนาคตของโรงเรียนจากขอมูลของผูมีสวนได

สวนเสยี 

         

6. ผูบริหารโรงเรียนมีแนวทางในการวิเคราะห ขอมูลอยางรอบคอบกอนที่จะ

สรุปหรือตัดสินใจนาํวิธกีารใหมๆ มาใช 

         

7. ผูบริหารโรงเรียนมีใชผลการวิเคราะหขอมูล รวมกับความคิดสรางสรรคใน

การสรางภาพอนาคตของโรงเรียน 

         

8. ผูบริหารโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงและสื่อสารในรายละเอียดของวสัิยทัศน

ใหคณะครูทราบ 
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ระดับวิสัยทัศน 
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน 

5 4 3 2 1 

ดานการสื่อสารวสิัยทศัน (ตอ)          
9. ผูบริหารโรงเรียนมีการพบปะพูดคุยกับคณะครูใหเหน็ถงึภาพในอนาคตของ

โรงเรียน 

         

10. ผูบริหารโรงเรียนมีการสรางแรงจูงใจและเต็มใจ เพื่อใหยอมรับในวิสัยทัศนที่

กําหนดขึ้นมา 

         

11. ผูบริหารโรงเรียนใชวิธีการสื่อสารทีห่ลากหลายเพื่อใหบุคลากรทั้งในและ

นอกโรงเรียนเขาใจเปาหมายของการพัฒนาโรงเรียน 

         

12. ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหผูที่มีขอสงสัยหรือไมเหน็ดวยในวิสัยทัศนของ

โรงเรียนไดเขาพบเพือ่แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

         

13. ผูบริหารโรงเรียนเผยแพรทําวิสัยทัศนของโรงเรียนใหกับนักเรียนและ

บุคลากรทัง้ภายในและภายนอก 

         

14. ผูบริหารโรงเรียนใชส่ือหลากหลายประเภทเผยแพรวิสัยทัศนของโรงเรียน          
การปฏิบัติตามวสิัยทศัน          
15. ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําวิสัยทัศนลงสูการปฏิบตัิจริง          
16. ผูบริหารโรงเรียนใชภาวะผูนําในการปฏิบัติตามวิสัยทัศนของโรงเรยีนให

บรรลุผล 

         

17. ผูบริหารโรงเรียนสงเสรมิใหบุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศนใหประสบ

ความสาํเร็จ 

         

18. ผูบริหารโรงเรียนมุงเนนใหคณะครูและบุคลากรมีความรวมมือและ

ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

         

19.ผูบริหารโรงเรียนมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทัง้ภายในและภายนอก

ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศน 

         

20. ผูบริหารโรงเรียนมกีารสรางทมีงานในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน          
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

 คําชี้แจง: โปรดอานขอความเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน แลวพิจารณาวาโรงเรียน

ของทานมกีารปฏิบัติในเรื่องนั้นระดับใด แลวทาํเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติของโรงเรียน 

เพียงขอเดียว   ของขอคําถามทั้ง 20 ขอโดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา ดังนี ้
    5 หมายถงึ  มีการดําเนนิงานมากที่สุด 
  4 หมายถงึ  มีการดําเนนิงานมาก 
  3 หมายถงึ  มีการดําเนนิงานปานกลาง 
  2 หมายถงึ  มีการดําเนนิงานนอย 
  1 หมายถงึ  มีการดําเนนิงานนอยที่สุด 

 
ระดับการดําเนินงาน 

การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียน 
5 4 3 2 1 

ดานนโยบายและการบริหารงานดานสิง่แวดลอมศกึษา          
1. โรงเรียนมกีารกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม          
2. โรงเรียนมีแผนยทุธศาสตรดานสิ่งแวดลอม          
3. โรงเรียนมีการบรรจุหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาใหสอดคลองกับสภาพของ

โรงเรียนและชมุชน 

         

4. โรงเรียนมกีารกําหนดผูรับผิดชอบงานดานสิง่แวดลอม          
5. โรงเรียนมกีารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม          
6. โรงเรียนมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม          
7. โรงเรียนนําผลการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมไปพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

         

8. ผูบริหารโรงเรียนมกีารปลูกฝงคานิยมดานการดูแลและพัฒนาสิง่แวดลอม

ใหกับบุคลากรในโรงเรียนเชน การปลูกปา, การรักษาความสะอาด 

         

ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอม          
9. โรงเรียนมกีารพัฒนาบุคลากรดานสิง่แวดลอมสรางความตระหนักตอ

ผลเสียของสิ่งแวดลอมเปนพิษ  เชน ประชุม, อบรม, ศกึษาดงูาน 

         

10. มีการฝกปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหกบันักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน 

         

11. โรงเรียนอาํนวยความสะดวกการปฏิบัติงานดานสิง่แวดลอม          
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ระดับการดําเนินงาน 
การบริหารสิง่แวดลอมในโรงเรียน 

5 4 3 2 1 

12. โรงเรียนมีการจัดสถานที่ใหสวยงามรมร่ืน เหมาะกับการผอนคลาย          
13. โรงเรียนมกีารเสริมแรงโดยการใหรางวัลกับบุคลากรที่มีการดําเนนิงานที่ดี

ดานสิ่งแวดลอม 

         

14. บุคลากรในโรงเรียนมพีฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษ และ

พัฒนาสิ่งแวดลอม 

         

ดานความสมัพันธกับชุมชน หนวงงานภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ
และพัฒนาสิง่แวดลอม 

         

15. โรงเรียนมกีารวางแผนการพัฒนาสิง่แวดลอมรวมกบัชุมชน          
16. โรงเรียนมกีารจัดทาํทะเบียนแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน          
17. โรงเรียนมกีารพานกัเรยีนไปทัศนศกึษาแหลงเรยีนรูภายในชมุชน          
18. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอมในสถานที่สําคัญ

ของชุมชนในวนัสําคัญตาง ๆ เชน ศาสนสถาน สวนสาธารณะ 

         

19. โรงเรียนและชุมชนมีการรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน          
20.  โรงเรียนมีการบูรณาการดานการพฒันาสิง่แวดลอมกับการปองกนั

โรคติดตอภายในชุมชนเชน โรคไขเลือดออก 
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