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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยกับภาวะ

ผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตัวอย่างท่ี

ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการครูและผู้บริหารในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยด้านการทำงานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี และด้านการมีวิสัยทัศน์ 

ตามลำดับ 2) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการ

จัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  

และด้านการเรียนการสอนสวัสดิการศึกษา ตามลำดับ และ 3) การบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์, การจัดการความปลอดภัย, ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ABSTRACT 

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

management and visionary leadership of school administrators under the secondary 

educational service area office 6. The research samples consisted of 226 teachers and 

school administrators who had worked at schools under the secondary educational 

service area office 6. 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 safety management of school 

administrators under the secondary educational service area office 6 in overall aspects 

was found at high level.  2) the visionary leadership of school administrators under the 

secondary educational service area office 6  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, and 3) the safety management of school administrators were positively 

correlated with the visions of school administrators at a moderate level and were 

evaluated significance level at 0.01 

 

Keywords: Security Management, Visionary Leadership, School Administrator. 

 

บทนำ 

การจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษาน้ัน จำเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารต้องมีการจัดการความ

ปลอดภัยท่ีถูกต้องเหมาะสม ซ่ึง สุจินตรา ผริตะโกมล (2548: 43) สรุปว่าการจัดการความปลอดภัยท่ีดีใน

สถานศึกษามีความสำคัญย่ิงต่อการพัฒนาสถานศึกษา เพราะการจัดการความปลอดภัยท่ีดี จะนำไปสู่การ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียน ใช้แนวคิดของ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2548: 106-115) สรุปว่าการ

จัดการความปลอดภัยของนักเรียนเป็นกิจกรรมการบริหารอย่างหน่ึงท่ีสำคัญมากของสถานศึกษา ซ่ึงจะช่วย

ดำรงรักษาไว้ และปรับปรุงส่งเสริมสวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของทุกคนในสถานศึกษา โดยจัดให้มีการ

ค้นหาปัญหาและสาเหตุอุบัติเหตุ การจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ การให้บริการความปลอดภัยในด้านต่าง 

ๆ และการให้บริการการรักษาพยาบาลเม่ือประสบอุบัติเหตุ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดเพ่ือบริการความปลอดภัย

ในสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษา 2) การจัดการ

เรียนการสอนเก่ียวกับสวัสดิการศึกษา 3) การจัดส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาให้ปลอดภัย และ 4) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาแห่งความปลอดภัย 
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ดังน้ัน  ผู้บ ริหารสถานศึกษาท่ี ดีจะต้องภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ ท่ี มีการจูงใจ และกระตุ้นให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม “นโยบายความปลอดภัย” (Safety Policy) ของสถานศึกษา 

ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมี “ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์” นับต้ังแต่ผู้อำนวยการเร่ือยลงไปจนถึงระดับ หัวหน้างาน 

ซ่ึงการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ “ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย” ในสถานศึกษาจะ

พิจารณาได้จาก 1) นโยบายการป้องกันอุบัติเหตุ และการสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีมี

ผู้บริหารอำนวยการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 2) แผนงานและเป้าหมาย ตลอดจนมาตรฐานการ

ดำเนินงานด้านความปลอดภัย และการควบคุมความสูญเสียในสายงานการบังคับบัญชา 3) กิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบวัดผลได้ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน การแต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 4) การพูดคุยสอนงานเร่ืองความ

ปลอดภัย 5) การมีคู่มือหรือมีมาตรฐานข้ันตอนการทำงานอย่างปลอดภัยในหน่วยงาน 6) การพูดคุยเร่ือง

ความปลอดภัย ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 7) การเป็นตัวอย่างท่ีดีในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

8) การให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีด้านความปลอดภัย 9) การแก้ไข ตักเตือน ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัย 10) การสนับสนุนโครงการความปลอดภัยต่าง ๆ ท่ีชัดเจน และ  

11) การรณรงค์และเอาใจใส่เร่ืองความปลอดภัยนอกงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว (วิฑูรย์  

สิมะโชคดี, 2558) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ท่ีส่งผลต่อการจัดการความ

ปลอดภัยของสถานศึกษาจากครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6        

ปีการศึกษา 2562 ผลจากการวิจัยจะแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา อีกท้ังภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ท่ีส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา ซ่ึงผลจากการ

วิจัยดังกล่าวนำมาเพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านภาวะผู้นำ

วิสัยทัศน์ เพ่ือนำไปบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกสถานศึกษา อีกท้ังเพ่ือให้องค์การมีความม่ันคงและสามารถดำเนินการได้

อย่างม่ันคงในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับ

สากลในลำดับต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยกับ

ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดมา

ประมวลกันเข้าเป็นกรอบแนวคิดในการทำวิจัย โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได้ ดังน้ี 
 

ตัวแปรต้น  
ตัวแปรตาม 

     ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา จำแนกเป็น 

     1. การมีวิสัยทัศน์ 

     2. การทำงานเป็นทีม 

     3. การทำงานเป็นทีม 

      การจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา 

จำแนกเป็น 

     1. การจัดบริการความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

     2. การจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพใน

สถานศึกษา 

     3. การจัดการเรียนการสอนสวัสดิการศึกษา 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเก่ียวกับ ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ผู้วิจัยสามารถสรุปไว้ว่า ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้านหลัก คือ  

1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การทำงานเป็นทีม และ 3) การเป็นแบบอย่างท่ีดี และการจัดการความปลอดภัย 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ควรจะประกอบ

ไปด้วยงาน 3 ด้านหลัก คือ 1) การจัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษา 2) การจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ในสถานศึกษา และ 3) การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูและผู้บริหารในสถานศึกษามัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน โดย

ใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608) ใช้วิธีการสุ่ม

แบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ตำแหน่งเป็นช้ัน (Strata) แล้วนำมาคำนวณหา

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างครู 200 คน และผู้บริหาร 26 คน 

2. วิธีดำเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูผู้และผู้บริหารในสถานศึกษามัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน  

โดยใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608)  

ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ตำแหน่งเป็นช้ัน (Strata) แล้วนำมา
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คำนวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างครู 200 คน และผู้บริหาร 26 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาข้ึน 

โดยได้ประมวลแนวคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์และการจัดการ

ความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ซ่ึงแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความ

ปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษาได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .85 และแบบสอบถามเก่ียวกับวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .87 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ไปจัดทำชุดแบบสอบถามจริงนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้กลับคืนมาครบ 

ท้ัง 226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตาม

เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545: 23-24) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

ความปลอดภัยและภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 6 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson’s Product-Moment Correlation 

Coefficient โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ท่ีคำนวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่า ตัวแปร 

ท้ังสอง มีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ 

ความปลอดภัยและภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 6 โดยใช้โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson’s Product-Moment 

Correlation Coefficient 
 

ผลการวิจัย 

1. การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยด้านการจัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการจัด

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา ตามลำดับ  

2. ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน

การทำงานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี และด้านการมีวิสัยทัศน์ 

ตามลำดับ  

3. การบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะ     

ผู้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในระดับ 

ปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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อภิปรายผล 

 ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี และด้านการมีวิสัยทัศน์ 

ตามลำดับ ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะภาวะผู้นำใหม่จำเป็นต้องมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ เพราะสามารถมองการณ์

ไกล มองภาพในอนาคตได้ชัดเจนเพ่ือมาวางแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือวางแผนป้องกันปัญหาต่าง ๆ ไม่ให้

เกิดข้ึนโดยเฉพาะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่เพ่ือกระตุ้นให้ครูนำความคิดสร้างสรรค์จินตนาการมา

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกท้ังภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ จะสามารถ

คาดการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวการณ์ในอนาคต ทำให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย 

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบให้กับผู้ตามให้ร่วมตัดสินใจโดยผู้บริหารเป็นผู้นิเทศให้

คำปรึกษา และสนับสนุนบุคลากรได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตและการบริการ รวมถึงวิธีการให้เป็น

แบบอย่างทำให้ผู้ตามเกิดความไว้วางใจ (Hatch, 2009) โดยเฉพาะวิสัยทัศน์จะช่วยให้การปฏิบัติงาน

ประสบผลสำเร็จ (Attainable or Achievable) บุคลากรทำงานด้วยความม่ันใจและมีความสุขในการ

ทำงานและมีขวัญกำลังใจ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2538: 21) สอดคล้องกับผลวิจัยของ Dhammika  

(2014: 1-10) ได้ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองในองค์การ: การประเมินผล

กระทบของความแตกต่างในศาสนา ผลวิจัยพบว่า 1) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดบริการความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา

ตามลำดับ ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการนำการจัดการคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management) มาให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใช้

เป็นหลักในการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงการบริหารดังกล่าวมุ่งผู้รับบริการเป็นสำคัญซ่ึงได้แก่ นักเรียน ดังน้ัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงบริหารงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยมีการจัดสวัสดิการ

การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี การจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษานับว่าเป็นส่ิงสำคัญ

เพราะช่วยลดสาเหตุของการบาดเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุ ช่วยป้องกันให้เกิดความปลอดภัย (สุชาติ  

โสมประยูร และเอมอัชฌ วัตนบุรานนท์, 2553: 17) อีกท้ังการสอนสวัสดิรักษาช่วยให้นักเรียนรู้จักป้องกัน

หรือหลีกเล่ียงการกระทำต่าง ๆ ท่ีเป็นอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนขณะมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียน และกลับ

จากโรงเรียนสู่บ้าน (เผด็จ เปล่งปล่ัง, 2547: 17) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ สิทธิเสน (2549) 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนของโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา มี ค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับท่ี เห็นด้วยอย่างมากในทุกด้าน  

2) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีในองค์การอย่างมี

นัยสำคัญสถิติท่ีระดับ .05 โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ด้านแรงจูงใจ และด้าน
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ความเป็นอยู่ 3) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์จะมองภาพอนาคตได้อย่างชัดเจน

เพ่ือวางแผนในการจัดความปลอดภัยให้แก่นักเรียน สามารถสร้างและส่ือสารวิสัยทัศน์ในอนาคต 

ของสถานศึกษา โดยช้ีให้เห็นว่าจะเจริญเติบโตและมีสภาพท่ีดีข้ึนจากปัจจุบันอย่างแน่นอน โดยคำนึงถึง 

สวัสดิภาพ ความเป็นอยู่และปลอดภัยในโรงเรียน (Robbin, 2009: 345-348) 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดการความปลอดภัยของโรงเรียนด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

สมควรท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนพัฒนา

ด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ 

2. ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี และด้านการทำงานเป็นทีม

ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สมควรท่ีผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ การเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร และด้านการทำงานเป็น

ทีมให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน 

3. ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดสมควร

ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

วิสัยทัศน์มากข้ึน 
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