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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ 3) ความสมัพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์กับการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร จ านวน 136 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั
ครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการเป็น
แบบอย่างที่ดี และดา้นการมีวิสยัทศัน ์ตามล าดบั 2) การจัดการความปลอดภยัของผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการจัดบริการความปลอดภัยใน
สถานศกึษา มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือดา้นการจดัสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการเรียนการ
สอนสวัสดิศึกษา ตามล าดับ 3) ภาวะผูว้ิสยัทัศนข์องผูบ้ริหารมีความสมัพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
จดัการความปลอดภยัของผูบ้รหิารโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
ในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าวิสยัทศัน,์ การจดัการความปลอดภยั, ประถมศกึษา  
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ABSTRACT 
The objective of this research were to study 1 )  the visionary leadership of school 

administrators under the Samutsakhon primary educational service area office 2)  the security 
management of school administrators under the Samutsakhon primary educational service 
area office and 3)  the relationship between visionary leadership and security management of 
school administrators under the Samutsakhon primary educational service area office. The 
research samples consisted of 136  school administrators and teachers who had worked at 
schools under the Samutsakhon primary educational service area office. 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 revealed as follows: 1 )  The visionary leadership of school 
administrators under the Samutsakhon primary educational service area office, in overall 
aspects, was found at high level. When considering in each aspect, there 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 security management of school administrators under 
the Samutsakhon primary educational service area office, in overall aspects, was found at high 
level. When considering in each aspect, there was at high level in all aspects by the aspect of 
school security services had the highest mean score, followed by the physical environment 
management, and teaching of education respectively. 3)  The visions of school administrators 
were positively correlated with the safety management of school administrators at a moderate 
level and were evaluated at significance level 0.01. 
 
Keywords: Visionary Leadership, Security Management, Primary Education 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานศึกษา นับว่าเป็นสถานที่ส  าหรบั
ผู้บ ริ ห า ร ในกา รปฏิ บัติ หน้า ที่ อี ก ทั้ ง เ ป็ น
สิ่ ง แ วดล้อมที่ ส  า คัญของบุคลาก ร  และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน ทั้งนี ้เนื่องจาก
นักเรียนตอ้งใชชี้วิตในสถานศึกษาในแต่ละวนั 
ไม่น้อยกว่า  8 -10 ชั่ ว โมง  การเรียน รู ้และ

สภาพแวดลอ้มที่นักเรียนไดร้บัในสถานศึกษา
ย่อมมีอิทธิพลต่อจิตใจของนกัเรียน นอกจากนี ้
สถานศึกษาเป็นสถาบนัที่ส  าคญัที่จะเสริมสรา้ง
บคุคลใหมี้สขุภาพดี มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด 
และมีพฤติกรรมที่ปลอดภยั สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และท าประโยชน์
ให้แก่ประ เทศชาติ ได้เต็มความสามารถ  
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(เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์, 2548) ความ
ปลอดภยัในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส  าคญัที่มีผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิจะประสบความส าเร็จเพียงใดนั้น
ขึน้อยู่กับการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและการ
ไดร้บัการปกป้องคุม้ครองใหมี้ความปลอดภัย 
กล่าวคือ ถา้การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
บุคคลจะเจริญงอกงามตอ้งมีสขุภาพที่สมบรูณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่
ปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2537) สถานการณปั์ญหาเด็กและเยาวชนใน
สังคมไทยยุคปัจจุบัน ไดร้บัผลกระทบมาจาก
การเปลี่ยนแปลงโลก ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
วิถีการด ารงชีวิตและความปลอดภัยของเด็ก
และ เยาวชนไทยในหลาย รูปแบบ ท า ให้
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทวีความรุนแรง
มากยิ่ งขึ ้น เ กือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน มีค่านิยม
แบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่ มเฟือย การห่างเหิน
จากศาสนา การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด 
การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม รวมทั้งการ
จมน า้เสียชีวิต และการประสบอบุตัิเหตจุากการ
เดินทางของเด็กและเยาวชน ฯลฯ และอีก
ปัญหาหนึ่งที่มีแนวโนม้รุนแรงและหนกัมากจน
น่ าวิ ตก  คื อ  การแพร่ ระบาดของสื่ อที่ ไม่
เหมาะสมหรือสื่อลามกอนาจาร จนท าใหเ้ด็ก
และเยาวชนไทยซึ่งขาดภมูิคุม้กนัในการบริโภค
สื่ออยู่แลว้มีการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม และน าไปสู่ปัญหาต่างๆ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน , 2556) 

เนื่ องจากในปัจจุบันการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษายงัไม่มีระบบที่ชัดเจน
ท าให้นักเรียนเกิดอุบัติ เหตุขึ ้นขณะอยู่ ใน
สถานศึกษา จากการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลจากฐานข้อมูลการบาดเจ็บ ( Injury 
Surveillance) ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีนกัเรียนที่
ไดร้บับาดเจ็บ 2,817 ราย และเสียชีวิตถึง 156 
ราย โดยกลุ่มอายุของผูไ้ดร้บับาดเจ็บ แบ่งได้
เป็น ระดบัประถมศกึษา (อายรุะหว่าง 6–12 ปี) 
รอ้ยละ 71 สว่นระดบัมธัยมศกึษา (อายรุะหวา่ง 
13–18 ปี) รอ้ยละ 29 สาเหตหุลกัเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ ขาดความรูค้วามเขา้ใจและ
การปอ้งกนัที่ถกูตอ้ง น ามาซึ่งความสญูเสียชีวิต
และทรพัยส์ิน โดยอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน 
(กองระบาดวิทยา, 2558) ซึ่งการจัดการความ
ปลอดภยัของสถานศึกษานัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารต้องมีการจัดการความปลอดภัยที่
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง สุจินตรา  ผริตะโกมล 
(2548) สรุปว่าการจดัการความปลอดภยัที่ดีใน
สถานศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
สถานศกึษา เพราะการจดัการความปลอดภยัที่
ดีจะน าไปสู่การเรียนรู ้ที่ มีประสิทธิภาพของ
นั ก เ รี ย น  ใ ช้ แ น ว คิ ด ข อ ง  เ อ ม อั ช ฌ า  
วฒันบรุานนท ์(2548) สรุปว่าการจดัการความ
ปลอดภยัของนักเรียนเป็น กิจกรรมการบริหาร
อย่ า งหนึ่ งที่ ส  าคัญมากของสถานศึกษา  
ซึ่งจะช่วยด ารงรักษาไว ้และปรับปรุงส่งเสริม
สวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของทุกคนใน
สถานศึกษา โดยจัดใหมี้การคน้หาปัญหาและ
สาเหตอุบุตัิเหต ุการจดักิจกรรมปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ
การให้บริการความปลอดภัยในด้านต่าง  ๆ  
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และการให้บริการการรักษาพยาบาลเ ม่ือ
ประสบอบุตัิเหต ุกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัเพ่ือบรกิาร
ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) การจัดบริการความปลอดภยัใน
สถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอน
เก่ียวกับสวัสดิศึกษา 3) การจัดสิ่งแวดลอ้มใน
สถานศึกษาให้ปลอดภัย และ 4) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาแห่งความปลอดภัย 
การจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา
ดังกล่ าว  สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
80 โดยรฐัตอ้งด าเนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุก
รูปแบบ ใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งคุ้มครอง 
พัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลีย้งดูและให้การศึกษา ส่งเสริมความเสมอ
ภาคทั้ งห ญิงและชาย  ( รัฐ ธ ร รมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550) 
นอกจากนี ้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2553 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง
รา่งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคณุธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 
2553) 

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
ตรวจสอบความปลอดภัย ในหน่ วย ง าน  
การแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
กิจกรรมกลุม่ในการแกไ้ขปัญหา เป็นตน้ 4) การ
พูดคุยสอนงานเรื่องความปลอดภัย 5) การมี
คู่มือหรือมีมาตรฐานขั้นตอนการท างานอย่าง
ปลอดภยัในหน่วยงาน 6) การพดูคยุเรื่องความ
ปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการประชุม 7) การเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการใชอุ้ปกรณป์้องกันอันตราย
สว่นบคุคล 8) การใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ที่ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ดี ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  
9)  การแก้ไข  ตัก เตือน  ผู้ที่ ไม่ปฏิบัติตาม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ห่ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  
10) การสนับสนุนโครงการความปลอดภัย 
ต่าง ๆ ที่ชดัเจน และ 11) การรณรงคแ์ละเอาใจ
ใ ส่ เ รื่ อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย น อ ก ง า น ข อ ง
ผู้ ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว  ( วิฑู รย์    
สิมะโชคดี, 2558) ดว้ยเหตผุลดงักล่าวนี ้ผูว้ิจยั
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จึงสนใจที่จะศกึษาเก่ียวกบั ภาวะผูน้  าวิสยัทศัน์
กับการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร ซึ่งผลจากการวิจยัใน
ครัง้นีจ้ะแสดงใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อีกทัง้ภาวะผูน้  าวิสยัทศัน์
ที่ ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าวน ามา
เพื่อเป็นประโยชน์ส  าหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้บริหารโรงสถานศึกษาในด้านภาวะ
ผู้น  าวิสัยทัศน์ เพื่อน าไปบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาใหป้ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการ
ปฏิรูปการศกึษา ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกสถานศึกษา อีก
ทั้งเพื่อให้องค์การมีความมั่นคงและสามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างมั่นคงในยุคโลกาภิวัตนท์ี่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเป็นที่ยอมรบัใน
ระดบัประเทศและระดบัสากลในล าดบัต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. ศึกษาระดบัภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์อง
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

2 . ศึ กษาระดับการจัดกา รความ
ปลอดภยัของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้  าวิสยัทศันก์บัการจดัการความปลอดภยัของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวน 206 คน จาก 103 โรงเรียน  ในปี
การศกึษา 2560  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 
ได้แก่  ผู้บ ริหารและค รู ในโรง เ รี ยนสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร จ านวน 136 คน จาก 103 โรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งไดก้ลุ่มตวัอย่างมาโดย
ผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์นการก าหนดจ านวนขนาดกลุม่
ตัวอย่างจากการเปิดตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970)  ใช้วิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
( Stratified Random Sampling) โ ด ย ใ ช้
ต าแหน่งเป็นชัน้ (Strata) แลว้น ามาค านวณหา
สดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง จะไดก้ลุ่มตวัอย่างครู 
จ านวน 110 คน และผูบ้ริหาร จ านวน 26 คน 
รวมทัง้สิน้ 136 คน 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

ภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์องผูบ้รหิาร
โรงเรยีน จ าแนกเป็น 

 การจดัการความปลอดภยัของผูบ้รหิารโรงเรียน 
จ าแนกเป็น 

1) การจดับรกิารความปลอดภยัในสถานศกึษา 
2) การจดัสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพในสถานศกึษา 
3) การจดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษา 

1) การมีวิสยัทศัน ์  
2) การท างานเป็นทีม  
3) การท างานเป็นทีม  

 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
การด าเนินการวิจยั 

กา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง นี ้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
พรรณนา ที่มุ่งศึกษาภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารการจัดการความปลอดภัยของการ
บริหารโรงเรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ดว้ยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานใช้
สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมานใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ระดับภาวะผูว้ิสัยทัศนข์องผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย  คือ  ด้านการท างานเ ป็นทีม 
รองลงมาคือด้านการ เ ป็นแบบอย่ างที่ ดี   
และดา้นการมีวิสยัทศัน ์ตามล าดบั 

2. การบริหารจัดการความปลอดภัย
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับ
ค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
จัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
รองลงมาคือด้านการจัดสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิ
ศกึษา 

3 . ภาวะผู้วิ สัยทัศน์ของผู้บ ริหา ร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
บริหารจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

1. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ย
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จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการท างานเป็นทีม 
ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี  และด้านการมี
วิสัยทัศน์ ตามล าดับ ที่ เป็นเช่นนี ้เป็นเพราะ
ภาวะผูน้  าใหม่จ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้  าวิสยัทศัน ์
เพราะสามารถมองการณ์ไกล มองภาพใน
อนาคตได้ชัด เจนเพื่ อมาวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาหรือวางแผนป้องกันปัญหาต่าง ๆ 
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ ้น โ ดย เฉพาะต้อ ง มีความคิ ก
สร้างสรรค์ แปลกใหม่เพื่อกระตุ้นให้ครูน า
ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่าง เต็มก 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
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) ไดศ้ึกษาเรื่อง ภาวะผู้น  าวิสัยทัศนก์ับ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองในองค์การ : การ
ประเมินผลกระทบของความแตกต่างในศาสนา 
ผลวิจัยพบว่า  1)  มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างภาวะผูน้  าวิสัยทัศนก์ับพฤติกรรมการ

เป็นพลเมืองดีในองคก์ารอย่างมีนยัส าคญัสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความ
มั่นคงและความปลอดภัย ดา้นแรงจูงใจ และ
ดา้นความเป็นอยู่ 2) การจดัการความปลอดภยั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้ า น  พ บ ว่ า  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ทุ ก ด้ า น  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย คือ 
ด้ า น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ค ว า มป ล อดภั ย ใ น
สถานศึกษา ด้านการจัดสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิ
ศึกษา ตามล าดับ  ที่ เ ป็นเช่นนี ้เ ป็นเพราะ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการน าการ
จั ด ก า ร คุณภ าพ โ ด ย ร ว ม  ( 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   โสมประยู ร  
และเอมอชัฌา  วตันบรุานนท,์ 2552) อีกทัง้การ
สอนสวัสดิรักษาช่วยให้นักเรียนรู ้จักป้องกัน 
หรอืหลีกเลี่ยงการกระท าตา่ง ๆ ที่เป็นอนัตรายที่
อาจจะเกิดขึน้ขณะมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียน 
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และกลบัจากโรงเรียนสู่บา้น (เผด็จ  เปล่งปลั่ง, 
2547) สอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์  
สิทธิเสน (2549) ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น
เ ก่ี ยวกับ ปัจจัย ในการจัดการด้านความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียนของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับที่เห็นดว้ยอย่างมากในทุกดา้น อีก
ทั้ งยั งสอดคล้องกับผลวิ จัยของ  ศรัณยา  
ปุญประกอบ (2549) ศึกษาการจัดการความ
ปลอดภยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การจดัการ
ความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและดา้นทัง้ 4 
ด้าน ตามความคิดเห็นและผู้ปกครองมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผูน้  าวิสยัทัศน์
ของผูบ้รหิารสถานศกึษามีความสมัพันธก์บัการ
จัดการความปลอดภัยของผู้บริหารโรงเรียน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสมทุรสาคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 ที่ เป็นเช่นนี ้เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผูน้  าวิสยัทศันจ์ะมองภาพ
อนาคตไดอ้ย่างชัดเจนเพื่อวางแผนในการจัด
ความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรยีน สามารถสรา้งและ
สื่อสารวิสยัทศันใ์นอนาคตของสถานศกึษา โดย
ชีใ้ห้เห็นว่าจะเจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีขึน้
จากปัจจุบันอย่างแน่นอน โดยค านึงถึงสวัสดิ
ภาพ ความเป็นอยู่และปลอดภัยในโรงเรียน 
(Robbin, 2009) อีกทั้งภาวะผูน้  าวิสัยทัศนจ์ะ
เป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มี
ส  านึกของความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้
ความสอดคลอ้งกบัทกุคนในสถานศึกษา มีการ

การวิสยัทศันไ์ปสู่การปฏิบตัิไดอ้ย่างสมดลุและ
มีความคิดก้าวไกลไปข้างหน้าอยู่เสมอ โดย
ค านึงถึงสวสัดิภาพ และปลอดภยัของนักเรียน
ใหส้ามารถใชชี้วิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข 
(เนตรพ์ณัณา ยาวิราช, 2550) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย 
ไปใช ้

1.1 ภาวะผูน้  าวิสัยทัศนด์า้นการมี
วิสยัทัศน ์ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี และดา้น
การท างานเป็นทีมส่งผลต่อการจัดการความ
ปลอดภยัของสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขต
พื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
สมควรที่ผูบ้รหิารโรงเรียนมีการพฒันาวิสยัทศัน ์
การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บคุลากร และดา้นการ
ท างานเป็นทีมใหเ้ขม้แข็งยิ่งขึน้ 

1.2 การจัดการความปลอดภัยของ
โรงเรียนดา้นการเรียนการสอนสวัสดิศึกษามี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ สมควรที่ส  านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่ง เสริมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนพัฒนาดา้นการ
เรียนการสอนสวัสดิศึกษา โดยสนับสนุน
งบประมาณใหเ้พียงพอ 

1.3 ภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์องผูบ้รหิาร
สถานศึกษาด้านการเ ป็นแบบอย่างที่ ดี มี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดสมควรที่ส  านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 วางแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนาผู้บ ริ ห า รสถานศึกษาให้ มี
วิสยัทศันม์ากขึน้ 
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้ง
ต่อไป 

2.1 ควรศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปรอื่น ๆ เช่น วฒันธรรมสถานศึกษา ภาวะ
ผูน้  าคณุภาพ ภาวะผูน้  ากลยุทธ ์กบัการจดัการ
ความปลอดภยัของสถานศึกษา ส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  

2.2 ควรศึกษาการจัดการความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ในหน่วยงานทาง
การศึกษาอื่น ๆ เช่น เทศบาล องคก์ารบริหาร
สว่นจงัหวดั หรอืกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

2.3 ควรศึกษาการจัดการความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ในรูปแบบวิจัยเชิง
คณุภาพหรือการพฒันาหลกัสตูร 
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