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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 2) เสนอแนวทางการบรหิารสถานศกึษาปลอดภยั สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำานวน 59 แห่ง รวมทั้งสิ้น 177 คน ได้มาโดยเครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัการบรหิารสถานศกึษาปลอดภยั สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) แนวทางการบรหิารสถานศึกษาปลอดภยั สังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารอาคาร
สถานที่ในสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา ด้านการบริหารการศึกษาด้านการ
ลดความเสีย่งในสถานศกึษา ดา้นการบรหิารระบบปอ้งกนัและระงบัอัคคภียัในสถานศึกษา และด้านการ
บริหารสถานศึกษาในสถานการณ์โรคระบาด

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการบริหารสถานศึกษาปลอดภัย, มัธยมศึกษา

Abstract

The purposes of this research were to study 1) The level of school safety adminis-
tration  under the secondary educational service area office 1 and 2) Guidelines for school 
safety administration  under the secondary educational service area office 1. The sample of 
this study was 59 schools under the secondary educational service area office 1, total 177 
persons. The research instruments were questionnaires. The statistic used for analyzing the 
data were the frequency, percentage, means, and standard deviation.

1	 	นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,	กรุงเทพฯ	10300
1	 	M.Ed.	Student	of	Master	Education	in	Educational	Administration,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	Bangkok	10300,	Thailand
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The findings of this research were 1) the level of school safety administration under 
the secondary educational service area office 1 were moderate in overall. 2) Guidelines for 
school safety administration  under the secondary educational service area office 1 were 
buildings and facilities management, school disaster management, educational administration 
in risk reduction in schools, management of fire prevention and fire suppression systems in 
schools, and school management in an epidemic situation which were a guidelines that is 
appropriate in accordance with the research conception framework.

Keywords: Guidelines for school safety administration, secondary educational

บทนำา

จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 “มาตรา 47 กำาหนดให้มี
การประกันคุณภาพภายนอก โดยมาตรฐานที่ 10 
กำาหนดใหผู้เ้รยีนมสีขุนสิยั สขุภาพกาย และสุขภาพ
จติท่ีดี โดยในตวับง่ชีท้ี ่4 กำาหนดใหผู้เ้รยีนรูจ้กัดแูล
สขุภาพและป้องกนัตนเองไมใ่หเ้กดิอบุตัภิยั” ซึง่จะ
เห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าด้านของสังคมโลก
เกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ในปจัจบุนั ทำาใหส้ง่ผลกระทบ
ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
และการศึกษา ซึ่งทำาให้วิถีการดำาเนินชีวิตของ
มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มนุษย์จำาเป็นที่จะ
ตอ้งมกีารปรบัตวัใหเ้ท่าทันกบัการเปลีย่นแปลงอยู่
เสมอ เครือ่งมอืทีส่ำาคัญทีช่่วยในการพฒันาคนก็คอื 
การศึกษามีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศใน
ฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งมีบทบาทโดยตรง
ตอ่การพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หม้คีณุภาพเหมาะ
สมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการใน
การใชก้ำาลงัของประเทศการศกึษาถอืเปน็รากฐาน
ทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาประเทศ โดยคาดหวงั
ว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
เปน็คนเกง่ คนด ีมคีณุภาพ และมคีวามพรอ้มรว่ม 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง
และยั่งยืน (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2556: 18)

จากผลการประเมินภายในสถานศึกษา 
พ.ศ. 2556 มีสถานศึกษาจำานวน 39 แห่ง ที่ได้รับ
โล่รางวัลดีเด่น อันเนื่องมาจากคะแนนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไปเป็นเวลา 5 ปี
ติดต่อกัน และมีสถานศึกษาจำานวน 804 แห่ง ที่
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น มีคะแนนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 
90 เพือ่สรา้งความตระหนกัถึงดา้นความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นกำาลัง
สำาคญัอกีแรงหนึง่ในการขบัเคลือ่นสถานศกึษาตาม
ระเบยีบวาระแหง่ชาตแิรงงานปลอดภยัและสขุภาพ
อนามยัดใีหบ้รรลผุลสำาเร็จตอ่ไป สำานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 เล็งเห็นถงึสถานการณ์
ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบัน 
ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตและความปลอดภัย
ของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ จึงทำาให้
ไดม้กีารกำาหนดนโยบายดา้นการจดัการดา้นความ
ปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษาอย่างเป็น 
รูปธรรม การสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำาคัญเพราะความปลอดภัย
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อคุณภาพ 
ผูเ้รยีน อกีทัง้การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนจะ
ประสบความสำาเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสุขและ
การมชีีวิตทีป่ลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกสถาน
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ศึกษา อย่างไรก็ตาม การสร้างความปลอดภัยใน
สถานศึกษาแก่นักเรียน การมีนโยบายเพียงอย่าง
เดยีวนัน้ ยอ่มไมเ่พยีงพอ ตอ้งคำานงึถงึการทีแ่ตล่ะ
สถานศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดน้ำาแนวนโยบาย
ทีไ่ดร้บัไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิขึน้จรงิในสถานศกึษา
ด้วย ซ่ึงสถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติ
งานทีม่บีทบาทหนา้ทีท่ีส่ำาคัญยิง่ในการสรา้งความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 

เพือ่เปน็การขบัเคลือ่นสถานศกึษาในสงักดั 
ตามระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดีให้บรรลุผลสำาเร็จต่อไป และเพื่อ
ให้การดำาเนินการภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การบริหารสถานศึกษาในทุกๆ ภาค
ส่วนให้หลอมรวมและร่วมมือร่วมใจกันทำางาน
ให้บรรลุเป้าประสงค์ของนโยบายการจัดการด้าน
ความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นส่ิงที่
สำาคัญและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความสำาคญัของปญัหาและความท้าทายดังกลา่ว จงึ
สนใจคน้ควา้ ทำาวจิยัเพือ่นำาไปสูก่ารสรา้งแนวทาง
การบริหารสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศึกษาระดบัการบรหิารสถานศกึษา
ปลอดภัย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

2. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารสถาน
ศกึษาปลอดภยั สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัเลอืกใชก้รอบแนวคดิ
ขององคก์ารทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต ิ(Unicef) 
ผูว้จิยัไดก้ำาหนดกรอบแนวคดิวจิยัโดยใชแ้นวคดิของ
องคก์ารทุนเพือ่เดก็แหง่สหประชาชาต ิซึง่ไดก้ลา่ว
ถึงแนวคิดที่ผู้วิจัยนำามาเป็นตัวแปรที่ศึกษาไว้ดังนี้ 
และไดใ้หค้วามสำาคญัของความปลอดภยัรอบดา้น
ในโรงเรยีน ทีม่ ี3 เสาหลกัของความปลอดภยัรอบ
ดา้นในโรงเรยีน และแนวคดิการประเมนิสถานศกึษา
ปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ผูว้จัิยใชก้รอบแนวคดิของแนวทางการดำาเนนิการตาม
ข้อกำาหนด ตัวชี้วัด กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
ประจำาปี 2562

ตัวแปรที่ศึกษ�

1. ด้านการบริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษา 

2. ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา 

3. ด้านการบริหารด้านการลดความเสี่ยงในสถาน
ศึกษา 

4. ด้านการบริหารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา

5. ด้านการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ 
โรคระบาด

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ที่จัดทำาโครงการสถานศึกษา
ปลอดภยั จำานวน 67 แหง่ ผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา รองผู้อำานวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป ครู
ผู้รบัผิดชอบโครงการสถานศึกษาปลอดภยั (สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2562)
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1.2 ผู้วิจัยได้กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970: 607-610) ไดก้ลุม่ตวัอย่างเป็นสถานศกึษา
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 จำานวน 59 แห่ง รวมทั้งสิ้น 177 คน ด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารสถาน
ศกึษาปลอดภยั สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 
1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพสว่นตวัของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเปน็แบบตรวจสอบ
รายการ (check list) เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ  
3) วุฒกิารศึกษา 4) ตำาแหนง่ปจัจบุนั 5) ประสบการณ์
การปฏบัิตหินา้ทีใ่นตำาแหน่งปจัจุบนั และ 6) ขนาด
ของสถานศึกษาที่สังกัด ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาปลอดภัย สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ที่
ผูว้จิยัสร้างขึน้ จำานวน 40 ขอ้ จำาแนกเปน็แนวทาง
การบริหารสถานศึกษาปลอดภัย จำานวน 5 ด้าน 

2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผูว้จิยัไดด้ำาเนินการนำาแบบสอบถามสำาหรับ
การวิจัยที่สร้างขึ้น ไปทำาการทดสอบหาค่าความ
เที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) 
ดังนี้ 1) การหาค่าความเที่ยงตรง โดยผู้วิจัยนำา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปดำาเนินการตรวจสอบ

หาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 
จำานวน 3 ท่าน เมื่อผู้วิจัยได้เลือกข้อคำาถามที่มี
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน โดยมีค่า IOC มากกว่า 0.5 พร้อมทั้งปรับ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว มาใช้เป็นข้อคำาถามในการวิจัย

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยทำาการติดต่อประสานงานกับเจ้า
หน้าที่ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้อำานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
จำานวน 177 คน

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมา
ดำาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของ
แบบสอบถามทุกฉบับ และนำาข้อมูลที่ได้รับมา
วเิคราะหท์างสถิตโิดยใช้คอมพวิเตอรใ์นการคำานวณ
ค่าสถิติด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารสถาน
ศกึษาปลอดภยั สงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการ
บริหารสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านการ
บรหิารอาคารสถานทีใ่นสถานศึกษา พบวา่ ผูบ้รหิาร
มีการบริหารสถานศึกษาปลอดภัยโดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.23, S.D.=0.93) ดา้น
การบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา พบว่า 
สถานศกึษามกีารบริหารสถานศึกษาปลอดภยั ด้าน
การบรหิารจดัการภยัพบิตั ิโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( =3.42, S.D.=0.94) ด้านการบริหาร
การลดความเสีย่งใน พบวา่สถานศึกษามกีารบริหาร
การลดความเสี่ยงในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( =3.31, S.D.=0.94) ดา้นการ
บริหารระบบและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา พบ
ว่า ผูบ้รหิารมกีารการบรหิารระบบและระงบัอคัคภียั
ในสถานศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( =3.40, S.D.=0.88) และด้านการบริหารสถาน
ศกึษาในสถานการณ์โรคระบาด พบวา่ สถานศกึษา
มกีารบริหารสถานศกึษาปลอดภยั ดา้นการบรหิาร
สถานศึกษาในสถานการณ์โรคระบาด โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.20, S.D.=0.94)

อภิปรายผล

แนวทางการบรหิารสถานศกึษาปลอดภยั 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่
พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง
ทุกด้าน เรียงลำาดับจาก ด้านการบริหารจัดการภัย
พิบัติในสถานศึกษา ด้านการบริหารระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ด้านการบริหาร
การลดความเสี่ยงในสถานศึกษา ด้านการบริหาร
อาคารสถานท่ีในสถานศกึษา และด้านการบริหาร
สถานศึกษาในสถานการณ์โรคระบาด ตามลำาดับ 
แนวทางการบรหิารสถานศกึษาปลอดภยั เนน้ทีด่า้น
การบรหิารจดัการภยัพบิตัใินสถานศกึษา เนือ่งจาก
ภยัทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชวิีต และทรพัยส์นิ 
โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ดา้นการบรหิารอาคารสถานที ่เนือ่งจากเปน็สว่นที่
สามารถเหน็เปน็รปูธรรม โดยโรงเรยีนควรมรีะบบ
แนวทางการดำาเนนิการทีก่อ่ใหเ้กดิความปลอดภยั 
โดยการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีทำาใหเ้ด็กปลอดภยั ซ่ึง
ตรงกับแนวคิดของการจัดระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียนของมูลนิธิศูนย์สิทธิเด็ก (มูลนิธิศูนย์สิทธิ
เด็ก: 8-12) การจัดอาคารสถานที่และสิ่งอำานวย
ความสะดวกในโรงเรียนที่ปลอดภัย การก่อสร้าง
และการดูแลรักษาโรงเรียน รวมถึงการเลือกที่ตั้ง
โรงเรียนที่ปลอดภัย ออกแบบให้ต้านทานกับภัย
พบิตั ิมกีารวางแผนตดิตามการจดัสรรงบประมาณ
และการดูแลรกัษาความม่ันคง และความปลอดภยั

ต�ร�ง 1 ตารางเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัการบรหิารสถานศกึษาปลอดภยั จำาแนกตาม
รายด้าน

ระดับก�รบริห�รสถ�นศึกษ�ปลอดภัย
n=177

แปลผล
S.D.

1. ด้านการบริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษา 3.23 0.93 ปานกลาง

2. ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 3.42  0.94 ปานกลาง

3. ด้านการบริหารการลดความเสี่ยงในสถานศึกษา 3.31 0.94 ปานกลาง

4. ด้านการบริหารระบบและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 3.40 0.88 ปานกลาง

5. ด้านการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์โรคระบาด 3.20 0.94 ปานกลาง
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ของอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง องค์การทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติ (2560: 1-5)

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลวจัิยไปใช้

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการบริหาร
สถานศึกษาปลอดภัย ทั้ง 5 ด้าน ส่งผลต่อระดับ
แนวทางการบริหารสถานศึกษาปลอดภัย สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ควรนำาผลการ
วิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาให้
ปลอดภัยทั้ง 5 ด้าน ให้อยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อ
ใหเ้กดิความปลอดภัยตอ่สถานศึกษา คร ูบุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียนในทุกๆ ด้าน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกับ 
แนวทางการบรหิารสถานศึกษาปลอดภยั เพ่ือนำาผล
ข้อมูลการวิจัยที่ได้มาประกอบเป็นแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษาให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการวิจัยแนวทางที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้
เหมาะกับบริบทของสถานศึกษา

2.3 ควรนำาวิจัยครั้งนี้ไปต่อยอดในการ
ทดลองการใช้งานจริงกับสถานศึกษา นำาแนวทาง
การบรหิารความปลอดภัยไปใชเ้ปน็ข้อมูลสารสนเทศ
พืน้ฐานในการพฒันาสถานศกึษาใหป้ลอดภัยมากขึน้ 
ต่อไป
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