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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2) ศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (3) ศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 460 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 310 คน เครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามวิสัยทัศนของผูบริหาร

สถานศึกษา 3) แบบสอบถามวัดการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดย

ดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน (2) ระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือดานการสงเสริม

และพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอ (3) วิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คำสำคัญ: วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา, การบริหารสิ่งแวดลอม, ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the vision of private school administrators 

under Pathumthani Primary Educational Service Area Office2, (2) To study the environmental 

management of private school administrator under Pathumthani Primary Educational Service Area 

Office2; and (3) To study the relationship between vision and environmental management of private 

school administra tors under Pathumthani Primary Educational Service Area Office2. 
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This research was methodology is survey research. The population consisted of 460 teachers 

of school under Pathumthani Primary Educational Service Area Office2 The sample used in this research 

was elementary school teachers under the Office of Pathumthani Primary Educational Service Area 

Office2. The samples of study consisted of 310 teachers who had worked at primary schools under the 

Pathumthani Primary Educational Service Area Office2. The relationship between vision and 

environmental management questionnaire of the school administrators, and the instruments used for 

data collection were questionnaire The statistics used for analysis were percentage, mean, Standard 

Deviation, and Pearson's correlation analysis. 

The research results were revealed as follows: (1) The vision of school administrators under the 

Pathumthani Primary Educational Service Area Office2 was at a high level. When considered in each 

aspect was also at high level in every aspect. The highest mean score was the aspect of implementation 

according to vision. (2) The environmental management of the school administrators under the 

Pathumthani Primary Educational Service Area Office2 was at a high level. When considered in each 

aspect was also at a high level in every aspect; and (3) The relationship between vision and the 

environmental management of school administrators under the Pathumthani Primary Educational 

Service Area Office2 in overall aspect had positive relation at level of statistical significance .01. 

Keywords: School Administrators’ Vision, Environmental Management, Primary Education 

 

บทนำ 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2556 สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชเปนเปาหมายในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู คุณภาพดานอัต

ลักษณของสถานศึกษา รวมท้ังคุณภาพดานมาตรการสงเสริม และหนวยงานตนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไดใหความสำคัญในการนำมาตรฐานการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพ 

และมีมาตรฐานเดียวกัน และใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใชเปนเครื่องมือในการสงเสริม สนับสนุนให

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเขมแข็งและยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556: 

17-19) 

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศนนั้น ยอมสามารถดำเนินการใหสถานศึกษามุงไปสูคุณภาพ และไดมาตรฐาน 

เพื่อมุ งสู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ยิ ่งผู บริหารสถานศึกษาให

ความสำคัญกับการบริหารสิ่งแวดลอม และเปนผูมีวิสัยทัศนในระดับสูงแลวก็จะกอใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนผูบริหารจึงตองดำเนินการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนอยางมีวิสัยทัศน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ เพชรสุลักษณ บำรุงผล (2556: บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารที่มีตอการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรยีน: 

กรณีศึกษาสำหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธตอ

การจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



266 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

จากนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใหความสำคัญกับการบริหาร

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพราะสงผลกระทบตอนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโดยตรง และการท่ีสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ยังมีสวนที่ตองเรงรัดปรับปรุง และพัฒนาอีกหลาย

ดาน และการจะบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น จำเปนที่ผูบริหารตองพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

อยางมีวิสัยทัศน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สิ่งแวดลอม ในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพ่ือจะ

เปนแนวทางใหผูบริหารในการกำหนดนโยบาย บริหารสภาพแวดลอมในโรงเรียนประสบความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล และเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี กำหนดวัตถุประสงคไว ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

2. เพื่อศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชาการและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน จำนวน 460 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 310 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่; และ มอรแกน (Krejcie; 

& Morgan, 1970: 608) และไดมาโดยการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย มีดังน้ี 

2.1 วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีองคประกอบ ดังน้ี 

2.1.1 การสรางวิสัยทัศน 

2.1.2 การสื่อสารวิสัยทัศน 

2.1.3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

2.2 การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 

2.2.1 ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม 

2.2.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม 

2.2.3 ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ผู วิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิจัยได

นำแนวคิดของบรอน (Braun, 2010: 26) ที ่พบวา พฤติกรรมของผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ประกอบดวย 1) การสราง

วิสัยทัศน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหสภาพการณ ทั้งภายในและภายนอกองคการ สามารถกำหนดทิศทางและ

เปาหมาย เพ่ือสรางอนาคตผานวิสัยทัศนขององคการ 2) การสื่อสารวิสัยทัศนโดยการโนมนาวจูงใจใหบุคลากรยึดมั่น และ

รวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ สามารถสื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจน และ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศนโดยการ

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน กระตุนการทำงานเปนทีม ใหบุคลากรไดใชศักยภาพ

ในการทำงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งแนวคิดของบรอนไดมีผูนำมาศึกษาหลายทาน ไดแก มนตรี แยมกสิกร (2556: 

22) และ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2558: 26) ที่เสนอแนะเพิ่มเติมวาองคประกอบของวิสัยทัศน มี 3 องคประกอบ ไดแก 1) 

การคิด หรือสรางภาพที่ควรจะเปนในอนาคต 2) การสื่อสารภาพทีค่ิด ขายหรือขยายความคิด ความเชื่อ แนวคิดของตน 

ใหบุคคลท่ีเก่ียวของไดรับรู เขาใจ เพ่ือใหเกิดวิสัยทัศนรวมขององคการซึ่งเปนท่ียอมรับของทุกคน 3) การปฏิบัติตามพันธ

กิจท่ีกำหนดไวเพ่ือทำใหวิสัยทัศนเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอการจัดการศึกษาจาก

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที่ 11 มีเนื้อหาวา สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม 

และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการเรียนรู  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ผู ว ิจัยจึงไดนำแนวคิดเกี ่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558ค: 74) ที่ไดกำหนดมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1) ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม 2) ดานการสงเสริมและ

พัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม และ 3) ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่ง

ผูวิจัยไดเลือกกรอบแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะมีความสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

วิสัยทัศนเปนคุณสมบัติประการหนึ่งของผูบริหารที่จะชวยสงเสริมการดำเนินงานการบริหารสิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือมุงสูการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยิ่งผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญ

กับการบริหารสิ่งแวดลอม และเปนผูมีวิสัยทัศนในระดับสูงแลวก็จะกอใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนผูบริหารจึงตองดำเนินการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยางมี

วิสัยทัศน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพชรสุ

ลักษณ บำรุงผล (2556: บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารท่ีมตีอการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน: กรณีศึกษา

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธตอการจัด

สิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ รัตนจำเรียง เพชรแกว (2557: บทคัดยอ) 

ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ

ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจ ัยพบวา ผ ู บร ิหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังก ัดสามัญศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศนโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง สวนบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ

มีลักษณะบรรยากาศแบบเปดปานกลางเปดนอย และความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับ

บรรยากาศเปดของโรงเรียนและถาพิจารณาจำแนกรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับบรรยากาศของโรงเรียนดาน

พฤติกรรมสนับสุนนของผูบริหารสถานศึกษากับดานพฤติกรรมสามัคคีของครูผูสอนมีความสัมพันธกันคอนขางสูงทางบวก 
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สวนวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานไมสัมพันธกับดานพฤติกรรมควบคุมของผูบริหารสถานศึกษาและดาน

พฤติกรรมของใจของครูผูสอน 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการขางตน ผูวิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดวิจัยครั้งน้ี ดังแสดงไวในภาพท่ี 1 

ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 

1. การสรางวิสยัทัศน 

2. การสื่อสารวิสัยทัศน 

3. การปฏิบัติตามวิสยัทัศน 

การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา ใน 3 ดาน คือ 

1. ดานนโยบาย และการบริหารงานดาน

สิ่งแวดลอม 

2. ดานการสงเสรมิและพัฒนาบุคคลดาน

สิ่งแวดลอม 

3. ดานการสงเสรมิความสัมพันธกับ

ชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สรุปผลได ดังน้ี 

1. ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง จำแนก

ตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 68.06 เปนเพศชาย จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ31.94 

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน สวนใหญอยู ในโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 165 คน คิดเปนรอยละ 53.22 เปนครูท่ี

ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 30.65 และเปนครูท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.13 จำแนกตามวุฒิการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 225 

คน คิดเปนรอยละ 72.58 และระดับปริญญาตรี จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 27.42 และจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย 3 อันดับแรก คือ เปนครูที่สอนอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จำนวน 70 คน คิดเปน

รอยละ 22.58 รองลงมาเปนครูท่ีสอนอยูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.13 และเปน

ครูที่สอนอยูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 12.90 ตามลำดับ 

และกลุมสาระท่ีมีครูสังกัดนอยท่ีสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีจำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.74 

2. ระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.81, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวย

เชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน ( X = 3.93, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ

ดานการสรางวิสัยทัศน ( X  = 3.83, S.D. = 0.61) และอันดับสุดทาย คือ ดานการสื่อสารวิสัยทัศน ( X  = 3.77, S.D. = 

0.54) ตามลำดับ 

3. ระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผู บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.04, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดาน

สิ่งแวดลอม ( X  = 4.12, S.D. = 0.92) รองลงมาคือดานนโยบายและการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม ( X  = 4.04, S.D. = 

0.57) และดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ( X  = 3.97, S.D. = 0.54) 

ตามลำดับ 

4. วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(r = 0.75) และวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารสถานศึกษาในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ดาน

การสรางวิสัยทัศนกับดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (r = 0.88) รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศนกับดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (r = 0.81) ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนกับดานการสงเสรมิ

และพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.78) ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนใน

การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (r = 0.77) ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม 

(r = 0.74) ดานการสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.74) ดานการสื่อสาร

วิสัยทัศนกับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.71) ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานการสงเสริม

ความสัมพันธกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (r = 0.69) และดานการสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการสงเสริม

ความสัมพันธกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (r = 0.67) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 พบวา ครูมีความคดิเห็นตอระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก โดยดานที่มีคาเฉลี ่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน รองลงมาคือดานการสรางวิสัยทัศน 

ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการ

กำหนดและใหความสำคัญกับวิสัยทัศน ซึ่งมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาวิสัยทัศนอยาง

ตอเนื่อง เพราะปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การใชวิสัยทัศนในการบริหาร จึงเปนเรื่องที่ผูบริหารควร

ใหความสำคัญเพื่อนำพาองคการไปสูเปาหมายที่ตองการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วินัย คำประดิษฐ (2557: 90) ท่ี

ศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาตาก เขต 1-2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1-2 มีระดับวิสัยทัศนอยู

ระดับมาก และผลการวิจัยของ ณัฐกิตติ์ นาคแดง (2556: 91) ท่ีศึกษาวิสัยทัศนในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบวา ระดับวิสัยทัศนในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อยูในระดับมาก ท้ังในโดยรวม

และรายดาน โดยดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การสรางวิสัยทัศน และดานการเผยแพร

วิสัยทัศน เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

1.1 ดานการสรางวิสัยทัศน พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษาที่ดีตองมีความรู การมีขอมูล

ขาวสาร การเก็บรวบรวมขอมูล จากผูมีสวนไดสวนเสีย และจากแหลงตางๆ ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมท้ังมี

ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล ผสมผสานกับความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อเปนแนวทางในการ

กำหนดอนาคตของสถานศึกษา และนำพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายไดสำเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกฉันท โชติ
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ฉันท (2560: 129) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครราชสมีา พบวา การสรางวิสัยทัศนของผูบริหาร สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผูบริหารที่ดำรงตำแหนงในโรงเรียนน้ัน

ตองผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหารเพ่ือเขาสูตำแหนง เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถในการบริหารงาน

ในสถานศึกษา ซึ่งปจจุบันการเขารับการอบรมหลักสูตรน้ีผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงวิสัยทัศน การบริหารสถานศึกษา

ใหเปนรูปธรรม จึงจำเปนท่ีผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจในการบริหารงานตามขอบขายท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษากำหนด 

1.2 ดานการสื่อสารวิสัยทัศน พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานน้ีอยูในระดับมาก โดย ชีพ; และ โชเอนไฮท (Sheive; & Schoenheit, 1987: 101) 

ระบุวา การสื่อสารวิสัยทัศนท่ีไดผลน้ัน จำเปนตองอาศัยผูนำท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร และเปนผูมีวาทศิลป ในการ

โนมนาวใหสมาชิกเชื่อและเห็นคลอยตาม สอดคลองกับ แบร; และคนอื่นๆ (Beare; & et al., 2019: 120-121) ที่ศึกษา

พบวา การท่ีผูนำจะสามารถนำองคการใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกำหนดไดน้ัน ผูนำจะตองสื่อสารวิสัยทัศนไปถึงสมาชิกทุกคนใน

องคการ เพื่อใหสมาชิกมีความเขาใจ และยอมรับวิสัยทัศนนั้น โดยสามารถทำไดโดยการ กลาวปราศรัย การพูดคุย การ

พบปะสังสรรค การบันทึก คำขวัญ ปายประกาศ และพิธีการตางๆ ซึ่งเนนใหเห็นถึงความสำคัญของวิสัยทัศน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ เอกฉันท โชติฉันท (2560: 129) ที่ศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา วิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสื่อสารวิสัยทัศนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื ่องจากการผานการอบรม

หลักสูตรพัฒนาผูบริหารเพ่ือเขาสูตำแหนง 

1.3 ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสำคัญกับการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน โดยกระตุนใหสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามวิสัยทัศนที ่กำหนดเพื่อใหวิสัยทัศนที ่สรางขึ ้นประสบ

ความสำเร็จตามเปาหมาย ตลอดจนการประยุกตวิสัยทัศนไปสูนโยบาย เปาหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ 

ของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลาลัย นิมิบุตร (2560: 270) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา วิสัยทัศนผูบริหาร ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนอยูใน

ระดับมาก โดยมีการใชความรวมมือรวมใจ และการทำงานเปนทีมเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหโรงเรียนประสบความสำเร็จ 

2. จากการศึกษาระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ 

ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคล ดานสิ่งแวดลอม รองลงมาคือ ดานนโยบาย และการบริหารงาน ดานสิ่งแวดลอม และ

ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ สำเริง 

วงษเจริญ (2559: 67) ที่ศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรุี 

เขต 2 พบวา มีการบริหารสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ (2557: 1) มี

นโยบายใหบรรจุเน้ือหาสาระเก่ียวกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมลงในหลักสูตรเพ่ือใหสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ี

โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกความรูไวในหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ตลอดจนการใหความรูแก

ประชาชนเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองอินทร บุญทูล (2556: 49) 

ที ่ศึกษาสภาพการจัดสิ ่งแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา การจัด

สภาพแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยใหเหตุผลวา เพราะครูผู สอน และผูบริหาร
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สถานศึกษา ตางมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดลอม เพราะเปนการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีใน

โรงเรียน ท่ีจะสงผลใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

2.1 ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ ่งแวดลอม พบวา การบริหารสิ ่งแวดลอมของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูระดับมาก แสดงวา ผูบริหารให

ความสำคัญกับการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การที่โรงเรียนมีนโยบาย แผนยุทธ

ศาสตร และแผนปฏิบัตกิารประจำปดานสิ่งแวดลอม โครงสรางการบริหารงาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการ

บรรจุหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไป

พัฒนางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สำเริง วงษเจริญ (2559: 67) ที่ศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก และ

งานวิจัยของ ทองอินทร บุญทูล (2556: 54) ที่ศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา การบริหารงานดานสิ่งแวดลอม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนไดมีการเปด

โอกาสใหบุคลากรเสนอแนวคิดในการพัฒนาสภาพการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน การสงเสริมใหบุคลากรรวมกันทำงาน

เปนทีม การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

2.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ ่งแวดลอม พบวา การบริหารสิ ่งแวดลอมของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูระดับมาก ซึ่งโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดดำเนินการตามกระทรวงศึกษาธิการ (2558ค: 74) ที่ให

ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอม นั่นคือ มีการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง สิ่งแวดลอม มีการเสริมแรงและ

กระตุนใหบุคลากรมีความตระหนัก และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน ดานการดูแลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน รวมท้ังบุคลากร

มีพฤติกรรมเปนแบบยางท่ีดีในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมและ

ตอเนื่อง มีการเสริมแรงและกระตุนบุคลากรใหมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมเปน

แบบอยางท่ีดีในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

2.3 ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม พบวา การบริหาร

สิ่งแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูระดับ

มากโดยโรงเรียนมีการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ชุมชน ในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอม และมีการรวมมือกันในการแกปญหาสิ่งแวดลอม มีการบูรณาการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมกับการปองกัน

โรคติดตอภายในชุมชน เชน โรคไขเลือดออก และยังมีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายในชุมชน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ณัฐธยาน พลศรีเมือง (2560: 54) ที่ไดศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนในศูนย

เครือขายการศึกษาตำบลเวียงเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา โรงเรียนมีการเสริมสราง

บรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน โดยใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมในลักษณะที่สรางความสัมพันธกับชุมชน และจัดให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอมดวย และสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2558ค: 74) ที่ไดกำหนด

มาตรฐานดานการบริหารจัดการ โดยใหโรงเรียนสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ชุมชน ในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีการ

จัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม อีกท้ังใหมีการรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ใน

การแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

3. เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารควรมีวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและดำเนินการใหเปนไปตามวิสัยทศัน

กำหนด วิสัยทัศนจะเปนตัวผลักดันใหองคการไปในทิศทางท่ีพึงประสงค และทำใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายได ใน

การดำเนินการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน จะตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ ในการที่จะบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนให

ไดผลดีและมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารในฐานะที่เปนผูนำสถานศึกษา มีสวนสำคัญที่จะพัฒนา และกระตุนบุคลากร

อื่นๆ ใหมีความกระตือรือรนในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีสภาพแวดลอมและการเรียนการสอนที่ดี ซึ ่งการบริหาร

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหประสบผลสำเร็จนั ้น จำเปนที่ผูบริหารจะตองเปนผู มีวิสัยทัศน ดังที่ แรมเซย; และ คลาค 

(Ramsay; & Clark, 2012: 1) ไดเสนอแนะวา การท่ีผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน จะสงผลใหสามารถบริหารโรงเรียนไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนจำเรียง เพชรแกว (2557: บทคัดยอ) ที ่ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วิสัยทัศนโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง สวนบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีลักษณะ

บรรยากาศแบบเปดปานกลางเปดนอย และความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศเปดของ

โรงเรียนและถาพิจารณาจำแนกรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับบรรยากาศของโรงเรียน ดานพฤติกรรมสนับสุนนของ

ผูบริหารสถานศึกษากับดานพฤติกรรมสามัคคีของครูผูสอน มีความสัมพันธกันคอนขางสูงทางบวก สวนวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษาทุกดานไมสัมพันธกับดานพฤติกรรมควบคุมของผูบริหารสถานศึกษาและดานพฤติกรรมของใจของ

ครูผูสอน จึงเห็นไดวา ผูบริหารจำเปนตองมีวิสัยทัศน เชนเดียวกับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีวิสัยทัศนในระดับมาก และวิสัยทัศนของผูบริหารนั้นก็มีความสัมพันธทางบวกกับการ

บริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป

ใช และขอเสนอแนะเพ่ือการนำทำวิจัยในครั้งตอไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

1. จากผลการศึกษาพบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 อยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสื่อสารวิสัยทัศน มีคะแนนนอยท่ีสุด ดังน้ัน

จึงควรมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในดานการสื่อสารวิสัยทัศน เพราะถือเปนเรื่องสำคัญท่ีผูบริหารตองมีการถายทอด

วิสัยทัศนจากตนเองใหทีมงานรับทราบและเขาใจถึงภาพความสำเร็จท่ีผูบริหารไดวางไว และสามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน

ไดอยางถูกตอง เพ่ือมุงสูเปาหมายสูงสุดของสถานศึกษา 

2. จากผลการศึกษาพบวา การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูในระดับมาก แตหากพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ขอการมีสวนรวมระหวาง

โรงเรียนและชุมชนในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน มีคะแนนนอยท่ีสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมุงเนนให

โรงเรียนและชุมชนมีการรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

3. จากการศึกษาความสัมพนัธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ของผูบริหารสถานศึกษา ควรนำผลการศึกษาไปเปนขอมูลและสารสนเทศสำหรับครู ผู บริหาร ศึกษานิเทศก และ

ผูเกี่ยวของ ใชเปนแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศนเพื่อใช รวมถึงใชในการวิเคราะห วางแผน กำหนดนโยบาย ในการ

ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
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ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับตัวแปรอื่นๆ เชน การประกัน

คุณภาพภายใน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีชวยสนับสนุนหรือพัฒนาองคการใหกาวหนา 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ในพื้นที่ที่มีบริบทแตกตางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เชน พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่เขต

อุตสาหกรรม เปนตน 

3. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพื่อทราบถึงปจจัยที่สงผลโดยตรงใหการ

บริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ควรศึกษาถึงองคประกอบของวิสัยทัศนที่สามารถพยากรณถึง

การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือทราบถึงผลของการพยากรณตอการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน เพ่ือใหการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จตอไป 
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