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ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงภำวะผู้น ำวิสัยทศันกั์บกำรจัดกำรควำมปลอดภยัของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

Relationship between Visionary Leadership and Safety Management of School 
Administrators under the Secondary Educational Service Area Office 9 

 

พีระพฒัน ์ เหลา่นรากิตติ 
โรงเรยีนคงทองวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าวิสยัทศันก์บัการจดัการ

ความปลอดภยัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม

ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ขา้ราชการครูและผูบ้รหิารในสถานศกึษามธัยมศกึษา สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 226 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้  าวิสัยทัศนข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นการท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี 

และด้านการมีวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 2) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการจดับริการความปลอดภยัในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสงู

ที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา 

ตามล าดับ และ 3) ภาวะผูว้ิสัยทัศนข์องผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร

จดัการความปลอดภยัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

ในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ค ำส ำคัญ: ภาวะผูน้  าวิสยัทศัน,์ การจดัการความปลอดภยั, ผูบ้รหิารสถานศกึษา, มธัยมศกึษา 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the relationship between visionary 

leadership and safety management of school administrators under the secondary educational 

service area office 9. The research samples consisted of 226 teachers and school 

administrators who had worked at schools under the secondary educational service area office 

9. Data were collected by using 5-point rating scale questionnaire and were statistically 

analyzed by mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The research findings were revealed that 1) the visionary leadership of school 

administrators under the secondary educational service area office 9 in overall aspects was 

found at high level. When considering in each aspect, it was at high level in all aspects by the 

aspect of teamwork had the highest mean score, followed by the good role model, and the 

vision respectively; 2) the safety management of school administrators under the secondary 

educational service area office 9 in overall aspects was found at high level. When considering 

in each aspect, it was at high level in all aspects by the aspect of school security services had 

the highest mean score, followed by the physical environmental management, and teaching of 

education respectively, and; 3) the visions of school administrators were positively correlated 

with the safety management of school administrators at a moderate level and were evaluated 

significance level at 0.01. 

 

Keywords: Visionary Leadership, Security Management, School Administrator, Secondary 

Education 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ก า ร จั ด ก า ร ค ว ามปลอดภั ย ข อ ง

สถานศกึษานัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูบ้รหิารตอ้งมี

การจัดการความปลอดภัยที่ถูกตอ้งเหมาะสม 

ซึ่ง สุจินตรา  ผริตะโกมล (2548) สรุปว่าการ

จัดการความปลอดภัยที่ดีในสถานศึกษามี

ความส าคัญยิ่ งต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

เพราะการจัดการความปลอดภยัที่ดีจะน าไปสู่

การเรียนรู ้ที่ มีประสิทธิภาพของนักเรียน ใช้

แนวคิดของเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท ์(2548) 

สรุปว่าการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน

เป็นกิจกรรมการบริหารอย่างหนึ่งที่ส  าคญัมาก

ของสถานศึกษา ซึ่ งจะช่วยด ารงรักษาไว้  

และปรับปรุงส่งเสริมสวัสดิภาพหรือความ
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ปลอดภยัของทกุคนในสถานศึกษา โดยจดัใหมี้

การคน้หาปัญหาและสาเหตุอุบัติเหตุ การจัด

กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ การใหบ้ริการความ

ปลอดภัยในดา้นต่าง ๆ และการใหบ้ริการการ

รักษาพยาบาลเม่ือประสบอุบัติเหตุ กิจกรรม

ต่าง  ๆ ที่ จัดเพื่ อบริการความปลอดภัยใน

สถานศึกษา  โดยแบ่ ง เ ป็น  4 ด้าน  ได้แก่   

1) การจดับริการความปลอดภยัในสถานศึกษา 

2) การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับสวัสดิ

ศึกษา 3). การจดัสิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษาให้

ปลอดภัย  และ  4) กา รพัฒนาหลัก สูต ร

สถานศกึษาแห่งความปลอดภยั 

ดังนัน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ดีจะตอ้ง

ภาวะผูน้  าวิสยัทศันท์ี่มีการจงูใจ และกระตุน้ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับที่ จะปฏิบัติตาม 

“นโยบายความปลอดภยั” (Safety Policy) ของ

สถานศึกษา ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งมี “ภาวะ

ผูน้  าวิสยัทศัน”์ นบัตัง้แต่ผูอ้  านวยการเรื่อยลงไป

จนถึงระดบัหวัหนา้งาน ซึ่งการวดัประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของ “ภาวะผูน้  าวิสยัทศันด์า้น

ความปลอดภยั” ในสถานศึกษาจะพิจารณาได้

จาก 1) นโยบายการป้องกันอุบตัิเหตุ และการ

สรา้งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่มี

ผู้บริหารอ านวยการลงนามเป็นลายลักษณ์

อักษร 2) แผนงานและเป้าหมาย ตลอดจน

มาตรฐานการด าเนินงานดา้นความปลอดภัย 

และการควบคุมความสูญเสียในสายงานการ

บงัคับบญัชา 3) กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม

และสามารถตรวจสอบวัดผลได้ เช่น การ

ตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน การ

แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบ กิจกรรม

กลุ่มในการแกไ้ขปัญหา เป็นตน้ 4) การพูดคุย

สอนงานเรื่องความปลอดภยั 5) การมีคู่มือหรือ

มีมาตรฐานขัน้ตอนการท างานอย่างปลอดภัย

ในหน่วยงาน 6) การพดูคยุเรื่องความปลอดภยั 

ทกุครัง้ที่มีการประชมุ 7) การเป็นตวัอย่างที่ดีใน

การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  

8) การให้รางวัลแก่ ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่ มี

พฤติกรรมที่ดีดา้นความปลอดภยั 9) การแกไ้ข 

ตกัเตือน ผูท้ี่ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบแห่งความ

ปลอดภัย 10) การสนับสนุนโครงการความ

ปลอดภยัต่าง ๆ ที่ชัดเจน และ 11) การรณรงค์

และเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยนอกงานของ

ผู้ ใ ต้บั งคับบัญชาและครอบครัว  (วิฑู รย์    

สิมะโชคดี, 2558) ดว้ยเหตผุลดงักล่าวนี ้ผูว้ิจยั

จึงสนใจในการศึกษาภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ที่

ส่ งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของ

สถานศึกษาจากครูในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 ปีการศึกษา 2560 ผลจากการวิจัยจะ

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษามีภาวะผูน้  า

วิสยัทศันข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา อีกทัง้ภาวะ

ผู้น  าวิสัยทัศน์ที่ส่งผลต่อการจัดการความ

ปลอดภัยของสถานศึกษา ซึ่งผลจากการวิจัย

ดังกล่าวน ามาเพื่อเป็นประโยชน์ส  าหรับเป็น

แนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารโรงสถานศึกษา

ในด้านภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ เพื่อน าไปบริหาร

จัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา ได้รับการ

รับ รองมาตรฐานจากส านัก ง าน รับ รอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) ทุกสถานศึกษา อีกทัง้เพื่อใหอ้งคก์ารมี

ความมั่นคงและสามารถด าเนินการได้อย่าง

มั่นคงในยุคโลกาภิวตันท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ และเป็นที่ยอมรบัในระดับประเทศและ

ระดบัสากลในล าดบัต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคห์ลักเพื่อ

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าวิสยัทัศน์

กับการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 9 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยเก่ียวกับ ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัย

สามารถส รุป ไว้ว่ า  ภาวะผู้น  า วิ สัยทัศน์   

ควรประกอบดว้ยคุณลักษณะ 3 ดา้นหลัก คือ 

1) การ มีวิ สัยทัศน์  2) การท า งาน เ ป็นทีม  

และ 3) การเป็นแบบอย่างที่ดี และการจัดการ

ความปลอดภัยของสถานศึ กษา  สั ง กัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ควรจะประกอบ

ไปด้วยงาน 3 ด้านหลัก คือ 1) การจัดบริการ

ความปลอดภัยในสถานศึกษา 2) การจัด

สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา  

และ 3) การจดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 

ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและผูบ้รหิารในสถานศึกษา

มธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2560 จ านวน

กลุ่มตัวอย่าง 226 คน โดยใช้เกณฑ์ก าหนด

จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ 

Krejcie and Morgan (1970) ใชว้ิธีการสุม่แบบ

แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้

ต าแหน่งเป็นชัน้ (Strata) แลว้น ามาค านวณหา

สดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง จะไดก้ลุ่มตวัอย่างครู 

200 คน และผูบ้รหิาร 26 คน 

 
กรอบแนวคดิในกำรวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ต ารา เอกสาร และผลงานวิจยัดงักลา่ว ผูว้ิจยัจงึไดน้  าแนวคิดมา

ประมวลกนัเขา้เป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจยั โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจยัได ้ดงันี ้
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ตวัแปรตน้                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 

ไ ด้ แ ก่  ข้ า ร า ช ก า ร ค รู ผู้ แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ใ น

สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ปีการศึกษา 

2560 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน โดยใช้

เกณฑก์ าหนดจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก

ตารางของ  Krejcie and Morgan (1970) ใช้

วิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random 

Sampling) โดยใช้ต าแหน่งเป็นชั้น  (Strata) 

แลว้น ามาค านวณหาสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง 

จะไดก้ลุ่มตัวอย่าง จะไดก้ลุ่มตัวอย่างครู 200 

คน และผูบ้ริหาร 26 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ

เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ ป็ น แ บบส อบถ า ม 

(Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัไดส้รา้งและพฒันาขึน้ 

โดยไดป้ระมวลแนวคิดที่ไดจ้ากการวิเคราะห์

เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์

และการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ง

แบบสอบถามเก่ียวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาไดค้่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .87 และ

แบบสอบถามเ ก่ียวกับการจัดการความ

ปลอดภัยของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดค้่าความ

เช่ือมั่นเท่ากบั .85 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ผ่าน

การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไปจัดท าชุด

แบบสอบถามจริงน าไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก

กลุ่มตัวอย่าง ไดก้ลับคืนมาครบทั้ง 226 ฉบับ 

คิด เ ป็นร้อยละ 100.00 เกณฑ์ในการแปล

ความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล

ตามเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง 

นิลแก้ว (2545) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์และการจัดการความ

ปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 

โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 

Pearson’s Product-Moment Correlation 

Coefficient โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ที่

ค  านวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก 

แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน

ลกัษณะคลอ้ยตามกนั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน โดยหา

ภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์องผูบ้รหิาร

สถานศกึษาจ าแนกเป็น 

1) การมีวิสยัทศัน ์

2) การท างานเป็นทีม 

3) การท างานเป็นทีม 

การจดัการความปลอดภยัของสถานศกึษา

จ าแนกเป็น 

1) การจดับรกิารความปลอดภยัในสถานศกึษา 

2) การจดัสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพในสถานศกึษา 

3) การจดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษา 
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ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์

และการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช้โดยการหาค่ า

สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส ห สัมพั น ธ์ แ บบ  Pearson’s 

Product-Moment Correlation Coefficient 

 
สรุปผลกำรวจิัย 

1. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นการท างานเป็นทีมมี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการเป็น

แบบอย่ า งที่ ดี  และด้านกา ร มี วิ สัยทัศน์  

ตามล าดบั 

2. การจัดการความปลอดภัยของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการ

จัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษามี

ค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด รองลงมาคือด้านการจัด

สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการเรียนการ

สอนสวสัดิศกึษา ตามล าดบั 

3. ภาวะผู้ วิ สัยทัศน์ของผู้บ ริ ห า ร

สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

บริหารจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศึกษา เขต 9 ในระดบัปานกลาง อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
อภปิรำยผล 

1. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศึกษา เขต 9 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหานอ้ย คือ ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้น

การเป็นแบบอย่างที่ดี และดา้นการมีวิสยัทศัน ์

ตามล าดบั ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะภาวะผูน้  าใหม่

จ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้  าวิสยัทศัน ์เพราะสามารถ

มองการณ์ไกล มองภาพในอนาคตได้ชัดเจน

เพื่อมาวางแผนพฒันาสถานศึกษาหรือวางแผน

ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึน้โดยเฉพาะ

ตอ้งมีความคิกสรา้งสรรค ์แปลกใหม่เพื่อกระตุน้

ใหค้รูน าความคิดสรา้งสรรคจ์ินตนาการมาใชใ้น

การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ อีกทั้งภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ จะ

สามารถคาดการณ์ต่าง  ๆ ที่ มีอิท ธิพลต่อ

สภาวการณใ์นอนาคต ท าใหส้ถานศึกษาสาม

รถด าเนินงานไปสู่ เป้าหมาย โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความรบัผิดชอบใหก้ับผูต้าม

ให้ร่วมตัดสินใจโดยผู้บริหารเป็นผู้นิ เทศให้

ค าปรึกษา และสนับสนุนบุคลากรได้พัฒนา

คุณภาพของผลผลิตและการบริการ รวมถึง

วิธีการใหเ้ป็นแบบอย่างท าใหผู้ต้ามเกิดความ

ไวว้างใจ (Hatch, 2009) โดยเฉพาะวิสยัทศันจ์ะ
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ช่ วย ให้กา รปฏิบัติ ง านประสบผลส า เ ร็ จ 

(Attainable or Achievable) บุคลากรท างาน

ดว้ยความมั่นใจและมีความสุขในการท างาน

และมีขวัญก าลังใจ (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย , 

2538) สอดคล้องกับผลวิจัยของ Dhammika 

(2014) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์กับ

พฤติกรรมการเป็นพลเมืองในองค์การ : การ

ประเมินผลกระทบของความแตกต่างในศาสนา 

ผลวิจัยพบว่า  1) มีความสัมพันธ์ เชิ งบวก

ระหว่างภาวะผูน้  าวิสัยทัศนก์ับพฤติกรรมการ

เป็นพลเมืองดีในองคก์ารอย่างมีนยัส าคญัสถิติ

ที่ระดับ .05 โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความ

มั่นคงและความปลอดภัย ดา้นแรงจูงใจ และ

ดา้นความเป็นอยู่ 

2. การจัดการความปลอดภัยของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 พบวา่ โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

อยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ย

จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการจดับรกิารความ

ปล อดภั ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  ด้ า น ก า ร จั ด

สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการเรียนการ

สอนสวัสดิศึกษา ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนีเ้ป็น

เพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการ

น าการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 

Management) มาให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานใช้

เป็นหลักในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งการ

บริหารดังกล่าวมุ่งผู้รับบริการเป็นส าคัญซึ่ง

ไดแ้ก่ นักเรียน ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง

บริหารงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ

นกัเรียนเป็นส าคญั โดยมีการจดัสวสัดิการการ

ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี  การ

จัดการความปลอดภัยของสถานศึกษานับว่า

เป็นสิ่งส  าคัญเพราะช่วยลดสาเหตุของการ

บาดเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุ ช่วยป้องกันให้

เกิดความปลอดภัย (สุชาติ โสมประยูร และ  

เอมอชัฌา วตันบรุานนท,์ 2553) อีกทัง้การสอน

สวัสดิรักษาช่วยให้นักเรียนรูจ้ักป้องกัน หรือ

หลีกเลี่ยงการกระท าต่างๆ ที่ เป็นอันตรายที่

อาจจะเกิดขึน้ขณะมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียน 

และกลบัจากโรงเรียนสู่บา้น (เผด็จ เปล่งปลั่ง , 

2547) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ 

สิทธิเสน (2549) ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น

เ ก่ี ยวกับ ปัจจัย ในการจั ดการด้านความ

ปลอดภัยให้แก่นักเรียนของโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายดา้น

อยู่ในระดบัที่เห็นดว้ยอย่างมากในทกุดา้น 

3. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศกึษามีความสมัพนัธก์บัการจดัการความ

ปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ที่

เป็นเช่นนีเ้พราะผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีภาวะ

ผู้น  าวิสัยทัศน์จะมองภาพอนาคตได้อย่าง

ชัดเจนเพื่อวางแผนในการจัดความปลอดภัย

ให้แก่นัก เรียน สามารถสร้างและสื่ อสาร

วิสัยทัศน์ในอนาคตของสถานศึกษา โดย
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ชีใ้ห้เห็นว่าจะเจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีขึน้

จากปัจจุบันอย่างแน่นอน โดยค านึงถึงสวัสดิ

ภาพ ความเป็นอยู่และปลอดภัยในโรงเรียน 

(Robbin, 2009) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ภาวะผู้น  า วิ สัยทัศน์ด้านการ มี

วิสยัทัศน ์ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี และดา้น

การท างานเป็นทีมส่งผลต่อการจัดการความ

ปลอดภยัของสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สมควรที่

ผูบ้รหิารโรงเรียนมีการพฒันาวิสยัทศัน ์การเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร และดา้นการท างาน

เป็นทีมใหเ้ขม้แข็งยิ่งขึน้ 

2. การจัดการความปลอดภัยของ

โรงเรียนดา้นการเรียนการสอนสวัสดิศึกษามี

ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ สมควรที่ส  านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่ง เสริมให้

ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนพัฒนาดา้นการ

เรียนการสอนสวัสดิศึกษา โดยสนับสนุน

งบประมาณใหเ้พียงพอ 

3. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาด้านการเ ป็นแบบอย่างที่ ดี มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดสมควรที่ส  านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 วางแผนกลยุทธ์

ในการพัฒนาผู้บ ริ ห า รสถานศึกษาให้ มี

วิสยัทศันม์ากขึน้ 
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