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  The purposes of this research were 1) to determine the factors of school security 
strategic management 2) to determine the relationship between factors of school security 
strategic management 3) to certified the models of school security strategic management. The 
sample of this study were 331 secondary schools, the respondents were director, deputy director and 
the chairman of school committee, totally 993 persons, The research instruments were a content 
analysis form, the semi-structured interview, and a questionnaire of the school security strategic 
management. The statistical used for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, factor analysis and path analysis. 
 The results of this research found that :  
 1. School security strategic management factors consisted of : 1) implementing security 
procedure 2) Risk Management 3) planning and standard of security 4) evaluating security 5) security 
policies, and 6) preventing damage. 
 2. The school security strategic management models from path analysis were found 
that six school security strategic management factors were correlated. 
 3. Certified that the school security strategic management models consisted of six 
school security strategic management factors were found appropriate, accurate, to be useful and 
accordance with the conceptual framework of research.  
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
 สถานการณในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงสภาวะทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานธรรมชาติ 
ทีก่ลายเปนปจจัยกระตุนที่สําคัญที่กอใหเกิดปญหาความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ สวนทางดานสังคม
เปนสังคมแหงการแขงขัน มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี แตดานคุณธรรมจริยธรรมกลับเสื่อมถอยลง      
มกีารแพรกระจายของสารเสพติด โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนสวนหน่ึงมีการเสพสื่อ
ตางๆ อยางขาดการยั้งคิด เปดรับบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ไมสรางสรรค ขาดการไตรตรองหรือขาด
ภูมิคุมกันทางความคิด สงผลใหมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ลอแหลมตอการทําผิดกฎหมาย หมิ่นเหมตอ
ศีลธรรมอันดีงามและมีคานิยมที่ไมพึงประสงค1 นอกจากนี้ยังมีการเปล่ียนแปลงทางดานธรรมชาติ ซึ่งพบวา
ในชวง 40 ปที่ผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลใหสภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง สภาวะที่เปลี่ยนแปลง
ไปเปนภัยคุกคาม  ที่มีผลตอความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน การดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชนในปจจุบัน
จึงอยูทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคมที่เสี่ยงตอความไมปลอดภัยในชีวิตและขาดการดูแลอยางแทจริง2 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดกําหนดหนาที่ของรัฐตามมาตรา 80 รัฐตอง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งตองคุมครอง พัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการ
อบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคทั้งหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนา
ความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว3 นอกจากนี้พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 โรงเรียนนับวาเปนส่ิงแวดลอมที่มีความสําคัญตอเด็กมาก ทั้งนี้เนื่องจากเด็กจะตองใชชีวิต
อยูวันละ 6 – 7 ชั่วโมง ความรู ทัศนคติ คานิยม และประสบการณตางๆ ที่เด็กไดรับในโรงเรียนยอมมีอิทธิพล
ตอจิตใจ ความสนใจ และอุดมคติในชีวิตการเรียนตอไปจนถึงชีวิตในการทํางานของเด็กทุกคน
ประการสําคัญโรงเรียนเปนสถาบันที่จะสรางเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดี มีสติปญญาเฉลียวฉลาด 
 
 __________________________ 
 1สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , คูมือการวางแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยใชเทคนิค (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2552), 6. 
 2พรอมพิไล บัวสุวรรณ, นโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2551), 161. 
 3สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ, 2550), มาตรา 80. 
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และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข และทําประโยชนใหแก
ประเทศชาติไดเต็มความสามารถ4 ความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์จะประสบความสําเร็จพียงใดนั้นขึ้นอยูกับการเรียนรูอยางมีความสุข
และการไดรับการปกปองคุมครองใหมีความปลอดภัย กลาวคือถาการศึกษาคือความเจริญงอกงาม 
บุคคลจะเจริญงอกงามตองมีสุขภาพที่สมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ ภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย 
เชนเดียวกับประเทศอังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด ญี่ปุน และฟลิปปนส ประเทศเหลานี้ใหความสําคัญ
ในเรื่องความปลอดภัยเปนลําดับแรกในการบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาขอมูลที่เกิดขึ้นกับเด็ก     
ที่เก่ียวของกับสถานศึกษาพบวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจนถึงปจจุบันมีอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความ
รุนแรงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักและใหความสําคัญ เพราะ
นักเรียนเปนกลุมเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน จึงตองแสวงหา
หนทางที่ทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ไดรับการปลูกฝงเร่ืองความปลอดภัยจนเกิดเปนนิสัย 
อีกทั้งมีทักษะชีวิตในการดํารงชีพอยูทามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองสูความ
เปนเลิศตามมาตรฐานสากล ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการดําเนินการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือจะไดขอมูลที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไปใชในการบริหารจัดการ
เรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ปจจุบันประชาชนชาวไทยตอง
เผชิญกับความเส่ียงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่วา “คนไทยตองไดรับการพัฒนาเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี คนเกง 
มีความสุข พ่ึงพาตนเองได มีจิตสํานึกความเปนไทย มีศาสนาและวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต มีสวนรวม     
ในการสรางประชาคมไทยและประชมคมโลกใหมีความสุข  สรางสังคมปญญา สังคมชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน5 อันจะนําไปสูระบบเศรษฐกิจที่ใชความรูเปนฐาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 4สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553”, ราชกิจจานุเบกษา เลม 127, ตอนท่ี 45 ก (22 กรกฎาคม), 1-3. 
 5สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู , เขาถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2551,    
เขาถึงไดจาก http://www.Idd.go.th/Thai_html/05022007/PDF/PDF01/007.pdf  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันประเทศไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม           
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
8 - 10 สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและ
ชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงดังกลาว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน6 ในขณะเดียวกัน
ในดานการศึกษาก็ไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอนในระดับตางๆดวย 
 อุบัติเหตุเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดคิด มิไดจงใจ เมื่อเกิดขึ้นแลวทําความเสียหาย
ใหกับบุคคลและทรัพยสิน ปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีตางๆรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ทํา
ใหมนุษยไดรับความสะดวกสบายและไดรับประโยชนตางๆเปนอันมาก แตในขณะเดียวกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ ก็เพ่ิมมากข้ึนเปนเงาตาม
ตัว เพื่อเปนการปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาตางๆ จะตองคํานึงถึงมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาและอาคารสถานท่ี และท่ีสําคัญในสถานศึกษา
มีสื่อลามกอนาจาร การท่ีสื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารมีความทันสมัยและไรพรมแดน จึงนําเสนอออกมา
ในทางที่ไมสรางสรรค เชน สอไปในทางลามกอนาจาร ซึ่งสื่อเหลานี้ มีอิทธิพลตอสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของคนในสังคมใหเบี่ยงเบนไปใหทางที่ไมดี กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาทางเพศ 
สงผลกระทบตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติในที่สุด ขาวตามหนาหนังสือพิมพรายวันเปนขอ
พิสูจนไดดีวาสื่อมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเด็ก ตัวอยางเชน หนังสือพิมพคมชัดลึก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2547 ไดลงขาววา นักเรียนชายชั้น ป.3 อายุ 9 ขวบไดชวนเพ่ือนอีก 10 คน ขมขืนเด็กหญิงในหองเดียวกัน
เปนเวลานานถึง 5 วัน จากการการจากสอบสวนของตํารวจ ทําใหทราบวาเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ
ที่ดูจากวีซีดีโปบอยครั้ง จึงเกิดความรูสึกอยากลองและ  จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  
ตอสื่อลามกในสังคมไทย จํานวน 1,044 คนของสวนดุสิตโพล พบวา สื่อลามกที่รายแรงที่สุด คือ เซ็กส
ของคนในครอบครัว 23% ภาพถายขมขืนรุมโทรม 22% หนังลามกทีแ่อบถาย 20% หนังลามกเก่ียวกับ
เด็ก 19% และการเสนอขายสินคาทางเพศ 16% เมื่อเด็กไดดูบอยๆ จึงเกิดพฤติกรรมเลียนแบบและจาก
งานวิจัย “สื่อลามกกับเด็กไทย” ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเก็บขอมูลจากเด็กชั้น
ประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พบวา เด็กสวนใหญเริ่มเสพสื่อลามกตั้งแตเรียนชั้น ป.6 
(ชาย 18% และหญิง 14.3%) และมีเด็กบางคน เริ่มตั้งแตอนุบาล (ชาย 0.32% และหญิง 0.51%) 
 
__________________________ 
 6สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 2555, เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2555 เขาถึงไดจาก http://www.nesdb.go.th/ 
Default.aspx?tabid=62 
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และระบุวาจากการดูวีดิทัศนการตูนที่พอเปดใหดูเด็กมากกวา 50% รูจักและเสพสื่อลามกจากเพ่ือน
สถานท่ีเด็กสวนใหญนิยมเสพสื่อลามกคือที่หองสวนตัว  รองลงมาคือ ที่บานเพ่ือนและโรงเรียน 
ตามลําดับ ประเภทส่ือลามกที่เด็กชายชอบ คือ วีซีดีและหนังสืออินเตอรเน็ต สวนเด็กหญิงนิยมการตูน
มากที่สุด รองลงมาคือหนังสือและวีซีดี7 ทั้งนี้ เพราะวีซีดีและอินเตอรเน็ตเปนสื่อที่เขาถึงงายที่สุด  
จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาสถานศึกษาก็เปนสถานท่ีหนึ่งที่เด็กมีการเสพสื่อลามก สื่อลามกที่จะพบ
ในสถานศึกษา เชน ภาพลามกจากหนังสือการตูนภาพลามกจากนิตยสารและหนังสือพิมพที่มีภาพ 
การแตงกายที่ไมเหมาะสม การแสดงทาทาง มีลักษณะยั่วยวน สําหรับมาตรการปองกันสื่อลามก
อนาจารในสถานศึกษาน้ัน ควรใชวิธีดําเนินการในหลายๆวิธี เชน หามนักเรียน ครูและบุคคลใดๆ   
นําสื่อลามกเขามาในสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหความรูในเร่ืองเพศศึกษาอยางถูกตอง  ปลูกฝงคานิยม 
ในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม  บุคลากรในโรงเรียนตองประพฤติปฏิบัติตน     
เปนแบบอยางที่ดีจัดกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในดานการประพฤติปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมกับวัย เชน การแตงกาย สถานศึกษาตองสอดสองสภาพแวดลอมภายนอกท่ีอยูใกลกับ
โรงเรียนดวย ผูที่เกี่ยวของทุกฝายอาทิ เชน พอแม ผูปกครอง พ่ีชาย พ่ีสาว ครู ตํารวจ ตองปฏิบัติตน  
ตามบทบาทใหถูกตองเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด ไมปลอยปละละเลย ครูตองประสาน
ความรวมมือกับผูปกครอง ในการสอดสองดูแลนักเรียนใหคําแนะนําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหา
เพ่ือใหการชวยเหลือทันทวงที อบายมุขมีมากมายหลายชนิดซึ่งลวนแลวแตสรางปญหาใหกับสังคม
เพราะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม ขาดจริยธรรมและคุณธรรม สรางความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก
วงศตระกูลสวนใหญมักจะเกิดในแหลงมั่วสุมประเภทตางๆสํานักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 
ไดสํารวจภาคสนามเรื่อง “สถานการณปญหาการดําเนินชีวิตของนักเรียน นักศึกษาท่ัวประเทศ” พบวา
เยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่เขาขายเปนอบายมุขมากกวา 6 ประการ คือ มีทั้งการดื่มเหลา การทะเลาะวิวาท 
การใชจายฟุมเฟอย การเลน การพนัน การสูบบุหร่ี การเที่ยวสถานบันเทิง ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรฯลฯ8 และจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา วัยรุนเพศชายอายุ 11-19 ป  
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1.06 ลานคน เพศหญิงอายุ 15-19 ป ดื่มสูงขึ้น 5 เทา จากรอยละ 1.0       
เปนรอยละ 5.6 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข จึงไดขอความรวมมือใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค
เขาพรรษา งดเหลาเพ่ือคนท่ีคุณรัก เพ่ือชักชวนใหเยาวชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพหันมาลด ละ  
เลิก บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและหางไกลจากยาเสพติด ดวยการจัดกิจกรรมใหความรูและรณรงค
เพ่ือสรางความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกในการไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางเขมขนในชวง
เขาพรรษาและตอเนื่องตลอดป9 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําขอเสนอแนะมาตรการ เพ่ือลดการบริโภค 
 
__________________________ 
 7มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก, สื่อลามก ภัยคุกคามเด็ก, เขาถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2548,เขาถึงได
จาก http://www.iamchild.org/news/newsoo1-4.html 
 8กระทรวงสาธารณะสุข, อบายมุขและสุขของคฤหัสถ เขาถึงเม่ือ 4 สิงหาคม 2548 เขาถึง
ไดจาก http://www.geocities.com/peera_pin/page11.html?20054 
 9สํานักงานปลัดกระทรวงศึกทรวงศึกษาธิการ , ขอความรวมมือใหโรงเรียนจัดกิจกรรม
รณรงคเขาพรรษา งดเหลาเพ่ือคนที่คุณรัก (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 2-6. 
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ยาสูบเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและควบคุมมลภาวะทางเสียงโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได
ขอความรวมมือใหสวนราชการตางรวมทั้งสถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการ  ดังนี้ 1) ไมอนุญาตให
จําหนายยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในสถานศึกษาทุกระดับ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ขอความรวมมือใหโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงคเขาพรรษา งดเหลาเพ่ือคนท่ีคุณรัก 2) ใหสถานศึกษา
ทุกศึกษาทุกระดับเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 3) ใหสถานศึกษาแจงครู-อาจารยและผูปกครอง
ขอความรวมมือสอดสองดูแลนักเรียน นักศึกษาในปกครองมิใหมีพฤติกรรมในเรื่องการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
และเที่ยวเตรในสถานบันเทิง ที่อาจเปนอันตรายตอระบบการไดยิน และ 4) ใหสถานศึกษาแจงนักเรียน
ทุกระดับ มิใหมีประพฤติผิดในเรื่อง การสูบบุหรี่ ดื่มสุราและเที่ยวเตรในสถานบันเทิงที่อาจเปนอันตราย
ตอระบบการไดยิน ซึ่งทางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดกําชับใหสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามมาตรการ
ทั้ง 4 ขอโดยเครงครัด10 และเพ่ือการปองกันไมใหนักเรียนหลงใหลในอบายมุข สถานศึกษาตองใหความรู
ชี้ใหเห็นโทษของอบายมุข สอดสองดูแลความประพฤตินักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยประสาน
ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนจัดกิจกรรมการใชเวลาวางที่เปนประโยชนใหนักเรียนไดเลือกทํา
กิจกรรมตามความสนใจ ยกยองคนดี จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน เมื่อเกิด
เหตุการณที่ไมดีและทําใหนักเรียนไดรับผลกระทบทางดานรางกายและจิตใจสถานศึกษาตองจัด
กิจกรรมแกไขและฟนฟู ใหการชวยเหลือทันที สืบหาขอเท็จจริงและ สงตอตามเหมาะสมกับสภาพการณ
นั้นๆ โดยไมลืมวายังมีหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ ในแตละดานและแตละประเภทของปญหา  
ที่เกิดขึ้น ที่สถานศึกษาสามารถประสาน ขอความรวมมือชวยเหลือในการปองกันและแกไขปญหานั้นๆ 
ไดเปนอยางด ี

 
ปญหาของการวิจัย 

 
 เปาหมายของการจัดการศึกษาไดมุงเนนใหนักเรียนมีความปลอดภัย ทั้งนี้นักเรียนเปนหัวใจ
ของการจัดการศึกษา สถานศึกษามีความปรารถนาที่จะผลิตบุคลากรมีความรูในเชิงวิชาการใหมีคุณภาพ
แตจากขอมูลสถานศึกษาจะพบปญหาอยูบอยครั้งและตอเนื่องจากอุบัติเหตุ ทั้งในสถานศึกษาเองและ  
นอกสถานศึกษา ทําใหผูเรียนประสบปญหาดานการศึกษาจนไมสามารถจบการศึกษาได ถึงขั้นบาดเจ็บ
จนถึงเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุรายแรงจาก สถิติอุบัติเหตุและความรุนแรงเปนสาเหตุนําการ
เสียชีวิตในเด็กไทย ในแตละปมีเด็กอายุ 1-14 ป เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงจํานวนกวา 
3,400 ราย คิดเปนอัตราการตาย 22/100,000 ราย เด็กที่ตายจากการบาดเจ็บพบวารากเหงาของ
ปญหามีสาเหตุหลักจากความยากจนและความไมเสมอภาคในสังคม เด็กในครอบครัว ที่มีเศรษฐกิจ
ฐานะต่ํามีความเส่ียงตอการบาดเจ็บ ทั้งจากการไดรับการดูแลต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน การถูกทอดท้ิง ละเลย 
การถูกทําราย และการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมหรือการใชผลิตภัณฑท่ีมีความเสี่ยงสูง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิด 
 
 
__________________________ 
 10สํานักงานปลัดกระทรวงศึกทรวงศึกษาธิการ, ขอความรวมมือใหโรงเรียนจัดกิจกรรม
รณรงคเขาพรรษา งดเหลาเพื่อคนที่คุณรัก (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 2-6. 
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การบาดเจ็บ พิการ ตาย การสูญเสียความสามารถในการพัฒนาและเรียนรู และความยากจนซ่ึงสถานการณ
ดังกลาวมีสาเหตุจากอุบัติเหตุทางจราจร หมวกนิรภัยในเด็ก หมวกนิรภัยอเนกประสงค หมวกนิรภัย     
ในเด็กสําหรับจักรยาน เกาอ้ีเด็กเล็กปองกันเทาเขาซ่ีลอรถจักรยานถนนปลอดภัย รถโรงเรียนปลอดภัย 
สถานการณการจมนํ้าในเด็กไทย และการจัดการ ความเสี่ยงตอการจมนํ้าในเด็กวัยตางๆ ของเลน
ปลอดภัยสารตะกั่วในของเลน ปนฉีดน้ําปนอัดลมของเลน วัตถุระเบิด สนามเด็กเลนปลอดภัย และ
สวนสนุกมีความปลอดภัย 
 ปจจุบันพบวา สถานศึกษายังไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาสภาพปญหาพบวา สถานศึกษาประสบปญหาคลายคลึงกันความปลอดภัยจากอาคาร
เรียนอุบัติเหตุในโรงเรียนสวนใหญเกิดจาก การพลัดตกหกลมจากการวิ่งซุกซน หรือการเลนกีฬาทําให
เกิดบาดแผล กระดูกหัก ขอเคล่ือน เปนตน บางครั้งเกิดบาดแผลจากของมีคม ความปลอดภัยดาน
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาความปลอดภัยดานเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณ เชน ใชใบมีดโกนเหลาดินสอ 
ทําใหมีดบาดมือ บางคร้ังสาเหตุอาจมาจากส่ิงปลูกสรางและเครื่องใชของโรงเรียนบกพรอง  สึกกรอน
ขาดการซอมแซมเอาใจใส ความปลอดภัยดานการเดินทาง ไป-กลับ “รถโรงเรียน” เปนทางออกหน่ึง
ที่เกือบทุกประเทศท่ัวโลกใชเพ่ือบริหารจัดการการขนสงนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย       
แตสําหรับประเทศไทย ปริมาณการใชรถโรงเรียนกลับมีนอยมาก จากการศึกษาท่ีผานมากฎหมายของไทย
ไดกําหนดระเบียบและมาตรฐานรถรับสงโรงเรียนขั้นสูง เทียบเทากับตางประเทศ ซึ่งพบวา 
ผูประกอบการรับ-สงนักเรียน ไมสามารถดําเนินการไดจริง และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการใหบริการรถ
รับ-สงนักเรียนที่มีการดําเนินการอยูโดยมากไมมีการจดทะเบียนอยางถูกตองและอยูเหนือการควบคุม
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ความปลอดภัยในการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ความปลอดภัยโดยการ
รวมกิจกรรมสําคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานที่ศึกษาเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของนักเรียนโดยตรงอยูแลวจากขอมูลที่ไดศึกษาพบวาปการศึกษา 2547 ทั่วทั้งประเทศไทย
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 29,527 โรง โรงเรียนมัธยมศึกษา 2,588 โรง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
42 โรง และการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 63 ศูนย มีนักเรียนกอนประถมศึกษา 1,163,337 คน 
นักเรียนระดับประถมศึกษา 4,446,382 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3,187,214 คน จากสภาพ
ปญหาเด็กและเยาวชนในปจจุบันทําใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่เรงดวนท่ีจะตองกําหนดแนวทางและมาตรการดูแลปกปอง
คุมครองความปลอดภัยใหแกเด็กและเยาวชน จากการศึกษาขอมูลเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 
2541 พบวา มีเหตุการณที่กอใหเกิดอันตรายกับนักเรียน 5 อันดับแรก ไดแก สารเสพติด 4,000 ราย, 
อุบัติเหตุบนถนน 110 ราย ถูกลวงละเมิดทางเพศ 43 ราย จมน้ําเสียชีวิต  25 ราย และครูลงโทษ 
เกินกวาเหตุ 12 ราย จากขอมูลดังกลาวนักเรียนตองสูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต ตองใชเวลาในการดูแลฟนฟู
อยางมาก สูญเสียเวลาและคาใชจายซึ่งไมสามารถประเมินคาได11 
 
 
__________________________ 
 11สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คูมือขอปฏิบัติงานและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา (กรุงเทพ ฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2548), 5. 
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 สาเหตุดังกลาวนี้เปนปญหาสําคัญจะตองมีมาตรการการปองกันเพื่อที่จะประสบความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพไดก็ตอเมื่อ ครู นักเรียน ผูปกครองและตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายจะตองให
ความรวมมือ สนับสนุนและท่ีขาดเสียมิไดคือผูบริหารสถานศึกษาจะตองตระหนักถึงความสําคัญและ
จัดแผนประกันความปลอดภัยท่ีชัดเจนในสถานศึกษารวมกบับุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและกําหนด
ผูที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยไวอยางชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือเปนการประกันถึงความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา แนวทางการวางแผนประกันความปลอดภัยในสถานศึกษา เนนมีการมีสวนรวมระหวาง
นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน แผนประกันความปลอดภัยที่ดีที่สุดและย่ังยืนนั้นตองสรางความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยระดับบุคคล กลาวคือ ควรมีการปลูกฝงคานิยม “ความปลอดภัย”         
ใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียนทุกคน การจะกระทําการใดๆ ก็แลวแตตองใหนักเรียนคํานึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผูอ่ืนเปนอันดับแรก แผนประกันความปลอดภัย จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมีการ
ดําเนินงานตามขัน้ตอนอยางจริงจังตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 จากสภาพความเปนมาและปญหาตางๆขางตนผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว 
ดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
 2. เพ่ือทราบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
 3. เพื่อยืนยันรูปแบบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถามการวิจัยครั้งนี้ไว คือ 
 1. องคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาประกอบดวยอะไรบาง 
 2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา     
มีความสัมพันธอยางไร 
 3. รูปแบบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาท่ีเหมาะสมเปนอยางไร 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เพ่ือเปนการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 1. องคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา เปนพหุองคประกอบ 
 2. ความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาเปนอยางไร 
 3. รูปแบบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎี นวัตกรรม หรืองานการวิจัยที่เก่ียวของ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือศึกษาการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาโดยวิเคราะหองคประกอบและ
สรางกรอบแนวคิดและทฤษฎีของสถานศึกษาท่ีใชในการวิจัยจากองคความรูในเร่ืองกลยุทธการ
บริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic management) หรือการจัดการเชิงกลยุทธ หรือ
นักวิชาการบางทานใชคําวาการวางแผนกลยุทธ (Strategic planning) มีที่มาจากกลยุทธทางทหาร  
ที่นําเอามาประยุกตใชกับการบริหารธุรกิจและองคกรของรัฐในปจจุบัน12 
 2.  การบริหารความเสี่ยง เปนเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ 
ที่ไมแนนอน สงผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายท้ังในระดับประเทศ 
ระดับองคกร ระดับหนวยงานและบุคลากรได การบริหารความเส่ียง หมายถึง วิธีการบริหารจัดการ   
ที่เปนไปเพ่ือการคาดการณและลดผลเสียของความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับองคกร  ทั้งนี้เพ่ือให
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. คูมือขอปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากลาวคือ สถานการณ
และปญหาเด็กในสังคมไทยนับวันมีความซับซอน วิกฤติ และรุนแรงมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
เชิงตลาด การแขงขันแบบเสรีการเรงเรา และการกระตุนในลักษณะบริโภคนิยมผานสื่อตาง ๆ รวมทั้ง
วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒนทําใหโครงสรางทางสังคมออนแอการนิยมซื้อสินคาราคาแพงๆ การเสพ
และดื่มของมึนเมา การเที่ยวกลางคืนตามสถานเริงรมยและสถานบันเทิง การมั่วสุมเลนการพนันและ
เกมคอมพิวเตอร การทะเลาะวิวาท การใชความรุนแรง การแขงรถ ซ่ึงรวมท้ังการยั่วยุเรงเราจากสื่อ
เพ่ือใหเด็กและเยาวชน มีนิสัยบริโภคนิยมฟุงเฟอสุรุยสุราย เด็กและเยาวชน ดํารงชีวิตประจําวัน         
อยูในทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเสี่ยงตอการประสบปญหา13 
 4. พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนงาน   
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพทั้งหมด เปนงานที่เกี่ยวของกับ 
การปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัย รวมทั้งการดํารงคงไวซึ่งสภาพรางกาย และจิตใจท่ีสมบูรณของ
ผูประกอบอาชีพทุกอาชีพ ทั้งนี้ใหสวนราชการสวนกลาง สวนราชการสวนภูมิภาค สวนราชการ     
สวนทองถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงท่ีกําหนด จะตองจัดใหมีมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงาน     
ของตนไมต่ํากวามาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 
 
 
__________________________ 
 12ชนินทร ชุณหพันธรักษ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ศูนย
เอกสารและตําราสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 36. 
 13วีระศักดิ์ ยอยสรอยสุด, ปญหาความรุนแรงในสังคมไทย, เขาถึงเม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 
2553, เขาถึงไดจาก tnt.sukhothai2.go.th/abstact/123456.doc 
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 5. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 กลาววา เด็กคือบุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
บริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส และใหศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
เยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในจังหวัดใดยังมิได
เปดทําการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด  ใหศาล
จังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กลาววา การศึกษาเปนกระบวนการ
เรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต14 
 7. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กลาววา การบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน
สถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอ่ืนดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด         
ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษาน้ันเปนสําคัญ ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552      
กลาววา การรักษาความปลอดภัยแหงชาติเปนมาตรการและการดําเนินการที่กําหนดขึ้นเพ่ือพิทักษ
รักษาและคุมครองปองกันส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ ตลอดจนหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ 
และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ใหพนจากการร่ัวไหลการจารกรรม การกอวินาศกรรม การบอนทําลาย 
การกอการราย การกระทําที่เปนภัยตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ  และการกระทําอ่ืนใด           
ที่เปนการเปดเผยสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ15 
 9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 กลาววา 
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผิด โดยมีความมุงหมายเพ่ือการอบรมส่ังสอน และโทษ
ที่จะลงโทษแกนกัเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 1) วากลาวตักเตือน 2) ทําทัณฑบน 
3) ตัดคะแนนความประพฤติ และ 4) กิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้หามลงโทษนักเรียน 
และนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ หรือดวยความพยาบาท 
โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา และความรายแรงของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย 

รวมทั้งการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาใหเปนไป เพ่ือเจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไมดีของ
นักเรียน หรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีตอไป  
__________________________ 
 14สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2542” ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนท่ี 74 ก (19 สิงหาคม), 1-2. 
 15กระทรวงศึกษาธิการ, “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.2552”, ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 39 ง (13 มีนาคม), 4. 
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 10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ.2548 กลาววา การพานักเรียนหรือนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาเปนการที่ครู อาจารย หรือหัวหนา
สถานศึกษาพานักเรียนหรือนักศึกษาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาต้ังแตสองคนข้ึนไป 
ซึ่งอาจเปนเวลาเปดทําการสอนหรือไมก็ได แตไมรวมถึงการเดินทางไกลและการเขาคายพักแรมของ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี และการไปนอกสถานที่ตามคําสั่งในทางราชการ16 และการพานักเรียน
หรือนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจําแนกเปน 3 ประเภท คือ 1) การพาไปนอกสถานศึกษาไมคางคืน 
2) การพาไปนอกสถานศึกษาคางคืน และ 3) การพาไปนอกราชอาณาจักร 
 11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา          
พ.ศ.2554 ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารและการใชขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาครอบคลุมสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐที่จัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอทางราชการ 17 และ
ขอมูลพื้นฐาน เปนขอมูลที่ดําเนินการจัดเก็บทุกปการศึกษา โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย บุคลากร และขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 
 12. กฎหมายและระเบียบวาดวยความปลอดภัย ไดแก กฎกระทรวง วาดวยสิทธิของสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนยการเรียน พ.ศ.2547 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 
แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553         
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวง           
ไวเพ่ือใหสถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนยการเรียนใหแกลูกจางและบุคคล            
ที่เก่ียวของตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของสถานประกอบการน้ัน18 
 13. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 กลาววา 
ในปจจุบันพัฒนาการของการนํามาตรฐานความปลอดภัยมาประยุกตใชกับระบบสารสนเทศในองคกร
เริ่มเปนที่แพรหลายมากขึ้น ซึ่งบทความน้ีจะไดรวบรวมมาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001 
และ ISO/IEC 17799 ซึ่งจัดเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากหลายประเทศในการนําไปใชบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศขององคกร โดยจะกลาวถึงเก่ียวกับความเปนมา และพัฒนาการของมาตรฐาน 
 
 
 __________________________ 
 16ศาสตรา ดอนโอฬาร, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548, เขาถึงเม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เขาถึงไดจาก http://www.kalasin3.go.th 
/view.php?article_id=545 
 17ชินวรณ บุณยเกียรติ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา พ.ศ. 2554, เขาถึงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เขาถึงไดจากwww.aya1.go.th/ 
guide/g07.doc 
 18กระทรวงศึกษาธิการ,  กฎกระทรวง วาดวยสิทธิของสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ.2547, เขาถึงเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เขาถึงได
จากhttp://www.kodmhai.com/Kkat/NKkat/Nkkat-9/New2/N14.html 
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ที่ผานมาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและประเทศไทย ตลอดจนความแตกตางระหวางมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 และ ISO/IEC 17799 รวมถึงสรุปสาระสําคัญของมาตรฐานดังกลาวในฉบับภาษาไทย (เวอรชั่น 2.5) 
ป 2550 ฉบับปรังปรุงลาสุดเพ่ือเปนคูมือแนวทางสําหรับผูดูแลระบบและผูเกี่ยวของในการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น19 
 14. มาตรฐาน ISO 18000 กลาววา มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หมายถึง มาตรฐานดานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานทุกคนในองคการ 
โดยสถานประกอบไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบเพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน เพ่ือใหมี
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือสรางคุณคาแหงความเปนมนุษย เพ่ือสรางภาพลักษณ และจะมีผลตอการทํางาน
ที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลความเปนมามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety management system standards) 
ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 นี้ กําหนดขึ้นโดยใช BS 8800 : Guide to occupational health 
and safety (OH&S) management systems เปนแนวทาง และอาศัยหลักการของระบบการจัดการ
ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.9000/ISO 9000 และ มอก.14000/ISO 14000 เพ่ือใหระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเขากันไดกับระบบการจัดการอ่ืน ๆ ขององคการอนุกรมมาตรฐาน 
มอก.18000 แบงออกเปน 2 เลม20 ดังนี้ 1) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ขอกําหนดตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 18001-2542 และ 2) มาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอแนะนําทั่วไปเก่ียวกับหลักการระบบ
และเทคนิคในทางปฏิบัติตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.18004  
 15. วิศวกรรมความปลอดภัย ทั้งนี้อุบัติเหตุเปนสิ่งที่ไมไดเกิดขึ้นเองจะตองมีสาเหตุที่ทําให
เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมใหญๆ21 คือ 1) สาเหตุโดยตรง ไดแก การปฏิบัติงาน       
ที่ไมปลอดภัย สภาวะท่ีไมปลอดภัย และ 2) สาเหตุทางออมที่ชวยสนับสนุนใหเกิดอุบัติเหตุ  ไดแก         
ฝายบริหารไมสนใจตอความปลอดภัยของคนงาน สภาวะทางดานจิตใจ และสภาวะทางดานรางกาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________ 
 19บรรจง หะรังษี, มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 
และ ISO/IEC 17799 (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2551), 7-9. 
 20กองสงเสริมและพัฒนาการมาตรฐาน, มาตรฐาน ISO 18000 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
ไอเดียสแควร, 2540), 6-12. 
 21วิฑูรย สิมะ, วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : บริษัท ดวงกมลสมัย 
จํากัด, 2538), 6-12. 
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 16. ทฤษฎี 3 E ความปลอดภัยในโรงงาน ทั้งนี้การเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ ตองยึดหลัก 3E ไดแก 1) E ตัวแรก คือ Engineering (วิศวกรรมศาสตร) 
คือ การใชความรูทางวิชาการดานวิศวกรรม ศาสตรในการคํานวณฯ และออกแบบเคร่ืองมือที่มีสภาพ
การใชงานที่ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่องปองกันอันตรายใหแกสวนที่เคลื่อนไหวหรืออันตรายของ
เครื่องจักร การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟา แสงสวาง เสียง การระบายอากาศ เปนตน 2) E ตัวที่สอง 
คือ Education (การศึกษา) คือ การใหการศึกษา หรือการฝกอบรมและแนะนําคนงาน หัวหนางาน 
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการทํางาน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุและการ
เสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน ใหรูวาอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นและปองกันไดอยางไร และจะทํางานวิธี
ใดจึงจะปลอดภัยที่สุด เปนตน และ 3) E ตัวสุดทาย คือ Enforcement (การออกกฎขอบังคับ) คือ 
การกําหนดวิธีการทํางานอยางปลอดภัยและมาตรการควบคุมใหคนงานปฏิบัติตาม เปนระบบระเบียบ
ปฏิบัติที่ตองประกาศใหทราบทั่วกัน หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ เพ่ือใหเกิดความ
สํานึกและหลีกเลี่ยงการทํางาน ที่ไมถูกตองหรือเปนอันตราย22 
 17. ทฤษฎี สวิส ชีส โมเดล (Swiss Cheese Model of Accident Causation) เปนอีก
หนึ่งทฤษฎีที่อธิบายการเกิดอุบัติเหตุใหเห็นวา การเกิดอุบัติเหตุ  มาจากความผิดพลาดหลายอยาง
รวมกัน โดยเปรียบเทียบกอนชิสแตละกอนเสมือนกับเคร่ืองปองกันอุบัติเหตุ เชน อุปกรณปองกัน
อันตราย, กฎระเบียบความปลอดภัย เปนตน สวนรูบนกอนชีส ก็เปรียบเสมือนความผิดพลาดตางๆ         
ที่เกิดขึ้น ลูกศรสีแดง คือ อันตรายที่เกิดขึ้น ดังนั้น อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นพรอมๆ
กับที่มีความผิดพลาดตางๆเกิดข้ึนพรอมกัน เพ่ือใหเขาใจงายๆ ขอยกตัวอยางในสถานประกอบการ
แหงหนึ่งมีการทํางานบนที่สูง และมีมาตรการในการปองกันอุปกรณรวงหลนใสศีรษะคนขางลาง23 ดังนี้ 
1) ขณะมีการทํางานขางบน จะกั้นบริเวณไมใหผูปฏิบัติงานคนอ่ืนๆเขาไปในพ้ืนที่ดานลาง 2) ผูที่ทํางาน
ดานบน ผูกมัดอุปกรณปองกันการรวงหลน และ 3) มีกฎระเบียบใหคนที่ทํางานทุกคนสวมหมวกนิรภัย
ปองกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 22ทศพล สมจิตร, หลัก 3E เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุสาหกรรม, เขาถึงเมื่อวันที่       
12 พฤศจิกายน 2554 เขาถึงไดจาก http://www.engineerfriend.com/webboard/safety/หลัก-
3e-เพ่ือความปลอดภัย 
 23อารเธอร กริฟฟธ, ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ สวิส ชีส โมเดล, เขาถึงเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 
เขาถึงไดจาก http://www.thaisafetywork.com/สวิส-ชีส-โมเดล/ 
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 18. ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ทั้งนี้เปนการเกิดอุบัติเหตุที่สามารถเชื่อมโยงไดกับ
ปรัชญาความปลอดภัยของ H.W. Heinrich เกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุได ทฤษฎีโดมิโนกลาววา      
การบาดเจ็บและความเสียหายตางๆ เปนผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุเปนผลมา
จากการกระทําที่ไมปลอดภัย หรือสภาพการท่ีไมปลอดภัย ซึ่งเปรียบเทียบไดเหมือนตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู 
5 ตัวใกลกัน เมื่อตัวที่หนึ่งลมยอมมีผลทําใหตัวโดมิโนไปลมตามกันไปดวย ตัวโดมิโนทั้งหาตัว24 ไดแก 
1) สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล 2) ความบกพรองผิดปกติของบุคคล 3) การกระทําหรือ
สภาพการณที่ไมปลอดภัย 4) อุบัติเหตุ  และ 5) การบาดเจ็บหรือความเสียหาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 24ลิขิต ธีรเวคิน , ทฤษฎีโดมิโน , เขาถึงเม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2532 เขาถึงไดจาก 
http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html /C2-1.html 
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แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ , “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553,”      
ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนท่ี 45 ก (22 กรกฎาคม), 1. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.2552, ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 39 ง (13 มีนาคม), 4. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548, ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 35 ง (26 เมษายน), 18-19. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวง วาดวยสิทธิของสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ.2547, เขาถึงเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เขาถึงได
จากhttp://www.kodmhai.com/Kkat/NKkat/Nkkat-9/New2/N14.html  
 : กองสงเสริมและพัฒนาการมาตรฐาน, มาตรฐาน ISO 18000 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
ไอเดียสแควร, 2540), 6-12. 
 : ชนินทร ชุณหพันธรักษ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ศูนย
เอกสารและตําราสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 36. 

ศึกษาเร่ืองความปลอดภัยสถานศึกษา 

- ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหาร 
ความปลอดภัยสถานศึกษา 

- การบริหารเชิงกลยุทธและสวสัดิศึกษา  

 

 

 

 

 

 

กลยุทธการบริหาร
ความปลอดภัย
สถานศึกษา 

 

- การบริหารความเส่ียง 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 
- พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542 
- ฯลฯ 

- คูมือขอปฏิบัติและมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

- มาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย ISO/IEC 27001 และ 
ISO/IEC 17799 

- มาตรฐาน ISO 18000 

- วิศวกรรมความปลอดภัย 
- ทฤษฎี 3 E ความปลอดภัยในโรงงาน 
- ทฤษฎี Swiss Cheese Model of 
Acciden Causation 
- ทฤษฎี Domino 

- งานวิจัยในประเทศ 

- งานวิจัยตางประเทศ 
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 : ชินวรณ บุณยเกียรติ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา พ.ศ. 2554, เขาถึงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เขาถึงไดจากwww.aya1.go.th/ 
guide/g07.doc 
 : ทศพล สมจิตร, หลัก 3E เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุสาหกรรม, เขาถึงเม่ือวันที่     
12 พฤศจิกายน 2554 เขาถึงไดจาก http://www.engineerfriend.com/webboard/safety/หลัก-
3e-เพ่ือความปลอดภัยใ/ 
 : นภาพรรณนา อูนากูล, “การศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาล” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
2540), บทคัดยอ. 
 : นฤมล สะอาดโฉม, Risk management การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพ ฯ : พหลการพิมพ, 
2548), 30. 
 : บรรจง หะรังษี, มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 
และ ISO/IEC 17799 (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2551), 7-9.  
 : ธารชุดา อมรเพชรกุล, อางถึงใน วราพร อาสาฬหประกิจ, การบริหารความเส่ียงของ
โครงการการใหคําปรึกษาและติดตั้งระบบสารสนเทศ (กรุงเทพ ฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2546), 15. 
 : ลิขิต ธีรเวคิน , ทฤษฎีโดมิโน , เขาถึงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 เขาถึงไดจาก 
http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html /C2-1.html 
 : วิฑูรย สิมะ, วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 
2538), 6-12. 
 : วีระศักดิ์ ยอยสรอยสุด, ปญหาความรุนแรงในสังคมไทย, เขาถึงเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553, 
เขาถึงไดจาก tnt.sukhothai2.go.th/abstact/123456.doc 
 : ศาสตรา ดอนโอฬาร, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ . 2548, เขาถึงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เขาถึงไดจาก
http://www.kalasin3.go.th/ view.php?article_id=545 
 : สํานักความปลอดภัยแรงงาน, “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 128, ตอนท่ี 4 ก (17 มกราคม), 5-7. 
 : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546, ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 120, ตอนท่ี 1 ก (2 ตุลาคม), 1-2. 
 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนท่ี 74 ก (19 สิงหาคม), 1-2. 
 : อารเธอร กริฟฟธ, ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ สวิส ชีส โมเดล, เขาถึงเม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 
เขาถึงไดจาก http://www.thaisafetywork.com/สวิส-ชีส-โมเดล/ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. กลยุทธการบริหาร หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดผลตามแผนขององคกรกําหนดไว
เริ่มคิดเปนระบบ กําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ กระบวนการวางแผน 
นําแผนไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
นํามาประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ กลยุทธการบริหาร หมายถึง 
ความสัมพันธของกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ      
ในการจัดโครงสรางองคกร การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา  
 2. ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือการพนภัย และรวมถึงปราศจากอันตราย 
การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัย และการสูญเสีย สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ความปลอดภัย หมายถึง การดําเนินการ
เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติภัย เพ่ิมความปลอดภัยและสรางจิตสํานึก โดยนํามาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย 
มาตรฐาน ISO ทฤษฎีความปลอดภัย ในโรงงาน พระราชบัญญัติ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กฎหมาย 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง สวัสดิศึกษา และ คูมือและมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา 
ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ.2552 
 3. สถานศึกษา หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาท่ีมีหนาที่จัดการเรียนการสอนระดับตางๆ  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน เชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ
หนวยงานการศึกษาอ่ืน ๆ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ สถานศึกษา หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาสังกัด
สํ านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  
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บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยวิจัยเรื่องกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาผูวิจัยไดแบงกรอบ 
ในการศึกษาคนควาแบงออกเปนการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
 

กลยุทธการบริหาร 
 

การบริหารเชิงกลยุทธและสวัสดิศึกษา 
 สภาพแวดลอมในปจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และเปล่ียนแปลงมากกวาแตกอน
เปนอันมากผลกระทบท่ีมีตอองคกรจึงมีมากเปนเงาตามตัวดวยเหตุนี้ การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปนงาน
ที่สําคัญของผูบริหารระดับสูงที่จะตองเกี่ยวของกับการกําหนดแผนกลยุทธขององคกร  และนําแผน  
กลยุทธนั้นไปปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางใหองคกรกาวหนาไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และประสบความสําเร็จ
บรรลุเปาหมาย 
 การบริหารกลยุทธเปนหัวใจของงานบริหาร โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกลยุทธ      
ที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอ่ืน แตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรคเพ่ือใชเปน
แนวทางใหองคกรปฏิบัติงานไดเหนือกวาคูแขง และเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการได 
ถาปราศจากแผนกลยุทธองคกรจะไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงานไมมีแผนที่จะสามารถโตตอบ
หรือเอาชนะการแขงขัน และไมมีแผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 การบริหารเชิงกลยุทธจึงมีความจําเปนตอธุรกิจในปจจุบัน  องคกรตองปรับตัวใหทัน       
ตอสถานการณ ผูบริหารตองมีการวางแผนลวงหนาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลตามเปาหมายของกิจการสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหกิจการ
สามารถมีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขัน และมุงเนนสรางความเปนเลิศทางดานการบริหารงาน25 

 การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic management) หรือการจัดการเชิงกลยุทธ หรือนักวิชาการ
บางทานใชคําวาการวางแผนกลยุทธ (Strategic planning) มีที่มาจากกลยุทธทางทหารท่ีนําเอามา
ประยุกตใชกับการบริหารธุรกิจและองคกรของรัฐ26 ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญครอบคลุมกระบวนการ 
3 ขั้นตอน ไดแก 1. การวางแผนหรือการสรางกลยุทธ (Strategic formulation หรือ Strategic planning) 
2) การปฏิบัติตามกลยุทธหรือการนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic implementation) และ 3) การประเมิน
หรือการควบคุมกลยุทธ (Strategic evaluation and control)  
__________________________ 
 25สุพานี สฤษฎวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธแนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 1.  
 26ชนินทร ชุณหพันธรักษ, นโยบายธุรกจิและการบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ศูนยเอกสาร
และตําราสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 36. 
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ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ 
 กลยุทธ (Strategy) เปนคําที่มีความหมายกวางและมักจะใชในความหมายที่แตกตางกันไป
ตามวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ขององคกร การที่จะบริหารเชิงกลยุทธไดเหมาะสมจําเปนที่จะตอง
เขาใจความหมายของคําวาการบริหารเชิงกลยุทธใหชัดเจน ซึ่งไดมีนักวิชาการนําเสนอความหมาย    
ไวตางๆ กัน ดังนี้ 
 มินทซเบิรก (mintzberg) กลาวถึงหลัก 5 Ps หรืออักษะ P 5 ตัวในการวางแผนกลยุทธ27 ดังนี้  
 1. กลยุทธ คือ แผน (strategy is a plan = P1) เนื่องมาจากการกําหนดกลยุทธขึ้นเพ่ือใชเปน
สิ่งที่กําหนดทิศทาง (direction) หรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคต (a guide or course of action into 
the future) หรือวิถีทางในการที่จะกาวเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งถาพิจารณาในความหมายนี้     
จะเห็นไดวาองคกรทุกประเภทลวนมีกลยุทธเพื่อรับมือกับสถานการณตางๆ ทั้งสิ้น 
 2. กลยุทธ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = p2) เปนเรื่องเก่ียวกับแบบแผน
ดานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีเปนไปอยางตอเนื่องในแตละชวงเวลา (consistency in behavior 
overtime) อันสะทอนใหเห็นในการวางแผนงานในอนาคต จําเปนตองคํานึงถึงวิวัฒนาการขององคกร
ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงความสามารถความคาดหวังของผูปฏิบัติดวย เพราะในหลายกรณี เจตนารมณ 
หรือสิ่งที่ผูบริหารตั้งใจทํา (intended strategies) อาจเปนไปไมได แตผูปฏิบัติอาจใชความชํานาญ  
ดานตาง ๆ ปรับกลยุทธในระหวางปฏิบัติ (emergent strategies) จนแปรเปล่ียนเปนกลยุทธที่เกิดขึ้นจริง 
(realized strategies) 
 3. กลยุทธ คือ การกําหนดฐานะหรือตําแหนง (Strategy is position = P3) โดยเนน        
ที่ความสําคัญของฐานะหรือตําแหนงของกิจการในการแขงขัน ดังนั้นผลผลิตจําเปนตองเหมาะสมกับ
ความตองการ แสดงใหเห็นวาการขาดความขาใจในฐานะหรือตําแหนงขาดความรูที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการแขงขันยอมจะนําไปสูความลมเหลวในการเสนอบริการตาง ๆ ดวย 
 4. กลยุทธ คือ ทัศนภาพ (Strategy is a perspective) เนนที่ความสําคัญของการพิจารณา
สถานภาพที่แทจริงภายองคกรหรือคุณลักษณ (character) ที่นาจะเปนขององคกร หมายถึง วิธีการ
ดําเนินงานที่ตองการใหคนในองคกรยึดถือรวมกัน 
 5. กลยุทธ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is ploy) เปนความหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 
ในสถานการณที่มีการตอสูแขงขันส่ิงที่ตองการคือการเอาชนะ เพราะฉะนั้นทุกฝายจึงตองวางแผนกลยุทธ 
โดยคํานึงถึงการใชอุบายในการดําเนินงาน (maneuver) หรือกลยุทธ ยุทธวิธี (tactic) ในการเดินหมาก 
เดินเกมเพ่ือเอาชนะ 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 27Henry Mintzberg, The Rise and Fall of Strategic Planning (New York : The 
free Press, 1994), 23 – 32. 
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 ไอรีแลน และฮอสกิสสัน (lreland and Hoskisson) กลาววา กลยุทธ (strategy) หมายถึง 
ชุดของขอตกลงและแนวทางปฏิบัติที่ถูกออกแบบข้ึนดวยการบูรณาการและการประสานจุดเดนดาน
ความสามารถหลัก (core competencies) และขอไดเปรียบในการแขงขัน28 
 นอกจากนักวิชาการตางประเทศแลว นักวิชาการไทยท่ีใหความหมายของคําวา “กลยุทธ” 
มีดังนี ้
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ กลาววา กลยุทธ หมายถึง วิธีการ (means) ที่องคกรเลือก       
ที่จะดําเนินการจากจุดที่เปนอยูในปจจุบันไปยังจุดหมายปลายทางในอนาคตที่กําหนดไว29 
 สุพานี สฤษฎวานิช ใหความหมายของคําวา “กลยุทธ” วามีคอบเขตที่แคบและกวาง       
คือในระดับแคบเนนที่วิธี (means) ที่สําคัญที่จะใชเพ่ือใหองคกรบรรลุถึงเปาประสงคหลักในระดับกวาง
จะใหความหมายของคําวา “กลยุทธ” โดยพิจารณาครอบคลุมทั้งเปาประสงค (ends) และวิธีการ (means)  
ที่จะทําใหบรรลุเปาประสงค30 
 เสนาะ ติเยาว กลยุทธ เปนคําเร่ิมแรกที่ใชในทางทหาร เปนศาสตรและศิลปในการอํานวยการ
กําลังทหาร (art and science of directing military forces) อันเปนการใชแผนรวมและดําเนินการรบ
ขนาดใหญ ในทางธุรกิจไดใชคําวา กลยุทธ มีความหมายวา การกําหนดและประเมินทางเลือกตางๆ    
ที่จะทําใหบรรลุภารกิจและเปาประสงคที่ตั้งไว และรวมถึงทางเลือก ที่เหมาะสมที่สุดมาใชกลยุทธเปน
เรื่องของการกําหนดเปาประสงคระยะยาวของทั้งองคกร การเลือกการกระทําที่นํามาใชและการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือใหไปสูเปาประสงคนั้นหรือกลาวโดยสรุป กลยุทธ จะระบุวาผูบริหารจะวางแผนอยางไร
จึงจะทําใหบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไวในหลาย ๆ กรณีที่การจะบรรลุเปาประสงคนั้นมีหลายวิธีแต
กลยุทธจะระบุขั้นตอนหรือวิธีการข้ันพ้ืนฐานที่ผูบริหารจะตองวางแผนตามท่ีระบุไวจึงจะบรรลุเปาประสงค
ที่กําหนด31 

 เอกคณิน ชุมวรฐายี กลาววา กลยุทธ (strategy) จะเปนตัวเชื่อมระหวางนโยบาย/ความตองการ
ของหนวยเหนือ (mission) และหรือสิ่งที่องคกรตองการบรรลุ (vision) กับการดําเนินการขององคกร 
(action) ดังนั้นจึงหมายรวมถึงแผน รูปแบบวิธีการการวางตําแหนง ทิศทางการตัดสินใจ หนทางหรือ
แนวทางการปฏิบัติ32

 

 
__________________________ 
 28Duane R.lreland., and Robert E.Hoskisson, Strategic Management : Competitiveness 
and Globalization, 5th ed. (Cincinnati, Ohio : South-westem CollegePublishing, 2005), 9. 
 29ศิริวรรณ เสรีรัตน, นโยบายธุรกิจและการบริหารกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟลม
และไชเท็กซ จํากัด, 2541), 9.  
 30สุพานี สฤษฎวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธแนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 8.  
 31เสนาะ ติเยาว, การบริหารกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2546), 1. 
 32เอกคณิณ ชุมวรฐายี, การบริหารเชิงกลยุทธ, เขาถึงเม่ือ 5 มีนาคม 2549 เขาถึงไดจาก 
http://www.nmd.ho.th/e-oction/tarmra49/sanyabat/lg-49.htm/ 
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 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ ไวดังนี้ 
 เสนาะ ติเยาว กลาววา การบริหารกลยุทธ (strategic management) โดยทั่วไป หมายถึง
การตัดสินใจและการดําเนินการเพ่ือใหไดผลตามที่องคกรกําหนดไว  ซึ่งเนนที่กระบวนการต้ังแต     
การกําหนดกลยุทธการนําเอากลยุทธไปใช และการประเมินผลกลยุทธเปนกระบวนการวางแผน และทําให
มั่นใจวาแผนนั้นไดนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคในระยะยาว ขั้นตอนท่ีสําคัญ 
คือ การวิเคราะหปจจัยภายนอก การวิเคราะหปจจัยภายใน การกําหนดภารกิจและจุดประสงค      
การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปใช และการควบคุมประเมินผลกลยุทธ กลาวโดยสรุปคือ    
การบริหารกลยุทธเปนกระบวนการบริหารในการกําหนดและการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกร
อยางสอดคลองกับสถานการณตลอดไป33 
 ธงชัย สันติวงษ ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ ชุดของการตัดสินใจและ  
การกระทําตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนากลยุทธที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายตาง ๆ ได34 

 ประโยค ชุมพล ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ
ผูบริหารจากทุกฝายขององคกรในการกําหนดและปฏิบัติตามเปาหมายและกลยุทธขององคกรหรือ
เปนกระบวนการตอเนื่องกันในการกําหนดการปฏิบัติการและการควบคุม  ซึ่งเปนแผนหลักเพ่ือเปน
แนวทางในองคกรสามารถภายใตสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีกําหนด35 

 สมยศ นาวีการ ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ (strategic management) คือ 
กระบวนการของการกําหนดทิศทางระยะยาว การกําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ และการประเมิน
กลยุทธขององคกร36 

 สมชาย ภคภาสนวิวัฒน ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การบริหารหรือ  
การจัดการในลักษณะท่ีมีการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ 
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวใหมีความสอดคลองกับจุดออนและจุดแข็งของธุรกิจ37 

 
 
 
 
__________________________ 
 33เสนาะ ติเยาว, การบริหารกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2546), 1. 
 34ธงชัย สันติวงษ, การบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2532), 3. 
 35ประโชค ชุมพล, การบริหารเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร : ผูจัดการ, 
2536), 226.  
 36สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2538), 3.  
 37สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การวางแผนเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง, 2539), 31. 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การวางแผนการดําเนินการ 
และควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ ซึ่งจะชวยใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จุดเนนของการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งจะชวยใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จุดเนนของการบริหารเชิงกลยุทธมุงพิจารณาในแงของการบริหารเชิงกลยุทธที่คิดคนขึ้นมาตองอาศัย
พ้ืนฐานทางการบริหารเปนหลัก38 

 จินตนา บุญบงการ ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ กระบวนการท่ีประกอบดวย
การวิเคราะหสภาพแวดลอม และขอมูลสําคัญของธุรกิจที่ใชในการประกอบการตัดสินใจ  การวาง  
แนวทางการดําเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงาน เชิงกลยุทธขององคกรเพ่ือที่จะสรางความมั่นใจวา
องคกรสามารถที่จะดําเนินการไดอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นมีพัฒนาการ
และแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ39 

 สุพานี สฤษฎวานิช ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การบริหารองคกรโดยรวม 
ใหมีกลยุทธหลักและกลยุทธการแขงขัน ตลอดจนมีขอไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวากิจการอ่ืนๆ40 
 บุญเลิศ เย็นคงคา ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ แผนการดําเนินงานโดยอาศัย
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งจากภายในและภายนอกนํามาประเมินผลวิเคราะหหาทางเลือกที่ดีที่สุด
เพ่ือการตัดสินใจใหกับองคกร41 
 ไพโรจน ปยะวงษวัฒนา ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การบริหารองคกร 
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู    
เพ่ือกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตองคํานึงถึง
ผูมีสวนไดเสียขององคกรดวย42 
 รอบบินส และ โคลเตอร (Robbins & Coulter) ไดกลาวถึงการจัดการเชิงกลยุทธ (strategic 
management) คือ การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติของผูบริหาร ซึ่งเปนกําหนดการดําเนินงานระยะยาว
ขององคกรที่ตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปนพ้ืนฐานขององคกร  คือ การวางแผน การจัดองคกร 
การนําไปปฏิบัติและการควบคุม43 
 

__________________________ 
 38ศิริวรรณ เสรีรัตน, นโยบายธุรกิจการบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม 
ไชเท็กซ, 2541), 9.  
 39จินตนา บุญบงการ, การจัดการเชิงยุทธ (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544), 44. 
 40สุพานี สฤษฏวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธแนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 9.  
 41บุญเลิศ เย็นคงคา, การจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : วีเจพริ้นตี้ง,2544), 13. 
 42ไพโรจน ปยวงษวัฒนา, การจัดการเชิงกลยุทธ, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545), 3. 
 43Stephen P.Robbins and Mary Coulter, Management, อางถึงใน วิรัช สงวนวงศวาน, 
การจัดการและพฤติกรรมองคกร (กรุงเทพ ฯ : เพียรสัน เอ็ดยูเคชั่น อินโดไชนา จํากัด,2547), 73.  
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 ไรท และคณะ (Wright and others) ไดนิยามการจัดการเชิงกลยุทธวาเปนกระบวนการ
ตอเนื่องในการกําหนดภารกิจและเปาประสงคขององคกรภายใตบริบทของสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร 
การกําหนดกลวิธีที่เหมาะสม การปฏิบัติงานตามกลวิธีที่กําหนดไว การใชอํานาจหนาที่ในการควบคุม
กลยุทธ เพ่ือทําใหมั่นใจวากลวิธีท่ีนํามาใชสามารถนําไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดไว44 
 เดวิด (David) ใหความหมายการบริหารเชิงกลยุทธวา เปนศาสตรและศิลปในการกําหนดกลยุทธ 
(strategy fomulation) การปฏิวัติตามกลยุทธ (strategy implementation) และการประเมินผลกลยุทธ 
(strategy evaluation)45

 

 กลูเอคค และลอเรน (Glueck and Lawrence) ใหความหมายของ การบริหารเชิงกลยุทธ 
คือกระบวนการของผูบริหารที่ใชในการตัดสินใจ ภายใตสถานการณที่ประสบอยูในขณะนั้น โดยพิจารณา
กลยุทธนั้น สามารถทําใหองคกรบรรลุถึงวัตถุประสงคของกิจการได46 
 เซอรโต และปเตอร (Certo and Peter) ไดใหความหมายของบริหารเชิงกลยุทธ  คือ 
กระบวนการทําซ้ําอยางตอเนื่องที่จะใหบรรลุผล เพ่ือใหองคกรมีการดําเนินงานที่สอดคลองสัมพันธ
กับสภาพแวดลอม47 
 พริงเคิล และครอล (Pringle and Kroll) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธคือ 
กระบวนการท่ีจะทําใหผูบริหารระดับสูง บรรลุตามภารกิจและเปาหมายขององคกร48 
 เซอรจิโอวานี (Sergiovanni) ไดสรุปลักษณะสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลวาควรมีองคประกอบ
ดังนี้ 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
การเรียนรูของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกัน
แบบเปนกลุม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางขวาง 7) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 8) สงเสริมการแกปญหา
อยางสรางสรรค และ 9) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม49 
 
__________________________ 
 44Wright and others, อางถึงใน วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ, Strategic Planning 
การวางแผนกลยุทธ : ศิลปะการกําหนดแผนองคกรสูความเปนเลิศ (กรุงเทพ ฯ : สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแหงชาติ,2546), 17. 
 45Fred R.David, Strategic Management, 6thed. (New Jer5sey : Prentice - Hall.Inc., 
1997), 5. 
 46William F.Glueck, and Lawrence R.jauch, Business Policy and Strategic 
(New York : McGraw - Hill, 1984), 5. 
 47Samuel C.Certo, and Paul J.Peter, Stategic Management A Focus on Process 
(New York : McGraw - Hill, 1991), 5 
 48Wrigh Peter, Charles D.Pringle, an.d Mark J.Kroll, Stategic Management, 
Text and cases (Massachusetts : Allyn and Bacon, 1992), 4. 
 49Sergiovenni T.J., The Principalship : a Reflective Practice Perspective, 2nd 
ed. (Needham Heights : Allyn and Bacon, 1991), 258 – 263. 
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 ฮิกกิ้น และวินซ (Higgins and Vincze) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (strategic management 
process) หมายถึง ขั้นตอนการบริหารเพ่ือใหบรรลุภารกิจ (mission) ขององคกรโดยสรางความสัมพันธ
ระหวางองคกรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะผูที่ไดผลประโยชนจากองคกร (stakeholders) 
ซึ่งปจจัยในสถานการณสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายขององคกร 
ประกอบดวย ลูกคา (customer) พนักงาน (employee) ชุมชนทองถิ่น (community) และผูถือหุน 
(stockholder)50

 
 วีลเลน และฮังเกอร (Wheelen and Hunger) การบริหารเชิงกลยุทธ (strategic management) 
หมายถึง ชุดของการตัดสินใจทางการบริหารและการปฏิบัติ ซึ่งกําหนดผลการปฏิบัติงานระยะยาว
ขององคกร51 
 ทอมปสัน และสตริคแลน (Thompson and Strickland) การบริหารเชิงกลยุทธ (strategic 
management) หมายถึง ขั้นตอนของการบริหารท่ีประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ 
(strategic vision) การกําหนดจุดประสงค  (setting objective) การกําหนดกลยุทธ  (strategic 
formulation) และการปฏิบัติตามกลยุทธ (setting objective) การบริหารเชิงกลยุทธ จึงเริ่มจากวิสัยทัศน 
จุดประสงคและการกําหนดกลยุทธแลวบริหารใหเหมาะสม52

 

 จากความหมายของนักวิชาการดังกลาว สรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริหารเพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไวไดพิจารณา
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินการขององคกร 
 
ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ 
 การบริหารเชิงกลยุทธไดกลายเปนหัวใจสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจสมัยใหมที่มีความสําคัญ
ตอการบริหารธุรกิจในปจจุบัน เนื่องจากองคกรตาง ๆ ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทั้งจากสภาพแวดลอม
ภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคกร สงผลใหผูบริหารองคกรจะตองมีวิธีการบริหารงานที่ปรับตัว 
เปลี่ยนแปลงใหทันตอสถานการณดังกลาว ทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
นักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ ดังนี้ 
 สุพานี สฤษฎวานิช กลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธวา 1) ชวยใหผูบริหารไดมี
การต่ืนตัวตอการเปล่ียนแปลง เห็นโอกาสใหม ๆ และขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น ทําใหองคกรสามารถปรับตัว
ใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมไดดีกวาคูแขงขัน สามารถใชประโยชนจากโอกาสตางๆ 
ทีเ่ปดให และใชจุดแข็งขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหองคกรสามารถอยูรอดและเผชิญกับ 
 
 

__________________________ 
 50James M.Higgins, and Julian W.vincze. Strategic management, 5th ed. (Florida : the 
Dryden press, 1993), 5. 

 51Thomas L.Wheelen, and David J.Hunger, Strategic Management and Business Policy, 
8th ed. (New Jersey : Prentice – Hall, lnc.,2002), 2. 
 5 2Arthur A. Thompson, Jr., and A.J.Strickland, Strategic management, 14th ed. 
(New York : McGraw - Hill, 2003), 6. 



 
24 

 

การเปล่ียนแปลง ตลอดจนปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได 2) ชวยใหองคกรมีทิศทาง
ในการดําเนินงานที่ชัดเจน เห็นแนวทางที่องคกรจะตองปฏิบัติทําใหองคกรแข็งแกรง ประสบความสําเร็จ 
โดยมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกันและเจริญเติบโตตอไป 3) เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวม
ในการบริหารทําใหไดพัฒนาความคิด และชวยลดการตอตานการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได 4) ชวยให
องคกรสามารถคาดการณปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยผูบริหารมีการทํางานในลักษณะ Proactive   
ทําใหองคกรสามารถปรับตัวไดดีกวาคูแขง และ 5) ชวยใหผูบริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ขึ้นมาได ทําใหองคกรสามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพ (efficiency) คือ การมีตนทุนในการดําเนินงาน   
ที่ต่ํากวาและมีประสิทธิผล (effectiveness) คือ บริหารงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ถาไดมีการ
บริหารกลยุทธที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งในชวงของการกําหนดกลยุทธ การนําแผนไปปฏิบัติและควบคุม
ติดตามผล53 
 พวงรัตน เกสรแพทย กลาววา การวางแผนกลยุทธ เนนการวางแผนที่มุงไปในอนาคต       
มีกระบวนการคิดหาวิธีการท่ีดีที่สุด โดยใหความสําคัญกับผลกระทบจากปจจัย สภาพแวดลอมทั้งภายนอก
และภายใน ตลอดจนทุกมิติขององคกร และมีการยอมรับรวมกันของคนในองคกร จึงอาจกลาวไดวา 
การวางแผนกลยุทธมีความจําเปนอยางมากสําหรับผูบริหารที่มุงหวังผลสําเร็จในการดําเนินงานในองคกร
ที่ซับซอนหรือองคกรท่ีตองไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมภายนอก54

 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาวถึงความสําคัญของการวางแผน
กลยุทธไววา การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนท่ีชวยใหหนวยงานพัฒนาตนเองไดทันกับ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธใหความสําคัญกับการศึกษา 
วิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานเปนประเด็นสําคัญ  ชวยใหหนวยงานภาครัฐ   
ในทุกระดับมีความเปนตัวเองมากข้ึน รับผิดชอบตอความสําเร็จและความลมเหลวของตนเองมากขึ้น 
การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอํานาจซ่ึงเปนกระแสหลักในการ
บริหารภาครัฐในปจจุบัน และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชพลเรือนไดออกระเบียบ
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับ มีการจัดทําแผนกลยุทธ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน    
สูมิติใหมของการปฏิรูประบบราชการและเปนเง่ือนไขหนึ่งของการจัดระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน (Performance - Based Beased : PBB) ซึ่งสํานักงานงบประมาณกําหนดใหสวนราชการ  
และหนวยงานในสังกัด จัดทํากอนที่จะกระจายดานงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณเปนกอน
ลงไปใหหนวยงานใหความสําคัญตอการกําหนด “กลยุทธ” ที่ไดมาจากการคิดวิเคราะหแบบใหมๆ     
ทีไ่มผูกติดกับปญหาเกาๆ ในอดีต ไมเอาขอจํากัดทางดานทรัพยากร และงบประมาณมาเปนขออาง ดังนั้น 
การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนแบบทาทายความสามารถ เปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหเกิด
การริเริ่มสรางสรรคทางเลือกใหมไดดวยตัวเอง จึงเปนการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน55 
__________________________ 
 53สุพานี สฤษฎวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธแนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2544), 12.  
 54พวงรัตน เกษตรแพทย, กางวางกลยุทธสําหรับนักการศึกษา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 24. 
 55สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การวางแผนกลยุทธจัดการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ป (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 32 - 33. 
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 พัชรา มั่งชม กลาววา ความสําคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 1) ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงค
และกําหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน ทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
2) ชวยสรางความสอดคลองของการดําเนินการภายในองคกร และทําใหหนวยงานขององคกรมุงไปสู
วัตถุประสงคเดียวกัน 3) เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตางๆ มีสวนรวมในการบริหารทําใหไดพัฒนา
ความคิดและชวยลดการตอตานการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได 4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณ
ปญหาการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกองคกรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 5) ชวยใหผูบริหาร
ระดับสูง สามารถบริหารองคกรไดอยางกวางขวาง ทําใหชวยลดความเสี่ยงได56 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน กลาววา ความสําคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ 
มีจุดมุงหมายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร ผูบริหารมีประสิทธิภาพจะตองเขาใจเปาหมายของ
องคกรวา ตองบรรลุความตองการสูงสุดในทองถิ่นหรือความตองการระดับโลก 2) การบริหารเชิงกลยุทธ
จะเก่ียวของกับผูที่ไดประโยชนจากองคและผูที่ไดประโยชนจากองค 3) การบริหารเชิงกลยุทธนํามาซ่ึง
ขอบเขตหลายชวงเวลา ผูบริหารควรศึกษาความตองการขององคกรในระยะยาวและระยะสั้นดวย 
และ 4) การบริหารเชิงกลยุทธจะเกี่ยวของทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชวิธีการ  (means)    
ที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล (effectiveness)57

 

 บุญเลิศ เย็นคงคา กลาววา ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 1) ชวยใหองคกร
รูวัตถุประสงคและภารกิจในอนาคตอยางชัดเจน 2) ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองกันในหนาที่ตางๆ 
ภายในองคกร เพ่ือนําไปสูวัตถุประสงคที่กําหนดไว 3) เปดโอกาสใหผูบริโภคผูบริหารระดับตางๆ      
มีสวนรวมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือพัฒนาองคกร 4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณ
ถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น แลวเปลี่ยนแปลงปญหาใหเปนโอกาสที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคต และ 5) ชวยให
ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถตัดสินใจไดอยางรอบครอบสามารถลดความเสี่ยงได58 
 จินตนา บุญบงการ กลาววา ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธมีดังนี้ 1) กําหนดทิศทาง
องคกร กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ชวยใหผูบริหารเกิดความเขาใจตอการเปล่ียนแปลง และมีวิสัยทัศน
ตออนาคต ทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงค และทิศทางการดําเนินของธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 
2) สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ การบริหารเชิงกลยุทธใหความสนใจกับการกําหนดการประยุกต 
การตรวจสอบ และการควบคุมกลยุทธขององคกร และ 3) สรางความพรอมใหแกองคกรการศึกษา 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการกําหนด กลยุทธชวยใหผูบริหาร ผูจัดการในสวนตางๆ และ
สมาชิกขององคกร เกิดความเขาใจในภาพรวมและศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปจจัย
แวดลอมท่ีมีตอองคกร59 
 
__________________________ 
 56พัชรา มั่งชม, นโยบายธุรกิจการบริหารกลยุทธ (พิษณุโลก : ภาควิชาบริหารธุรกิจและ
สหกรณ คณะวิทยาการจัดการ,สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2540), 36.  
 57ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารเชิงกลยุทธและกรณีศึกษา  (กรุงเทพ ฯ : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2542), 52 - 53.  
 58บุญเลิศ เย็นคงคา, การจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : วีเจพริ้นติ้ง, 2544), 13.  
 59จินตนา บุญบงการ, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2544), 16. 
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 ทศพร ศิริสัมพันธ ไดสรุปความสําคัญและความจําเปนในการวางแผนเชิงกลยุทธวา       
การวางแผนเชิงกลยุทธเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางมากสําหรับผูบริหารองคกรสมัยใหมที่มุงหวัง
ผลสําเร็จในการดําเนินงาน เนื่องมาจาก 1) สภาพแวดลอมของประเทศ มีการเปล่ียนแปลงและขยายตัว
อยางรวดเร็วในหลาย ๆ  ดาน เชน การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมสูภาค 
อุตสาหกรรม การบริการมีการเชื่อมโยงการคาและการลงทุนกับตางประเทศมากข้ึน เกิดการปรับเปล่ียน
ขั้วอํานาจทางการเมืองจากทหารและขาราชการประจํา สูนักการเมืองและนักธุรกิจการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง และการหดตัวของชุมชนชนบทการเปลี่ยนแปลงคานิยมในการบริโภคและวิถีชีวิต เปนตน 
กอใหเกิดผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและอุปสรรคตอองคกร 2) ผูบริหารขององคกรมีความจําเปนที่จะตอง
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ บุคลากร 
ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณตางๆ รวมทั้งจะตองผนึกกําลังและประสานการดําเนินงานภายในใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหสามารถเผชิญกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ได และ 3) การขยายตัว
และการสลับซับซอนขององคกร ทําใหผูบริหารขององคกรจะตองพยายามกําหนดทิศทาง จุดมุงหมาย 
วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน60 
 แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ สมยศ นาวีการ ที่กลาวถึงความสําคัญของการบริหาร       
เชิงกลยุทธวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธ จะชวยใหหนวยงานขององคกรมุงไปสูวัตถุประสงคอยางเดียวกัน 
ถาปราศจากแนวทางการกําหนดโดยบริหารเชิงกลยุทธแลว หนวยงานขององคกรมักจะโนมเอียงไปสูทิศทาง
แตกตางกัน 2) การบริหารเชิงกลยุทธ บังคับใหผูบริหารตองมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงสภาพแวดลอม
มากขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธจะปลูกฝงการใชความคิดและการมองอนาคตแกผูบริหาร และ 3) การบริหาร
เชิงกลยุทธ ไมเพียงแตสนับสนุนความผูกพันในสวนของผูบริหารท่ีมีสวนรวมเทานั้น แตจะชวยลดการ
ตอตานในสิ่งที่ผูใตบังคับบัญชาไมเขาใจ ซึ่งสวนใหญจะยอมรับการตัดสินใจ เมื่อเขาใจถึงปจจัยที่มีอยู
อยางจํากัดและในทางเลือกท่ีจะเปนไปได61 
 พัชรา มั่งชม กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ มีความสําคัญและกอใหเกิดประโยชนตอองคกร 
คือ1) ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตท่ีชัดเจนทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2) ชวยสรางความสอดคลองของการดําเนินการภายในองคกรและทําให
หนวยงานขององคกรมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน 3) เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวม
ในการบริหาร ทําใหไดพัฒนาความคิดและชวยลดการตอตานการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได 4) ชวยให
องคกรสามารถคาดการณปญหาจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรที่เกิดขึ้น
ในอนาคต และ 5) ชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถบริหารองคกรไดอยางกวางขวางทําใหชวยลด  
ความเสี่ยงได62

 

 
 
 

__________________________ 
 60ทศพร ศิริสัมพันธ, การวางแผนเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : พิมพดีจํากัด, 2539), 12.  
 61สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา, 2540), 24. 
 62พัชรา มั่งชม, นโยบายธุรกิจการบริหารเชิงกลยุทธ (พิษณุโลก : ภาควิชาบริหารธุรกิจ
และสหกรณ คณะวิทยาการจัดการ,สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม, 2540), 36. 



 
27 

 

 จินตนา บุญบงการ และณัฏพันธ เขจรนันท กลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ 
มีดังนี้ 1) กําหนดทิศทางขององคกร (Set direction) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธชวยใหผูบริหาร
เกิดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศนตออนาคต ทําใหสามารถกําหนดจุดประสงคและ  
ทิศทางการดําเนินงานของธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 2) สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ (harmony) 
การบริหารเชิงกลยุทธใหความสนใจกับการกําหนด การประยุกต การตรวจสอบ และการควบคุมกลยุทธ
ขององคกรที่ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญตางๆ รวมเขาดวยกัน แนวคิดนี้กอใหเกิดวิสัยทัศนและ
ความเขาใจรวมกันในจุดประสงคและแนวทางการดําเนินธุรกิจ ซึ่งทําใหเกิดวิสัยทัศนและความเขาใจ
รวมกันในจุดประสงคและแนวทางการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะทําใหการจัดสรรทรัพยากรและการดําเนินงาน
เปนเอกภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 3) สรางความพรอมใหแกองคกรการศึกษา (provide 
readiness) การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการกําหนดกลยุทธชวยใหผูบริหาร ผูจัดการในสวนตางๆ 
และสมาชิกขององคกรเกิดความเขาใจในภาพรวม และศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปจจัย
แวดลอมที่มีตอองคกร ทําใหองคกรมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลง หรือความทาทายของสถานการณ
ที่เกิดขึ้น และ 4) สรางประสิทธิภาพในการแขงขัน (improve competitive efficiency) การจัดการ
เชิงกลยุทธ ชวยสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหแกธุรกิจ  เนื่องจากการดําเนินงาน
เชิงกลยุทธ ชวยพัฒนาความสามารถของผูบริหาร ขณะเดียวกันก็ชวยเตรียมความพรอมและพัฒนา
ศักยภาพ แกสมาชิก ตลอดจนชวยสรางความเขาใจและแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
และคูแขงขัน ประการสําคัญ การจัดการเชิงกลยุทธชวยใหผูเกี่ยวของเขาใจในภาพรวม ความตองการ
ขององคกร และความสามารถในปจจุบันขององคกร จึงทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงาน
และเปาประสงค ซึ่งจะชวยใหธุรกิจดําเนินไปอยางเหมาะสมและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ63 
 ชนินทร ชุณหพันธรักษ กลาววา ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 1) การบริหาร
เชิงกลยุทธทําใหผูบริหารสามารถวางแผนลวงหนาทันตอเหตุการณสามารถแขงขันกับคูแขงขัน       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ทําใหสามารถวิเคราะหตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกร
ทําใหการกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ มีประสิทธิภาพ 3) การบริหารเชิงกลยุทธทําใหผูบริหารระดับสูง 
ระดับกลาง และพนักงานในทุกระดับปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีทิศทางเดียวกัน สงผลทําให
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และ 4) การบริหารเชิงกลยุทธ จะชวยใหองคกรสามารถกําหนดจุดประสงค
และทิศทางการดําเนินงาน ในอนาคตมีความชัดเจน โดยมุงการดําเนินงานทั้งในปจจุบันและในอนาคต
และสามารถทําใหองคกรสามารถดําเนินงานตามทิศทางที่กําหนดไวลวงหนาทําใหเกิดประสิทธิภาพ   
ในการบริหารงาน64 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 63จินตนา บุญบงการ และคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
2548), 16. 
 64ชนินทร ชุณหพันธรักษ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : 
ศูนยเอกสารและตํารา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2544), 9 – 10. 
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 จากความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธที่นักวิชาการกลาวมา พอสรุปไดวา การบริหาร
เชิงกลยุทธมีความสําคัญตอการบริหารงานในปจจุบันเนื่องจากการท่ีองคกรตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
ทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตองมีวิธีการท่ีจะทําให
ผูใตบังคับบัญชาทํางานไดอยางมีประสิทธิผล รูถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีขึ้นในอนาคต สงผลใหผูบริหาร
ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงานใหทันตอสถานการณ สามารถกําหนดทิศทางขององคกรในอนาคต     
ไดอยางชัดเจน เพ่ือใหองคกรไดบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางใกลชิด เพ่ือกําหนดกลยุทธ และนํากลยุทธที่วางไวไปปฏิบัติ      
พรอมทั้งประเมินและควบคุมกลยุทธที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของที่สัมพันธ
กับสภาพแวดลอมทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนด 
 
สวัสดิศึกษา (Safety Education) 
 สวัสดิศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน และประสบการณใหผูเรียนได
พัฒนาความรู มีทัศนคติหรือจิตสํานึกของความปลอดภัยและรูจักปฏิบัติตนใหพนภัย ทั้งนี้เพ่ือลดอัตราเสี่ยง 
ของการเกิดอุบัติเหตุใหนอยลงมากที่สุด 
 สวัสดิศึกษา หมายถึง การใหการศึกษาเรื่องการขจัดอันตรายและการปองกันอุบัติเหตุ     
อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอรางกาย และทรัพยสินทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืนในทุกสภาวการณ 
อีกทั้งยังทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดดวยความปลอดภัย  ปราศจากอุบัติเหตุ กอใหเกิด 
สวัสดินิสัยข้ึน  
 สรุปไดวา สวัสดิศึกษา เปนวิชาที่วาดวยการใหการศึกษาแกบุคคลใหมีความรู มีทัศนคติ 
หรือจิตสํานึกของความปลอดภัย ปลูกฝงสวัสดินิสัยใหเกิดขึ้น โดยใหรูถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
วิธีการปองกันไมใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ทําใหเกิดความ
ปลอดภัย เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนใหพนภัยไดในทุกสถานการณ ทั้งนี้เพ่ือลดอัตราเส่ียงของการเกิด
อุบัติเหตุใหนอยลงที่สุด อีกท้ังยังทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดดวยความปลอดภัย 
 
สวัสดิภาพในโรงเรียน 
 โรงเรียนเปนสถานท่ี ที่นักเรียนตองใชชีวิตอยูตลอดทั้งวัน ดังนั้น โรงเรียนจึงเปนสถานที่ตอง
มีความปลอดภัยตอชีวิตไมนอยไปกวาบาน ซึ่งสามารถแบงการจัดสวัสดิภาพในโรงเรียนออกเปน 3 ดาน 
คือ การจัดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหปลอดภัย การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนและ      
การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาในโรงเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ ตระหนักถึงความสําคัญของ
ความปลอดภัย มีจิตสํานึกท่ีดีและสวัสดินิสัยในอันที่จะปองกันตนเอง และผูอ่ืนใหพนภัยหรือลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุลงไดดังนี้ 
 1. ลักษณะของอุบัติเหตุในโรงเรียน  
  1.1 การพลัดตกหกลม ลื่นลม ตกหลุม ตกบอ เชน การพลัดตกจากที่สูง จากบันได       
ลื่นลมจากระเบียง หรือบนตึก หรือตกหลุมบริเวณสนาม เปนตน 
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  1.2 การชนหรือปะทะ ไดแก การวิ่งชนกันเอง วิ่งปะทะหรือชนวัตถุตางๆ ชนเสา ชนฝาผนัง 
วิ่งชนของแหลมคม การผลักดันกันและกัน การตอสูระหวางเด็กนักเรียน 
  1.3 การถูกของแหลมคม เชน การถูกมีดบาด เศษแกว เศษไม เศษอิฐ กระเบื้อง ฯลฯ  
  1.4 การไดรับอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตางๆ ไดแก อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชตางๆ จากหองทดลองวิทยาศาสตร โรงฝกงาน โรงอาหาร หองเรียน หองน้ํา หองสวม และโรงฝก
พลศึกษา หากชํารุดหรือผูใชขาดความระมัดระวัง ยอมเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 
  1.5 ไฟไหม การเกิดเพลิงไหมเนื่องจากไฟฟาช็อต หรือไฟไหมจากการทดลองในหอง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ไฟไหมจากการสูบบุหรี่  
 2. สถานที่เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
  อุบัติเหตุในโรงเรียนอาจเกิดไดจากสถานท่ีตางๆ ไดแก 1) สถานท่ีตั้งโรงเรียน 2) สนาม
และบริเวณรอบโรงเรียน 3) อาคารเรียน 4) หองเรียน หองทดลอง 5) หองพยาบาล 6) หองประชุม    
7) หองน้ํา หองสวม 8) หองสมุด หองทํางาน 9) หองพัสดุเก็บอุปกรณ 10) โรงพลศึกษา 11) โรงฝกงาน 
และ 12) โรงอาหาร 
 3. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
  3.1 ตัวบุคคล อุบัติเหตุในโรงเรียนสวนใหญมักเกิดจากตัวบุคคลเปนสําคัญ ไดแก        
1) ขาดความรูและประสบการณ 2) มีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ 3) ความรูเทาไมถึงการณ 
4) ขาดความรับผิดชอบ 5) ความประมาทเลินเลอ ไมรูจักระมัดระวัง และ 6) ชอบฝาฝนกฎระเบียบ 
  3.2 สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอมตางๆ ภายในโรงเรียน เชน อาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สนาม แสงสวาง และการถายเทอากาศ หากโรงเรียนจัดสภาพส่ิงแวดลอมที่ไมปลอดภัย
บริเวณโรงเรียนสกปรกรกรุงรัง เปนหลุมเปนบอ อาคารหองเรียนหรืออุปกรณการเรียนชํารุดทรุดโทรม 
ไมไดรับการดูแลปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดียอมเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได  
 4. การปองกันอุบัติเหตุในโรงเรียน  
  การปองกันที่สาเหตุจากตัวบุคคลและสิ่งแวดลอม มีความสําคัญที่จะชวยลดอุบัติเหตุลงได 
ดังนั้น การจัดโครงการความปลอดภัย ในโรงเรียน หรือโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน (School Safety 
Program) จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยดําเนินงาน 3 ดาน คือ ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดภัย 
การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา 
  4.1 การจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย 
   4.1.1 สถานที่ตั้งโรงเรียน มีความสะดวกในการเดินทางแตอยูหางจากถนน ทางรถไฟ 
แมน้ําลําคลอง สิ่งรบกวน แหลงสกปรก หรือบริเวณที่อาจเกิดภัยธรรมชาติได พ้ืนที่ตั้งของโรงเรียน
เปนพ้ืนที่ดินดอน ไมเปนหลุมเปนบอ เนื้อที่กวางขวางไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียน มีรั้วรอบขอบชิด  
ที่ปลอดภัย 
   4.1.2 อาคารเรียน อาคารเรียนที่ปลอดภัยขึ้นอยูกับการออกแบบและกอสรางอยาง
เหมาะสมและถูกตอง สูงกวาระดับน้ํา ควรทําบันไดขึ้น - ลง 2 ทาง บันไดมีราวบันไดม่ันคงและไมลาด
หรือชันเกินไป มีชานพัก และเครื่องหมายแสดงการข้ึน - ลง ระเบียงอาคารท่ีกวางพอใหเดินสวนกัน
ไดสะดวก มีลูกกรงท่ีแข็งแรง โดยตลอด มีแสงสวาง  
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   4.1.3 หองเรียน มีขนาดตามความตองการของเด็ก รับแสงสวางและลมไดเพียงพอ 
โตะเรียนและมานั่ง มีขนาดเหมาะสม มั่นคงแข็งแรง กระดานชอลกควรใชสีเขียวที่ไมสะทอนแสง 
อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ไดรับการจัดเก็บและวางใหเปนระเบียบเรียบรอย 
   4.1.4 หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงาน แยกประเภทและจัดเก็บเคร่ืองมืออุปกรณ
ตางๆ ไวในตู ใหเปนระเบียบเรียบรอย ภาชนะที่บรรจุสารเคมีตางๆ จะตองมีชื่อติดไว มีการวางระเบียบ 
และขอบังคับในการใชหองปฏิบัติการอยางรัดกุม มีเครื่องมือปองกันอันตรายตามชนิดของงานมีแสงสวาง
เพียงพอ มีการระบายถายเทอากาศ มีอุปกรณดับเพลิงขั้นตนติดไว และโรงฝกงาน ควรสรางดวยวัสดุทนไฟ  
   4.1.5 หองสมุด ใหมีแสงสวางอยางทั่วถึงและเพียงพอกับการใชสายตา เพดานสูงโปรง 
และมีทางระบายลม หรือระบายอากาศไดดี โตะเกาอ้ีตองอยูในสภาพท่ีแข็งแรงม่ันคงควรจัดเกาอ้ีหรือ
บันไดเตี้ยๆ สําหรับใชยืนหยิบหนังสือที่วางอยูสูงเกินกวามือจะเอ้ือมถึงได  
   4.1.6 หองประชุม ควรจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง เกาอ้ีแข็งแรงมั่นคง ควรจัดใหนักเรียน
เดินเปนแถวอยางมีระเบียบ  
   4.1.7 หองพยาบาล ควรอยูในบริเวณที่สงบเงียบ ใกลหองพักครู อากาศระบายถายเท
ไดสะดวก มีเตียงพักผูปวยที่แข็งแรงสะอาดและถูกสุขลักษณะ ยาและอุปกรณตางๆ ตองเก็บไวอยางเปน
ระเบียบและปลอดภัย หามนักเรียนหยิบยามาใชเองเด็ดขาด 
   4.1.8 หองน้ําหองสวม แยกหองน้ําชาย - หญิง มีสัดสวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  
มีแสงสวางเพียงพอ มีขนาดพอเหมาะกับผูใช พ้ืนตองหม่ันถูเพ่ือไมใหลื่นหกลม 
   4.1.9 โรงฝกพลศึกษา มีขนาดกวางขวางพอกับจํานวนนักเรียน มีอากาศถายเท     
ไดสะดวกและแสงสวางสองไดทั่วถึง ไมมีเศษวัสดุหรือสิ่งที่เปนอันตรายแกผูใช จัดวางอุปกรณกีฬาให
เปนระเบียบเรียบรอย มีการดูแล ตรวจตรา และซอมแซมใหมั่งคงใชงานไดเสมอ มีครูหรือผูควบคุม
การเลนของนักเรียนตลอดเวลา ไมอนุญาตใหนักเรียนเลนตามลําพังในโรงฝกพลศึกษา 
   4.1.10 โรงอาหาร มีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทไดสะดวก มีโตะอาหาร 
และที่นั่งที่มั่นคงแข็งแรง และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ดูแลเรื่องความสะอาดอยูเสมอ มีที่ทิ้งขยะ
มูลฝอย หรือที่รองรับเศษอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ ควรจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและใช  
   4.1.11 สนามบริเวณโรงเรียน มีความสะอาด ปราศจากสิ่งที่เปนอันตราย ควรแยก
สนามเลนของเด็กเล็กและเด็กโตของเลนมีการดูแลตรวจตราใหใชไดปลอดภัยอยูเสมอ  มีกฎระเบียบ 
ที่เดนชัดในการเลนและใชสนามเลนจัดใหมีที่รับ-สง ที่จอดรถท่ีเปนสัดสวนและปลอดภัย 
  4.2 การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน 
   4.2.1 การสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนการสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียน  
จะชวยลดความสูญเสียทรัพยสินและสงเสริมความปลอดภัย ทําใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนจะตอง
รวมมือกัน และมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแล เอาใจใส สังเกต ตรวจตรา เพ่ือความปลอดภัย ซึ่งในการ
สํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนนั้น ประกอบดวย การสํารวจดานสิ่งแวดลอม การสํารวจดานบริการ
ความปลอดภัย การสํารวจเรื่องการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา วิธีการสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียน 
อาจกระทําไดโดยการสังเกตพฤติกรรม การตรวจตราความสะดวก ความเปนระเบียบเรียบรอย การตรวจสอบ
สภาพของสิ่งของการตรวจตราสอดสองการนําวัตถุ หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายเขามาในโรงเรียน 
การสอบถามโดยใชแบบสอบถาม  
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   4.2.2 การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียนการรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน เพ่ือทราบขอมูล
การเกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแกไขปญหาอุบัติเหตุได โดยถือเปนความรับผิดชอบของทุกคนในโรงเรียน 
รายงานทันทีหรือไมเกิน 24 ชั่วโมง บันทึกลงในแบบรายงาน อุบัติเหตุ จัดรวบรวมรายงานเปนแบบรายเดือน
หรือรายเทอม และเก็บไวที่คณะกรรมการความปลอดภัย ประจําโรงเรียน จัดทําสรุปรายงานและแจงให
นักเรียนทุกคนทราบ 
   4.2.3 การแนะแนวสวัสดิภาพ เปนการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาทางดานความ
ปลอดภัย เพ่ือใหนักเรียนมีความรู รูจักระมัดระวัง เรื่องอุบัติเหตุ ปฏิบัติตนไดอยางปลอดภัย และมีสวัสดินิสัย
ทีด่ีในการปองกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะชวยปองกัน และลดปญหา อุบัติเหตุลงได โดยทั่วไปผูแนะแนวสวัสดิภาพ
อาจไดแกครูประจําชั้น ครูสุขศึกษา เปนตน 
   4.2.4 การจัดทําประกันอุบัติเหตุ เปนการคุมครองเรื่องความปลอดภัย เมื่อประสบ
อุบัติเหตุขึ้น จะมีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยความสูญเสีย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ตามปกติโรงเรียนควร
จัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับทุกคนในโรงเรียน ซึ่งเปนลักษณะการประกันหมูหรือกลุม  
   4.2.5 การจัดบริการเคร่ืองอํานวยความสะดวกเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ     
ทีท่างโรงเรียนจัดบริการใหทุกคนในโรงเรียนตองมีความปลอดภัย ไดแก บริการน้ําดื่ม น้ําใช การจัดทํา 
ทางระบายนํ้า การจัดระบบไฟฟาที่ปลอดภัย 
   4.2.6 การบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียนการจัดบริการความ
ปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน     
   4.2.7 การจัดบริการฝกซอมเพ่ือความปลอดภัยจัดบริการฝกซอมการหนีไฟ การฝก
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุภัยธรรมชาติ 
   4.2.8 การบริการปฐมพยาบาลเม่ือเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในโรงเรียน ควรมีการ
ใหความชวยเหลือเบ้ืองตน กอนการนําสงแพทย หรือโรงพยาบาล ดังนั้น โรงเรียนควรจัดบริการ     
การปฐมพยาบาล โดยจัดใหมีหองพยาบาลและครูประจําหองพยาบาล มีอุปกรณการปฐมพยาบาล 
และยาชนิดตางๆ พรอมใหบริการทุกเมื่อ มีระเบียบการใชหองพยาบาลแจงใหทุกคนทราบอยางชัดเจน  
   4.2.9 การจัดสารวัตรตักเรียน ดานความปลอดภัยหรือาสาสมัครสวัสดิภาพจัดใหมี
สารวัตรนักเรียนดานความปลอดภัย (School Safety patrols) หรืออาสาสมัครสวัสดิภาพ (Safety 
volunteers) เพ่ือใหนักเรียนไดรับความปลอดภัยและมีบทบาทในการบริการความปลอดภัยใหแก  
ทุกคนในโรงเรียน  
  4.3 การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา  
   สวัสดิศึกษา (Safety Education) เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
ไดพัฒนาความรู มีทัศนคติ หรือจิตสํานึกของความปลอดภัย และรูจักปฏิบัติตนใหพนภัย ทั้งนี้เพ่ือลด
อัตราเส่ียงของการเกิด อุบัติเหตุใหนอยลงมากที่สุดในการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา สิ่งสําคัญ 
และจําเปนมากก็คือ การวางแผนการจัดและดําเนินงาน การเรียนการสอนใหเหมาะสม ซึ่งการวางแผนงาน 
ที่จะมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนนั้น ยอมขึ้นอยูกับการกําหนดเปาหมาย การดําเนินงาน      
ทีเ่ดนชัด ใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจสอดคลองกันและอาศัยความรวมมือกันปฏิบัติงานอยางจริงจัง
ของผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พอ-แม ผูปกครองนักเรียน ตลอดจน หนวยงานหรือองคกรตางๆ 
ในชุมชน องคประกอบสําคัญของการรับการจัดดําเนินงาน การเรียนการสอนสวัสดิศึกษา ควรคํานึงถึง
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องคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ ดานการจัดและบริหารงานการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาดานหลักสูตร 
และดานการเรียน การสอนสวัสดิศึกษา 
   4.3.1 องคประกอบที่เกี่ยวกับการจัดและบริหารงานการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา 
ทําไดโดยกําหนดนโยบาย และวิธีดําเนินงานจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู 
จัดทําแผนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม จัดสรรงบประมาณเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหแก
ผูสอน จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย จัดทํารายงานอุบัติเหตุจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดใหบานและ
ชุมชนมีสวนรวม 
   4.3.2 องคประกอบท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ นโยบายการศึกษา
ระดับชาติ การจัดลําดับพฤติกรรมสวัสดิภาพ เนื้อหาของหลักสูตร และการจัดเนื้อหาสวัสดิศึกษา 
   4.3.3 องคประกอบที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา ควรพิจารณาถึงองคประกอบ
ดานรูปแบบของ การจัดสอนสวัสดิศึกษา การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาในแตละระดับชั้นเรียน 
วิธีการสอนสวัสดิศึกษา สื่อการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอนสวัสดิ
ศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 
  4.4 การจัดและบริหารงานโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน  
   การจัดบริหารโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน ควรพิจารณาดําเนินการดังตอไปน้ี 
   4.4.1 การวางแผนดําเนินการ ไดแก 1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสวัสดิภาพ
โรงเรียน 2) กําหนดจุดประสงค นโยบาย และแผนการดําเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน 3) จัดทําแผน
ปฏิบัติงานตามโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน 4) จัดสรรงบประมาณ และ 5) จัดทําแผนปฏิบัติงานแกไข
ปญหาอุบัติเหตุในโรงเรียน  
   4.4.2 การจัดและดําเนินงานตามแผน ไดแก 1) ผูบริหารโรงเรียนชี้แจงนโยบาย และ
แผนการดําเนินงานโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน ใหบุคลากรทุกคนไดทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
และมองเห็นความสําคัญของโครงการฯ เพ่ือความรวมมือในการปฏิบัติงาน 2) จัดและดําเนินงาน    
ตามโครงการสวัสดิภาพดานส่ิงแวดลอม ดานการจัดบริการความปลอดภัย และดานการจัดการเรียน
การสอน 
   4.4.3 การประเมินโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน ควรจัดใหมีการประเมินผลโครงการ
สวัสดิภาพในโรงเรียน โดยประเมินผลการจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย การจัดบริการความปลอดภัย 
และการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา จากรายงานสํารวจความปลอดภัย การรายงานอุบัติเหตุ 
การรายงานผลการใหบริการความปลอดภัย และการแสดงพฤติกรรมดานความปลอดภัยของนักเรียน  
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 
  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสริมความปลอดภัยไดหลายดาน 
ไดแก 1) การจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมเก่ียวกับความปลอดภัย 2) การจัดใหมีสภานักเรียน เพ่ือทําหนาที่
ดูแลความปลอดภัยตางๆ ในโรงเรียน 3) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัย 4) การจัดโครงการ   
พ่ีแนะนํานอง หรือเพ่ือนแนะนําเพ่ือน 5) การจัดสัปดาหความปลอดภัย 6) การจัดกิจกรรมสงเสริม
ความปลอดภัยในวันสําคัญๆ และ 7) การจัดทัศนศึกษาโรงเรียนหรือชมรมตางๆ  
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 6. แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานสงเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  การดําเนินงานสงเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาในทศวรรษหนา จากการรวบรวมแนวคิด
ของนักวิชาการของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขารวมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางสงเสริม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยในทศวรรษหนา ซึ่งจัดโดยกองสงเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันที่ 5-7 มิถุนายน 2534 ณ หองประชุมกรมพลศึกษานั้น พอสรุปไดดังนี้ 
  6.1 ดานการจัดส่ิงแวดลอมใหปลอดภัย สะอาด เรียบรอย ปลอดภัย จัดการจราจรภายใน
โรงเรียน สรางระเบียบวินัยเรื่องการท้ิงขยะมูลฝอย  
  6.2 ดานการจัดบริการความปลอดภัย ไดแก รถบริการรับ-สงนักเรียน บริการรักษาพยาบาล 
มีมาตรฐานข้ันต่ําการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน มีการประสานงานกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ตางๆ เพ่ือชวยเหลือดานการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีอุปกรณปองกันอุบัติภัย 
  6.3 ดานการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา มีการเรียนการสอนเน้ือหาสวัสดิศึกษา 
ทุกระดับชั้น หลักสูตรสอดคลองกับสถานการณหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต ควรเพ่ิม
เนื้อหาการขับขี่รถยนต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรจัดใหมีวิชาเอกดานความปลอดภัย
ในการประกอบอาชีพ ผูสอนควรมีความรูหรือมีคุณวุฒิดานสวัสดิศึกษาโดยตรงและปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี สื่อการเรียนการสอนที่ชวยปลูกฝงจิตสํานึกความปลอดภัย  ควรปรับปรุงวิธีการสอน   
ในรูปแบบตาง ๆ ที่เนนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน 
  6.4 ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ควรจัดใหมีนักเรียนอาสาสมัครทํางาน
ดานความปลอดภัย ควรจัดตั้งชมรมสงเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมตางๆ ควรจัดให
มีการฝกปฏิบัติ ดานความปลอดภัย 
  6.5 ดานการบริหารและดําเนินงานดานความปลอดภัย ควรจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา จัดทําแผนปองกันภัยในสถานศึกษา จัดใหมีผูดูแลดานความปลอดภัย
ในสถานศึกษา จัดฝกอบรมหรือสัมมนาผูบริหารและครูเกี่ยวกับความปลอดภัย จัดตั้งโครงการนํารอง 
“การจัดความปลอดภัยในสถานศึกษา” ในโรงเรียนผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการจัด
ดําเนินงาน ดานความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
 
การบริหารความเสี่ยง (Risk management) 
 ความเส่ียงเปนสิ่งที่อยูรอบตัวเรา แฝงอยูในทุกๆเหตุการณ แตเราไมสามารถมองเห็นได
จนกวาจะเกิดขึ้นแลวกลายเปนบทเรียน ซึ่งอาจมีราคาท่ีคอนขางแพง ทําไมคนทั่วไปจึงไมคิดหรือ
ดําเนินการปองกันไวกอนเม่ือเร่ิมตนหรือดําเนินการในขณะที่ยังมีโอกาสเลือกที่จะดําเนินการได      
การรูเทาทันถึงความหมาย ลักษณะรูปแบบ สาเหตุการเกิด หรือผลท่ีเกิดขึ้นจากการเส่ียงภายใต
สถานการณที่เรียกไดวาเปนความเสี่ยงนั้น เปนเรื่องที่สําคัญและมีประโยชนอยางมากในการท่ีแตละ
องคกรจะนําหลักการของ “การบริหารความเสี่ยง” ไปใชในการวางแผนควบคูกับการบริหารงานโครงการ 
หรือบริหารองคกรไดเหมาะสมและบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกร
ทีว่างไว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดตระหนักถึงความจําเปนที่สวนราชการ
ตางๆ ตองมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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ถึงไดกําหนดแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขึ้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง 65เพ่ือลด
โอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเปนการควบคุมความเสียหายและการจัดการ ความเสี่ยงภัย66

เพราะไมมีใครปฏิเสธไดวาโลกทุกวันนี้เต็มไปดวยความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ ลักษณะและประเภทของ
ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนก็เปล่ียนไปอยางไมหยุดนิ่งเชนกัน  ดังนั้นความรู ความเขาใจและเคร่ืองมือที่ใช   
ในการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันและความเส่ียงในรูปแบบใหมที่ไมเคยประสบมากอน เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากคลื่นยักษสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 254767 เปนตน ซึ่งสถานศึกษาก็เปนสถานท่ีสําคัญแหงหนึ่ง  
ที่มีความเสี่ยงในการท่ีจะเกิดภัยอันตรายในรูปแบบตางๆ อาทิเชน การถูกทําราย การพลัดตกหกลม 
การวิ่งชนกัน การถูกของมีคมบาด อัคคีภัย ยาเสพติด เปนตน ดังนั้นการจัดใหมี การบริหารความเสี่ยง 
จะสามารถชวยลดความสูญเสีย ซึ่งสงผลตอการบริหารงานตางๆ ของสถานศึกษาใหดําเนินไปอยางราบร่ืน 
และประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
  คําวา “ความเส่ียง” (Risk) มีผูใหคําจํากัดความตางกันไปตามความเชี่ยวชาญ อาชีพและ
มุมมองของผูใหคําจํากัดความ อาทิเชน 
 ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในอนาคต และอาจสงผลในดานลบ       
ที่ไมตองการ ดังนั้นการตัดสินใจกระทําการใดๆ โดยไมมีขอมูลหรือไมมีการวางแผนใดๆ จึงสามารถ
กลาวไดวาเปนการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเส่ียง68 
 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นที่ไมเปนไปตามความคาดหวัง มีโอกาสที่จะประสบ
กับความสูญเสียหรือส่ิงที่ไมพึงประสงค ไดแก การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุราย การเกิดอันตราย 
สูญเสียทรัพยสิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพลบขององคกรและบุคลากร เกิดความไมแนนอนการไมพิทักษ
หรือศักดิ์หรือเกิดความสูญเสียจนตองมีการชดใชคาเสียหาย69 
 
__________________________ 
 65โอก หุวนันท, คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี การวิเคราะหและการบริหารความเส่ียง , เขาถึงเม่ือ15 มกราคม 2551 เขาถึง
ไดจาก http://www.opdc.go.th/oldweb/Docreport/File_download 
 66บทความเรื่อง, การบริหารความเสี่ยง, เขาถึงเม่ือ 16 ธันวาคม 2553 เขาถึงไดจาก 
http://www.kpr.ago.go.th 
 67สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การบริหารความเสี่ยง, เขาถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ 
2554 เขาถึงไดจาก http://www.opdc.go.th/oldweb/thau/teadingbook_7/Risk_managment_June.pdf_  
 68โอม หุวนันท, คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีการวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยง, เขาถึงเม่ือ 26 เมษายน 2551 เขาถึง
ไดจาก http://www.opdc.go.th/dwebDoc_report/fild_download 
 69บทความการบริหารความเสี่ยง , เขาถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2554 เขาถึงไดจาก 
http:/www.kpr.ago.go.th 
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 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสท่ีองคจะเกิดการดําเนินงานที่ขาดทุนหรือไมสามารถดําเนินการ
ใหประสบความสําเร็จตามแผนงานหรือเปาหมายที่ตั้งไว70 
 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณท่ีไมถึงประสงคท่ีจะสงผลกระทบตอวัตถุประสงค 
กอใหเกิดความเสียหายและสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา71 แตความหมายที่เหมือนกันคือความไมแนนอน
ที่อาจนําไปสูความสูญเสีย72 
 จากความหมายของความเสี่ยงที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวาความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณ
หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอน สงผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการ
บรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายท้ังในระดับประเทศ ระดับองคกร ระดับหนวยงานและบุคลากรได 
การบริหารความเส่ียง หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เปนไปเพ่ือการคาดการณและลดผลเสียของ
ความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับองคกร ทั้งนี้เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 
ประเภทของความเส่ียง 
  ความเสี่ยงสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามแหลงกําเนิดดังนี ้
  1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน ไดแก 1) เกิดจากขั้นตอนและอุปกรณในการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 2) เกิดจากตัวบุคลากรผูปฏิบัติงาน (Human Resource Risk) 3) เกิดจากความไมพรอม
ในเรื่องงบประมาณการเงิน (Financial Risk) และ 4) เกิดจากกลยุทธและนโยบายในการบริหารงาน 
(Strategic Risk) 
 2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก 1) เกิดจากสภาวะการแขงขัน บริษัทคูแขง 
(Competitive Risk) 2) เกิดจากบริษัทคูคา และผูมอบงานใหเรา (Supplier/Customer Risk)          
3) เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบราชการ (Regulatory/Legal Risk) และ 4) เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ
และการเมือง (Economic/Political Risk)73 

 

 

 

__________________________ 
 70เจริญ เจษฏาวัลย, 2546, อางถึงใน วราพร อาสาฬหประกิต, “การบริหารความเส่ียงของ
โครงการการใหคําปรึกษาและติดตั้งระบบสารสนเทศ” (วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 15. 
 71ธารชุดา อมรเพชรกุล, อางถึงใน วราพร อาสาฬหประกิจ, การบริหารความเสี่ยงของ
โครงการการใหคําปรึกษาและติดตั้งระบบสารสนเทศ (กรุงเทพ ฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2546), 15. 
  72นฤมล สะอาดโฉม, Risk management การบริหารความเสี่ยง, (กรุงเทพ ฯ : พหลการ
พิมพ, 2548), 30. 
 73วราพร อาสาฬหประกิต, “การบริหารความเส่ียงของโครงการการใหคําปรึกษาและติดตั้ง
ระบบสารสนเทศ” (วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547),16. 
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วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดหลายรูปแบบตามมุมมองที่แตกตางกันไป เชน 
  1. ความเส่ียงตามที่ปรากฏ ( Objective risk ) คือ ความเส่ียงที่วัดโดยคาความเบี่ยงเบน   
ไปจากคาที่คาดหวังไว ฉะนั้นจึงเปนความเส่ียงที่สามารถไดรับการประเมินคาคาดหวัง และคาความแปรปรวน
ทางสถิติได 
  2. ความเส่ียงตามความคิดคามรูสึก ( Subjective risk ) คือ ความเสี่ยงที่เปนไปตามความรูสึก 
ไมสามารถไดรับการประมาณโดยคาทางสถิติ ไมสามารถนําหลักการกระจายความเสี่ยงและทฤษฏีทางสถิติ 
ความเสี่ยงตามความคิดความรูสึกได 
 3. ความเสี่ยงที่แทจริง ( Pure risk ) คือ ความเสี่ยงที่มีอยูโดยธรรมชาติ สามารถแบงไดเปน 
3 ประเภท คือ 1) ความเส่ียงที่แทจริงเกี่ยวกับบุคคล 2) ความเสี่ยงที่แทจริงเก่ียวกับทรัพยสินและ     
3) ความเสี่ยงท่ีแทจริงจากระบบกฎหมาย 
  4. ความเส่ียงจากการเก็งกําไร ( Speculative risk ) คือ ความเส่ียงที่ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือ  
หวังผลในการเก็งกําไรจากความเส่ียงนั้น สามารถนําไปสูกําไร เทาทุน หรือขาดทุน 
 ความเสี่ยงท่ีมนุษยและองคกรทั้งหลายตองเผชิญในแตละวัน มีทั้งความเสี่ยงที่ปรากฏ เชน 
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนทองถนน ความเสี่ยงจากความคิดความรูสึก เชน ความเสี่ยงจากภัยยาเสพติด
ที่เกิดข้ึนกับเยาวชน ความเสี่ยงที่แทจริง เชน ความเส่ียงจากการตายกอนถึงเวลาอันควรหรือการ
เจ็บปวย ความเส่ียงที่เกิดจากการเก็งกําไร เชน ความเสี่ยงจากการรําเงินออมไปลงทุน ความเสี่ยงพ้ืนฐาน 
เชน ความเส่ียงจากภัยภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง และความเสี่ยงเฉพาะ เชน ความเส่ียงจากอัคคีภัย
สําหรับบานพักอาศัย74 
 วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง สามารถแบงได 2 อยาง 1) วัตถุประสงคกอนความ
สูญเสีย (Preloss Objective) เปนวัตถุประสงคสําหรับการเตรียมการขององคกรเพ่ือวางแผนปองกัน
ความสูญเสีย เชน วิเคราะหความเสี่ยงขององคกรการวิเคราะหตนทุนของการจัดการความเส่ียง เปนตน 
เปนความพยายามท่ีจะลดความกลัวและความกังวลของผูบริหารและพนักงานกอนที่จะเกิดความสูญเสีย 
เพราะความกลัวและความกังวจะทําใหสูญเสียโอกาสในการทํากําไรและประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
และ 2) วัตถุประสงคกอนความสูญเสีย ( Postloss Objective ) วัตถุประสงคกอนความสูญเสียครอบคลุม
การวางแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือรองรับเหตุการณที่เกิดความสูญเสียขึ้นกับองคกรรวมถึงการเยียวยา
ความสูญเสีย แผนการดําเนินงานหลังเกิดความสูญเสียเปนการวางแผนเพ่ือความอยูรอดขององคกร
เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้น โดยมีการแผนรองรับความสูญเสียลวงหนาวาเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้น        
จะมีการดําเนินการอยางไรใหองคกรสามารถเดินหนาตอไปได ถึงแมจะเปนการดําเนินงานตอไป     
เพียงบางสวนก็ตาม75 

 

__________________________ 
  74นฤมล สะอาดโฉม, Risk Management การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพ : พหลการ
พิมพ, 2548), 35-39. 
  75สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การบริหารความเส่ียง, เขาถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 
2554 เขาใจไดจาก http:/www.opdc.go.th/oldweb/thai/leadingbook7/Risk Management June.pdf 
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วิธีการบริหารความเสี่ยง 
  วิธีการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปไดเปน 4 วิธีหลัก ดังนี้  
  1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk Avoidance ) เปนวิธีที่งายที่สุด กลาวคือ การเลือกที่จะ
ไมรับความเสี่ยงไวเลย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะหตนทุนกับผลประโยชน    
ที่จะไดรับเมื่อพบวาผลประโยชนที่จะไดรับไมคุมกับตนทุนที่เกิดขึ้นจึงหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับกิจกรรม
ความเสี่ยงนั้นโดยส้ินเชิง แตถาผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจในกิจกรรมความเสี่ยงนั้นเปนผูที่มีความตานทาน
ตอความเส่ียงนั้นต่ํามาก จึงเลือกท่ีหลีกเลี่ยงกิจกรรมความเส่ียงนั้นโดยไมไดวิเคราะหใหรอบคอบ  
อาจเสียโอกาสในการสรางรายไดและทํากําไรขององคกรได  แตความเส่ียงบางอยาง ก็ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง เชน การเจ็บปวย เปนตน 
 2. การควบคุมความสูญเสีย ( Loss Control ) เมื่อองคกรตองเผชิญกับความเสี่ยงที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได จึงตองมีการควบคุมความสูญเสียซึ่งมีสองวิธีการหลักคือ 
   2.1 การปองกันการเกิดความสูญเสีย เปนวิธีการที่พยายามจะลดความถี่ของการเกิด
ความสูญเสียโดยการวิเคราะหมาตรการหรือวิธีการใดๆท่ีจะปองกันไมใหความสูญเสียที่เกิดขึ้น  เชน 
การติดตั้งเคร่ืองตัดระบบไฟฟาเมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจรจะสามารถปองกันการเกิดไฟไหมอาคาร การฉีด
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญใหกับประชาชนในหมูบาน เพ่ือปองกันการติดโรคไขหวัดใหญ เปนตน 
  2.2 การควบคุมขนาดของความสูญเสียหลังเกิดความสูญเสียขึ้น เปนวิธีการท่ีพยายาม 
จะลดความรุนแรงของความสูญเสียเมื่อเกิดความสูญเสียแลว เชน การติดตั้งเครื่องฉีดน้ําหรือเครื่อง  
ดักจับควันเพื่อควบคุมเพลิงไหมใหอยูในวงจํากัดเม่ือเกิดเพลิงไหมอาคาร เปนตน 
 3. การรับความเส่ียงไวเอง ( Risk Retention ) หากวิเคราะหความเสี่ยงนั้น แลวเห็นวา
ความเสี่ยงนั้นไมมีวิธีการใดเลยที่เหมาะสมในการจัดการนอกจากรับเอาไวเอง  ในฐานะผูบริหาร     
เม่ือทําการวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาที่ จะเลือกรับความเสี่ยงแตละชนิดไวเองหรือไม         
ควรคํานึงถึงการแจกแจงความถี่และความรุนแรงของตัวแปรความสูญเสีย ประกอบกับกําลังความสามารถ
ในการรับความเสี่ยงไวเองดวยการยอมรับความเสี่ยง76 ซึ่งมีอยูอยู 2 แบบ คือ 
  3.1 การรับความเสี่ยงแบบรูตัว (Active) การคิดหรือตัดสินใจเองวาจะรับความเส่ียง   
นั้นไวเอง 
  3.2 การรับความเสี่ยงโดยไมรูตัว (Passive) ไมเคยคิดที่จะบริหารความเส่ียงมากอนรับ
ความเสี่ยงโดยไมรูตัว77 
 4. การถายโดนความเส่ียง ( Risk Transfer) ความเสี่ยงที่เราหลีกเลี่ยงไมไดและไมสามารถ
รับเอาไวเองได ควรรับการถายโอนไปใหผูอ่ืน เชน บริษัทประกันภัย คือ การถายโอนความเส่ียงไปให
บุคคลอ่ืนผานชองทางตางๆ 
______________________ 
 76สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การบริหารความเสี่ย, เขาถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 
2554. เขาใจไดจาก http:/www.opdc.go.th/oldweb/thai/leadingbook 7/Risk Management 
June.pdf 
 77บทความการบริหารความเส่ียง (Risk management), เขาถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2554. 
เขาถึงไดจาก http:/www.kpr.ago.go.th 



 
38 

 

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององคกร สามารถกําหนดเปนขั้นตอนกวาง ๆ ที่เปน
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคกร ดังนั้นการนําไปประยุกตใชปฏิบัติกับองคกรจริงจึงควร
ตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหามะสมกับวัฒนธรรมขององคกร78 ประกอบดวย 
  1. การจัดตั้งผูบริหารงานดานความเส่ียงและทีมบริหารความเส่ียงขององคกรเปนขั้นตอน
แรกที่ผูบริหารพึงปฏิบัติ คือ การสรางความรูสึกรวมในงานบริหารความเส่ียงขององคกร  เพ่ือให
พนักงานทุกคนเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอองคกรและ
ผูปฏิบัติงานหลังจากองคกรไดทําการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหทุกคนในองคกรใหความรวมมือและ
พรอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารความเส่ียงขององคกรในข้ันตอนตางๆจากน้ันควรจัดตั้ง
ผูรับผิดชอบงานบริหารความเส่ียงขององคกรหรือ Chief Risk Officer ( CRO ) ผูบริหารระดับสูง  
ควรมีสวนรวมดวยเพราะเปนผูที่มีความรูความเขาใจวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
มีความสนใจงานดานการบริหารความเสี่ยงอยางแทจริง เพราะตองมีหนาที่ในการกําหนดขอบเขตและ
เปาหมายงานบริหารรวมกับทีมงานบริหารดานอ่ืนขององคกร วางกรอบแนวทางการวิเคราะหความเส่ียง 
สรางทีมนักบริหารความเส่ียงขององคกร รวมมือกับหนวยงานบริหารดานอ่ืนขององคกรในขั้นตอน 
การวิเคราะหความเส่ียง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธดานการบริหารความเสี่ยง  
 2. การระบุความเสี่ยงขององคกร ทีมงานบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ในการเก็บขอมูลความเส่ียง
ขององคกร โดยการศึกษารวมกับหนวยงานตางๆ ขององคกร เพื่อทําการระบุความเสี่ยงที่องคกรเผชิญ 
ตองระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่องคกรเผชิญใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได ควรมีการเก็บขอมูลความสูญเสีย
ที่เกิดในแตละหนวยงานเพ่ิมเติมในรูปของความถ่ีของการเกิดความสูญเสีย และความรุนแรงของความ
สูญเสียขอมูลของการดําเนินการใดๆเพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดในอดีตทั้งที่ประสบความสําเร็จและอุปสรรค 
จะเปนประโยชนอยางมากตอทีมงานบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานขั้นตอไป  
 3. การประเมินความเสี่ยงขององคกร เปนการคาดการณมูลคาของความสูญเสียเมื่อเกิดภัย
ขึ้นกับองคกร สามารถจัดทําแยกเปนความถี่และความรุนแรงของการสูญเสีย อาจมีการอางอิงขอมูล
ในอดีตใชการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงขององคกรโดยรวมดวย การวิเคราะหความเสี่ยงภายใตสถานการณ 
ที่เปนไปไดทั้งหมด การศึกษาขอมูลเพ่ิมจากองคกรอ่ืนๆหรือนักบริหารความเสี่ยงอ่ืน  จะชวยเสริมให
การประเมินความถ่ีของความสูญเสียเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลมากขึ้นทีมบริหารความเสี่ยงและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถรวมกันประเมินความถี่และความรุนแรงของความเส่ียงในเกณฑที่เห็นวา
เหมาะสมเชน สูงหรือต่ํา สูง กลาง ต่ํา หรือใชคะแนนเปนมาตรวัดที่ละเอียดยิ่งขึ้นเปนคะแนน 1 ถึง 5 
 4. การสรางแผนภูมิความเส่ียง เพ่ือใหผูบริหารและทุกคนในองคกรไดเห็นภาพรวมเดียวกัน
วาความเสี่ยงมีการกระจายตัวตามความเสี่ยงและความรุนแรงอยางไร  เพ่ือใหผูบริหารความเสี่ยง
สามารถเลือกจัดการกับความเสี่ยงที่สําคัญมากที่สุดไดกอน การสรางแผนภูมิความเสี่ยงนั้นอาศัยขอมูล
ความเส่ียงในรูปของความถี่และความรุนแรงที่เก็บรวบรวมจากขั้นตอนการประเมินความเส่ียงขององคกร 
 
__________________________ 
 78นฤมล สะอาดโฉม, Risk Management การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพฯ : พหลการพิมพ, 
2548), 82-97 
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 5. การวิเคราะหและการวางกลยุทธการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม ทีมบริหารความเส่ียง
ควรคํานึงถึงตนทุนและประโยชนที่คาดวาจะไดรับภายใตทางเลือกตางๆโดยพิจารณา 4 ทางเลือกหลัก 
คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การรับความเส่ียงไวเอง การควบคุมความสูญเสีย และการถายโอนความเสี่ยง 
 6. การติดตามประเมินผลแผนกกลยุทธบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 
  6.1 การสรางความมีสวนรวมของคนในองคกร เพ่ือใหคนในองคกรรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่ง
ในองคกร การที่เขาทําอะไรไมดีจะสงผลกระทบตอความเส่ียงขององคกรหรือผูอ่ืนกระทําอะไรไมดี
สงผลกระทบตอความเส่ียงขององคกร ขั้นตอนแรกในการสรางความรูสึกในการมีสวนรวม คือ การออกเปน
หนังสือ เปนนโยบายวาจะทําการบริหารความเสี่ยงเพ่ืออะไร มีใครรับผิดชอบ มีขอดีขอเสียอยางไร   
ในการทําหรือวัตถุประสงคในการทําของเราวาทําเพ่ืออะไร ระดับผูบริหารตองเปนคนวางนโยบายวา
จะบริหารความเสี่ยงและมีเรื่องสําคัญอะไรบางท่ีตองกําหนดไวในนโยบาย 
  6.2 การคนหาความเส่ียงและระบุความเสี่ยง โดยอาศัยการศึกษารวมกันเพราะคนท่ีอยู 
ในองคกรเองเปนคนท่ีรูมากที่สุดวามีความเสี่ยงอะไรบางในองคกร ชวยกันมองในแตละเรื่องในแตละ
ประเด็น ผูบริหารทุกฝายตองมีตัวแทนเขามาดู เขามาประชุมดวยกันวาดานไหนบางที่ตองนํามาพิจารณา
และตองระบุใหไดวาในองคกรมีความเส่ียงอะไรบาง จัดลําดับความสําคัญและเลือกจัดการบริหาร
ความเสี่ยงน้ันๆ 
  6.3 การประเมินมูลคาความเสี่ยง บางสิ่งบางอยางเราอาจมองขามไป แตหารูไมวานั้น
คือความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นและทําใหตองสูญเสียมูลคา เชน ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารมีน้ําขัง ทําใหเกิด
ความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินบุคคล แมบานตองเสียเวลานําน้ําที่ขังออกจากบริเวณดังกลาวหาก  
ไมมีการสํารวจความเส่ียง กรณีดังกลาวเกิดขึ้นหลายพ้ืนที่ของแตละอาคาร จะทําใหองคกรสูญเสีย
ผลประโยชนเปนมูลคามาก 
  6.4 เลือกวิธีจัดการกับความเสี่ยง เมื่อเราสามารถรูไดวาความสูญเสียและความเสี่ยง    
มีอะไรบาง เราจะมาเลือกวิธีที่คุมที่สุดและสําคัญ คือ สอดคลองกับวัฒนธรรมและสภาวะแวดลอม  
ขององคกร และสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมดวย ซึ่งตองใชความรูหลายดานในการเลือกวิธีการ    
ที่เหมาะกับความเส่ียงในแตละดานที่จะบริหาร 
  6.5 การประเมินผลการกํากับดูแล ตองมีการปรับแก เมื่อพบวาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
ที่เลือกใชไปแลวนั้นไมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมขององคกร ขั้นตอนของการประเมินตองใช
หลักทางสถิติ โดยอางอิงหลักความนาจะเปนทางสถิติ 
  6.6 การจัดทําคูมือบริหารความเส่ียง ซึ่งควรประกอบดวย 1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดานการบริหารความเสี่ยง ระบบการติดตามงาน การรายงานผลการบริหารความเส่ียง 2) นโยบาย
วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมการดําเนินการ รวมถึงกําหนด
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 3) การระบุความเสี่ยง เปนการพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการขององคกร 4) การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดจากความเส่ียงแตละ
ประเภท และ 5) การกําหนด คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเส่ียงที่ระบุไว79 

__________________________ 
 79บทความการบริหารความเสี่ยง (Risk management), เขาถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 
2554 เขาถึงไดจาก http:/www.kpr.ago.go.th. 
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 ปจจุบันในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะเร่ิมตนโดยการระบุ  กําหนดเปาหมายของ
โครงการหรือภาระงานน้ันเสียกอน แลวจึงพิจารณาวามีปจจัยเสี่ยงอะไรบางที่กอใหเกิดปญหาที่เปน
อุปสรรคตอเปาหมาย 
 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง ( Identify ) ปจจัยเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอเปาหมาย
ที่ไดกําหนดไวทั้งทางตรงและทางออม เมื่อศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการทํางานตางๆ จะทําให
มองเ ห็นภาพไดอย างชัด เจนว า โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ ยงใน ข้ันตอนการดําเนินงานน้ัน                    
มีอะไรบาง ควรจะจําแนกเปนปจจัยเสี่ยงภายในและปจจัยภายนอก เพ่ือความสะดวกในการจัดการ
พิจารณาวาอะไรที่เปนสาเหตูของความเสี่ยงนั้น  และพิจารณาตอไปถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น           
ทั้งในทางตรงและทางออมของแตละปจจัย 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห ( Analyze ) ประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงและ 
ความรุนแรงของผลกระทบ มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการเปล่ียนขอมูลดิบที่มีอยูไปใชเปนขอมูลสําหรับ
การตัดสินใจใน 3 สวน คือ 
  1. วิเคราะหลักษณะของความเส่ียง ไดแก 1) โอกาส ( Probability ) ที่ความเส่ียงนั้น   
จะเกิดขึ้น อาจจําแนกเปนระดับ ( ต่ํา ปานกลาง สูง ) หรือรอยละของโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นได              
2) ผลกระทบ ( Impact ) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (เสียหายนอยหรือไมเสียหายเลย 
ปานกลางและเสียหายมาก ) และ 3) ระยะเวลา ( Timeframe ) ที่ผูรับผิดชอบโครงการหรือทีมงาน
จะตองเขาไปดําเนินการสําหรับลดความเสี่ยง ( เร็วๆนี้ ปานกลาง และอีกนาน ) 
  2. จําแนกกลุม ( Classifying ) ของความเสี่ยง 
  3. การจัดลําดับความสําคัญ ( Prioritize ) ของความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผน ( Plan ) โดยกําหนดกลยุทธเพ่ือควบคุมผลกระทบของความเสี่ยง
ทั้งนี้ เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายหรือใกลเคียงกับเปาหมายที่กําหนดไว ในขั้นตอนนี้จะมีการระบุ  
ถึงรายละเอียดของความเส่ียงที่จําเปนตองมีกลยุทธรับมือ โดยอธิบายถึงลักษณะของความเสี่ยงโอกาส
ทีจ่ะเกิดความเส่ียง คาใชจายที่ตองใชหากมีผลกระทบเนื่องจากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และควรดําเนินการ
อยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินตามแผนนั้น แผนสํารองเปนอยางไร 
 ขั้นตอนท่ี 4 การติดตามรองรอยของความเสี่ยง ( Track ) เปนกระบวนการรวบรวมและรายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอยางถูกตองแมนยํา ทั้งระยะเวลาและขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือนําเสนอใหกับ
กลุมหรือทีมในลักษณะท่ีชัดเจนและเขาใจงาย การติดตามผลในข้ันตอนนี้ จะดําเนินการโดยกลุม   
หรือไดรับมอบหมายใหเฝาดูหรอืลดความเสี่ยงใหนอยลง 
 ขั้นตอนท่ี 5 การติดตาม กํากับและตรวจสอบ ( Control ) ผลของการดําเนินการวาไดมีการ
ปฏิบัติจริงหรือไมตามแผนงานและเวลาท่ีกําหนดไว ทั้งนี้เพ่ือใหทราบวาจะมีปญหาหรืออุปสรรคอะไร
เกิดขึ้นหรือไม จะไดแกไข เพ่ือใหทุกขั้นตอนไดดําเนินไปตามแผน และบรรลุเปาหมายในการควบคุม
ความเสี่ยงตอไป 
 องคประกอบที่สําคัญที่เกี่ยวของกับทั้ง 5 ขั้นตอน อยางหลีกเลี่ยงไมได คือ การติดตอสื่อสาร 
( Communicate ) เพราะในการดําเนินงานตางๆตองอาศัยการประสานงานเชื่อมโยงกันกับทุกฝาย 
ทั้งในและนอกหนวยงาน ตลอดจนผูบังคับบัญชาเพ่ือใหทุกฝายที่เกี่ยวของใหรับความเขาใจท่ีตรงกัน 
อยางทั่วถึง การติดตอควรมีลักษณะเปดเผย กระตุนใหมีการติดตอพูดคุยกันไดโดยไมมีขอจํากัดของ
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ขั้นตอนหรือระดับการติดตอส่ือสารกระทําไดทั้งในลักษณะเปนทางการและไมเปนทางการ  ซึ่งการ
ติดตอสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวของนับวามีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของแตละขั้นตอนใน
กระบวนการบริหารความเส่ียงของแตละโครงการ80 การบริหารความเสี่ยงเปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากความเส่ียงแตละประเภทไดเปลี่ยนไปตามความเปล่ียนแปลงของโลก  เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มากขึ้น สามารถนํามาซึ่งความเส่ียงที่เพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน การบริหารความเสี่ยงจึงตองไดรับการ
ประเมินผลและปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันการติดตามประเมินผลจึงไมใชขั้นตอน
สุดทายของการบริหารความเส่ียงแตละขั้นตอนท่ีนําไปสูระบบการบริหารความเส่ียงที่มีความตอเนื่อง
และทันตอเหตุการณ81 การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหเกิดประสิทธภาพสูงสุดจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกคนในหนวยงานหัวใจที่สําคัญที่สุดของการบริหารความเสี่ยง คือ การใหทุกคนในองคกรรูสึกวา
มันเปนเร่ืองที่สําคัญที่ตองทํา การสรางความตื่นตัวใหเขารูสึกวาเขามีสวนรวมและจําเปนที่จะตองทํา
ตองรวมมือ82 ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเปนหัวในของความสําเร็จขององคกรโดยตรงเปนหนาที่ของ
ฝายจัดการที่จะตองรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคกร  ดังนั้นผูที่มี
หนาที่และบทบาทสําคัญในการบริหารความเส่ียง และทําใหการดําเนินการตางๆของสถานศึกษา
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมมีปญหาและอุปสรรคหรือมีปญหาและอุปสรรคนองที่สุด     
ก็คือผูบริหารสถานศึกษาน่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 80โอม หุวนันท, คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีการวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยง, เขาถึงเมื่อ 15 มกราคม 2551 เขาได
ถึงจาก http//www.opdc.go.th/ oldweb/Doc_report/File_download 
 81นฤมล สะอาดโฉม, Risk Management การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ, 
2548), 96-97. 
 82บทความการบริหารความเ ส่ียง  (Risk management)[ออนไลน , เข าถึง เมื่ อ          
12 กรกฎาคม 2554 เขาถึงไดจาก http:/www.kpr.ago.go.th 



 
42 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไวดังตอไปนี้  
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา พ.ศ.2543 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้  
 “ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตําแหนงที่เรียก ชื่ออยางอ่ืนของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาน้ัน 
 “กระทําความผิด” หมายความวา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ 
ขอบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา  
 “การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผิด โดยมี
ความมุงหมายเพ่ือการอบรมส่ังสอน 
 ขอ 5 โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผิด มี 4 สถานดังนี้ 1) วากลาว
ตักเตือน 2) ทําทัณฑบน 3) 3 ตัดคะแนนความประพฤตแิละ 4) กิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ขอ 6 หามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลง หรือลงโทษดวย
ความโกรธ หรือดวยความพยาบาท โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา และความรายแรง
ของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย  
 การลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาใหเปนไป เพ่ือเจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไมดี
ของนักเรียน หรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนใน ทางท่ีดีตอไป  
 ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูที่ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
 ขอ 7 การวากลาวตักเตือนใชในกรณีนักเรียน หรือนักศึกษากระทําความผิด ไมรายแรง 
 ขอ 8 การทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสม กับสภาพ
นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา หรือไดรับโทษ
วากลาวตักเตือนแลว แตยังไมเข็ดหลาบ  
 การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการทําทัณฑบนไวดวย 
 ขอ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการ ตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแตละสถานศึกษากําหนด และใหทําบันทึกขอมูลไวเปน
หลักฐาน 
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 ขอ 10 ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชในกรณีที่นักเรียน และนักศึกษากระทํา
ความผิดที่สมควร ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 
 โดยใหเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนหรือ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.2529 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “นักเรียนและนักศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งกําลังรับศึกษาในสถานศึกษา 
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมอบหมาย
ความรวมถึงสถานศกึษาท่ีอยูในกํากับดูแล หรืออยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการดวย 
 “หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ อธิการบดี หรือ
หัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคในการ
จัดการศึกษา 
 “การพานักเรียนหรือนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายความวา การที่ครู อาจารย หรือ
หัวหนาสถานศึกษาพานักเรียนหรือนักศึกษาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาตั้งแต
สองคนข้ึนไป ซึ่งอาจเปนเวลาเปดทําการสอนหรือไมก็ได แตไมรวมถึงการเดินทางไกลและการเขา   
คายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี และการไปนอกสถานที่ตามคําสั่งในทางราชการ 
 ขอ 5 การพานักเรียนหรือนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจําแนกเปน 3 ประเภท คือ 1) การพาไป
นอกสถานศึกษาไมคางคืน 2) การพาไปนอกสถานศึกษาคางคืนและ 3) การพาไปนอกราชอาณาจักร 
 ขอ 6 การพานักเรียนหรือนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทใหปฏิบัติดังนี้ 
 1. ตองไดรับอนุญาตกอน โดยขออนุญาตตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ 
 2. ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูควบคุม และจะตองมีครูเปนผูชวย     
ผูควบคุมดูแลในการเดินทาง โดยครูหนึ่งคนตอนักเรียนหรือนักศึกษาไมเกิน 30 คนถานักเรียนหรือ
นักศึกษาเปนผูหญิงไปดวย ใหมีครูหญิงควบคุมไปดวยตามความเหมาะสม 
  3. ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุม ตองดําเนินการใหนักเรียนและนักศึกษาอยูในระเบียบวินัย
เพ่ือใหการเดินทางเปนไปดวยความเรียบรอยและปลอดภัย 
  4. หามผูควบคุม ผูชวยผูควบคุมเสพหรือชักชวนใหพนักงานขับรถหรือผูขับเรือ เสพสุรา
หรือของมึนเมาขณะเดินทาง 
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 5. ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเลือกเสนทางที่จะเดินทาง เลือกยานพาหนะที่อยูใน
สภาพมั่นคงแข็งแรงในการเดินทาง รวมถึงใหพิจารณาเลือกพนักงานขับรถหรือผูขับเรือที่มีความรู
ความชํานาญดวย 
 6. ในการเดินทางใหพิจารณาขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือขอคําแนะนํา
หรือขอความรวมมืออ่ืน ๆ เทาที่จําเปน รวมถึงจัดใหมีปายขอความแสดงใหเห็นวายานพาหนะนั้น
บรรทุกนักเรียนและนักศึกษา 
 ขอ 7 ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูพิจารณาอนุญาตใหพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาตามขอ 5 (1) ผูอํานวยการสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมี
อํานาจเหนือสถานศึกษาข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งแลวแตกรณี เปนผูพิจารณาและอนุญาตขอ 5 (2) และ
หัวหนาสวนราชการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาและอนุญาต ตามขอ 5 (3) 
 ขอ 8 ใหสงคําขออนุญาตพรอมโครงการท่ีจะไปนอกสถานศึกษา ไปใหผูมีอํานาจพิจารณา
กอนวันออกเดินทาง เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงออกเดินทางได 
 ขอ 9 การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหเปนความสมัครใจเพ่ือไปทํากิจกรรม
การเรียนการสอน หรือทัศนศึกษามิใชพาไปเพ่ือทดสอบสมรรถภาพหรือจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเปน
การวัดผลใหคะแนน 
 ขอ 10 เมื่อพานักเรียนและนักศึกษากลับจากพาไปนอกสถานศึกษาแลวใหรายงานใหผูสั่ง
อนุญาตทราบ 
 ขอ 11 ใหถือวาครู อาจารย หรือผูควบคุมนักเรียนและนักศึกษาไปปฏิบัติหนาที่ราชการ 
และใหเบิกคาใชจายในการเดินทางได 
 ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2554 
 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูล
สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 เพ่ือใหการบริหารและการใชขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาครอบคลุมสวนราชการ หนวยงานของรัฐที่จัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ  
เกิดประโยชนตอทางราชการ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา พ.ศ2554” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “ขอมูลพ้ืนฐาน” หมายความวา ขอมูลที่ดําเนินการจัดเก็บทุกปการศึกษา โดยรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย บุคลากร และขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 
 “สารสนเทศ” หมายความวา ขอมูล สถิติ และขาวสารที่ผานการตรวจสอบและประมวลผล
ดวยวิธีการตางๆ ไมวาจะไดจัดทําในรูปแบบใด 
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 “รหัสมาตรฐานกลาง” หมายความวา ตัวเลข หรือตัวอักษรท่ีคณะกรรมการบริหารขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษากําหนดแทนขอมูล 
 “ผูจัดเก็บขอมูล” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหรับผิดชอบ     
ในการจัดเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลเฉพาะกิจ 
 “เจาหนาที่” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
 “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน      
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 “หนวยงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง การศึกษาและหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีอํานาจ
หนาที่ วัตถุประสงคหรือสงเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาดวย 
 “สวนราชการ” หมายความวา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหมายความรวมถึงสวนราชการอ่ืนของรัฐที่มีฐานะเปนกรม 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินที่มีอํานาจหนาที่ วัตถุประสงคหรือสงเสริมสนับสนุนในการ      
จัดการศึกษาดวย 
 “สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา” หมายความวา สํานักบริหารยุทธศาสตร 
และบูรณาการการศึกษา ที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร  
 “จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินรวมถึง 
กรุงเทพมหานครดวย 
 “กลุมจังหวัด” หมายความวากลุมจังหวัดที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงาน 
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
 ขอ 5 ใหเปนหนาที่ของหัวหนาสถานศึกษา หนวยงาน สวนราชการที่จะตองทําการสํารวจ
ตรวจสอบใหผูจัดเก็บขอมูลหรือผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดดาน
การศึกษาใหถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย และพัฒนาเจาหนาที่ผูจัดเก็บขอมูลใหปฏิบัติงานไดอยาง          
มีประสิทธิภาพ 
 ขอ 6 ใหสวนราชการ ตนสังกัดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาและแผนปฏิบัติการดานขอมูลสารสนเทศประจําปของสวนราชการ           
ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา     
และแผนปฏิบัติการดานขอมูลสารสนเทศประจําปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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 ขอ 7 เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลเฉพาะ
กิจใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงานใหสวนราชการ 
หนวยงานและประชาชนสามารถไดรับรู ตรวจ หรือขอรับบริการดูขอมูลขาวสารไดภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 ขอ 8 ในกรณีผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการตามระเบียบนี้ จงใจไมปฏิบัติ      
ตามระเบียบหรือปฏิบัติโดยประมาทเลินเลอ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ผูนั้น
จะตองรับผิดทางปกครอง ทางแพง ทางอาญา และทางวินัย แลวแตกรณีตามกฎหมายและระเบียบวา
ดวยการนั้น 
 ขอ 9 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษา” ประกอบดวย 
  1. รัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน 
  2. กรรมการโดยตําแหนงจํานวนสิบหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ     
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและ
การกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมการปกครอง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และปลัดกรุงเทพมหานคร 
  3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงดานบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท้ังนี้ตองแตงตั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยางนอยจํานวนสองคน 
  4. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการ
และเลขานุการ 
  5. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ขอ 10 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 9 (3) อยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ   
การแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
 ขอ 11 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ 10 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
  1. ตาย 
  2. ลาออก 
  3. รัฐมนตรีใหออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
  4. ขาดการประชุมติดตอกันสามคร้ังโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 ขอ 12 การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให        
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
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 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ 13 ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  1. กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
  2. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลนโยบายดานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา 
  3. เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
ดานการศึกษา 
  4. มอบหมายใหสวนราชการ หนวยงาน คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัดปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการในดานการพัฒนาและ
ดําเนินการระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
  5. แตงตั้ง คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการไดตามความเหมาะสม 
  6. พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดานขอมูลสารสนเทศประจําป 
แผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ประกาศแบบรายการขอมูล ฐานขอมูลกลาง      
และรหัสมาตรฐานกลาง 
  7. ออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใดๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 
  8. รายงานผลการดําเนินงาน ดานการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาประจําป 
ใหกระทรวงศึกษาธิการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 ขอ 14 ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  1. รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
  2. จัดทําขอเสนอเก่ียวกับแผนปฏิบัติการดานขอมูลสารสนเทศประจําป และแผนพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
  3. ศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
และระดับประเทศ ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
  4. จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและนําเสนอขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับกลุมจังหวัด ระดับหนวยงาน ระดับสวนราชการ และภาพรวมระดับประเทศ 
  5. จัดประชุมและรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
ประจําป เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 
  6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ขอ 15 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ     
ดานการศึกษาระดับกลุมจังหวัด” ประกอบดวย 
  1. ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด เปนที่ปรึกษา 
  2. ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 
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  3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนส่ีคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมผูเชี่ยวชาญหรือประสบการณสูงดานการบริหาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั้งนี้
ตองแตงตั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอยจํานวนสองคน 
  4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทุกจังหวัดเปนกรรมการ 
  5. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในพ้ืนที่กลุมจังหวัดเปนกรรมการ 
  6. ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา เปนกรรมการและ
เลขานุการ 
  ใหผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา แตงตั้งเจาหนาที่เปน
ผูชวยเลขานุการอีกตามความเหมาะสม 
 ขอ 16 วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ
ตามขอ 15 ใหนําความในขอ 10 ขอ 11 และขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 17 ใหคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับกลุมจังหวัด มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 
  1. อํานวยการและประสานราชการเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารขอมูลสารสนเทศ
ระดับจังหวัดและระดับกลุมจังหวัด ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือการวางแผนบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษาระดับกลุมจังหวัด 
  2. ใหขอเสนอแนะ หรือใหคําแนะนําในการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา   
แกคณะกรรมการ บริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับจังหวัด 
  3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานบริหารขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาระดับจังหวัด 
  4. บริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับจังหวัดและระดับกลุมจังหวัดเพ่ือการ
วางแผนสนับสนุนการตรวจราชการและการจัดการศึกษา  
   5. ออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 
   6. สงเสริม ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา
ระดับกลุมจังหวัด 
  7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการใดๆอันอยูในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับกลุมจังหวัด 
  8. จัดประชุมและรายงานผลการดําเนินงานดานการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ        
ดานการศึกษา ประจําปใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
  9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ขอ 18 ใหสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  1. รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับกลุมจังหวัด 
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  2. ศึกษา วิเคราะห ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับกลุมจังหวัดใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
  3. ใหการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษาแกคณะกรรมการบริหารขอมูล
สารสนเทศ ดานการศึกษาระดับกลุมจังหวัด  
  4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
ระดับกลุมจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับกลุมจังหวัด
และคณะกรรมการ 
  5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ขอ 19 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาระดับจังหวัด” ประกอบดวย 
  1. ผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวดัมอบหมาย เปนประธาน 
  2. กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ทุกเขต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ประธานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด นายกสมาคมหรือประธานชมรมโรงเรียนเอกชนประจําจังหวัดหรื อผูอํานวยการ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทองถิ่นจังหวัด และผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
  3. กรรมการจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
จํานวนหนึ่งคน 
  4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง ดานบริหาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั้งนี้ตองแตงตั้ง ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอยจํานวนหนึ่งคน 
  5. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เปนกรรมการและ
เลขานุการ 
  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 แตงตั้งเจาหนาที่เปน
ผูชวยเลขานุการอีกตามความเหมาะสม 
 ขอ 20 วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ 
ตามขอ 19 ใหนําความในขอ 10 ขอ 11 และขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 21 ใหคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับจังหวัด มีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปน้ี 
  1. เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา 
  2. ออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้  
  3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายกรรมการคนใดคนหน่ึงเพ่ือ
ดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ  ดานการศึกษา
ระดับจังหวัด 
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  4. กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายดานการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 
  5. จัดประชุมและรายงานผลการดําเนินงานดานการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษา
ประจําป ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
  6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ขอ 22 ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  1. รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับจังหวัด 
  2. ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในภาพรวมของ
จังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายและแผนดานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา และ
แผนพัฒนาจังหวัด 
  3. ประสานการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลเฉพาะกิจใหครบทุกหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ใหมีความสมบูรณ ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
  4. จัดประชุมและรายงานผลการดําเนินงานดานการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาประจําป เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับจังหวัด 
  5. เปนคลังขอมูลและฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของจังหวัดที่มีการจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสามารถใหบริการขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับ
จังหวัดมอบหมาย 
 ขอ 23 ใหสถานศึกษา หนวยงาน หรือสวนราชการแลวแตกรณี จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ 
ประมวลผล และจัดสงขอมูลพ้ืนฐานประจําปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
 ขอ 24 ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดรับจากสถานศึกษา หนวยงาน หรือสวนราชการ  
เสนอตอคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตอไป 
 ขอ 25 ใหหนวยงาน และสวนราชการ มีอํานาจประกาศกําหนดการจัดเก็บขอมูลและจัดสง
ขอมูลเฉพาะกิจ ไดตามความเหมาะสม พรอมจัดสงประกาศแจงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธตอไป 
 ใหสถานศึกษา หนวยงานและสวนราชการ สนับสนุนการจัดเก็บขอมูลเฉพาะกิจตามแบบ
รายการภายในระยะเวลาที่หนวยงานหรือสวนราชการประกาศกําหนด 
 ขอ 26 ขอมูลเฉพาะกิจของสถานศึกษา หนวยงานและสวนราชการ ที่ไดจัดเก็บ รวบรวม 
หรือประมวลผล หากมีหนวยงานหรือสวนราชการใดตองการขอมูลเฉพาะกิจดังกลาว ใหมีการจัดสง
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีหัวหนาหนวยงาน หรือหัวหนาสวนราชการที่จัดเก็บเปนผูกําหนด 
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 ขอ 27 ใหหัวหนาสถานศึกษา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งเจาหนาที่ 
ควบคุมและรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเฉพาะกิจขึ้นภายในหนวยงานที่ตน
รับผิดชอบเรียกวา “นายทะเบียนขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา” และจะแตงตั้งผูชวยนายทะเบียน
ขอมูลตามความเหมาะสมดวยก็ได 
 ขอ 28 ใหนายทะเบียนขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  1. ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเฉพาะกิจใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  2. พิจารณาการใหขอมูล และเปดเผยขอมูล 
  3. จัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลพื้นฐาน และขอมูลเฉพาะกิจ 
  4. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา หัวหนาหนวยงาน และหัวหนาสวนราชการ 
แลวแตกรณี 
 ขอ 29 ใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งตามขอเสนอ 
ของคณะกรรมการ 
 ขอ 30 ใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา      
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  1. ใหคําแนะนําการดําเนินงานของสถานศึกษา หนวยงาน สวนราชการใหปฏิบัติ
เปนไปตามระเบียบนี้ 
  2. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
สถานศึกษาหนวยงาน สวนราชการที่เก่ียวของ 
  3. เสนอแนะใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการเก่ียวกับสารสนเทศดานการศึกษา 
  4. รายงานผลการประเมิน และผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการเพ่ือทราบและ
ดําเนินการตอไป 
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ขอ 31 ใหหัวหนาสถานศึกษา หัวหนาหนวยงาน หัวหนาสวนราชการ และนายทะเบียนขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา ตรวจสอบ และรับรองความถูกตองของขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลเฉพาะกิจ
กอนการจัดสงหรือเผยแพรขอมูล 
 ขอ 32 เพ่ือประโยชนในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาใหสถานศึกษา 
หนวยงานและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการตามนโยบาย 
และแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
 ขอ 33 ใหสถานศึกษา หนวยงาน และสวนราชการ เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล
พ้ืนฐาน ขอมูลเฉพาะกิจ และสารสนเทศ เปนประจําทุกป 
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กฎหมายและระเบียบวาดวยความปลอดภัย 
 กฎกระทรวง วาดวยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนยการเรียน 
พ.ศ.2547 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542       
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวง
ไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ในกฎกระทรวงน้ี 
 "ศูนยการเรียน" หมายความวา สถานที่เรียนที่สถานประกอบการจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎกระทรวงนี้ 
 "บุคคลที่เกี่ยวของ" หมายความวา คูสมรส ผูสืบสันดาน หรือบุตรบุญธรรมของลูกจาง 
บุคคลที่อยูในความดูแลของสถานประกอบการ รวมถึงบุคคลที่มีถิ่นที่อยูใกลสถานประกอบการท่ีจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 "บุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน" หมายความวา ผูบริหารศูนยการเรียน ผูบริหาร
สถานประกอบการ รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่อง
กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาของศูนยการเรียน 
 "สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู      
ในเขตพ้ืนที่ 
 ขอ 2 ใหสถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนยการเรียนใหแกลูกจางและ
บุคคลท่ีเกี่ยวของตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของสถานประกอบการน้ัน 
 ขอ 3 การจัดตั้งศูนยการเรียน ใหเจาของสถานประกอบการย่ืนคําขอเปนหนังสือตอ
สํานักงาน 
 ขอ 4 เม่ือสํานักงานไดรับคําขอตามขอ 3 ใหแจงสถานประกอบการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
ของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงาน หรือสถานศึกษาท่ีสํานักงานมอบหมาย 
 แผนการจัดการศึกษาตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 1) ชื่อศูนยการเรียน 2) วัตถุประสงค
ของศูนยการเรียน 3) ที่ตั้งศูนยการเรียน 4) รูปแบบการจัดการศึกษา 5) ระดับการศึกษาที่จัด          
6) หลักสูตร 7) ระบบประกันคุณภาพภายใน 8) บุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน และ         
9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน 
 ขอ 5 เมื่อสํานักงานใหความเห็นชอบกับแผนการจัดการศึกษาตามขอ 4 แลว ศูนยการเรียน
จึงจะดําเนินการจัดการศึกษาได 
 ขอ 6 การเปล่ียนแปลงแกไขแผนการจัดการศึกษาท่ีสํานักงานไดใหความเห็นชอบแลวตอง
ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
 ขอ 7 ศูนยการเรียนอาจจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความยืดหยุน คลองตัว สนองตอบวัตถุประสงค
ของศูนยการเรียน 
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 ขอ 8 ขอกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาตามขอ 4 
วรรคสอง (9) อยางนอยตองกําหนดใหคณะกรรมการประกอบดวยเจาของสถานประกอบการ หรือผูแทน 
ผูแทนลูกจาง และผูทรงคุณวุฒิ 
 ขอ 9 ใหคณะกรรมการศูนยการเรียน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารและการจัด
การศึกษาของศูนยการเรียน ใหเหมาะสมกับสถานประกอบการและสอดคลองกับนโยบายการศึกษา 
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน กํากับ ดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 ขอ 10 ใหศูนยการเรียน ออกหลักฐานการศึกษาแกผูเรียนหรือผูสําเร็จการศึกษาจาก    
ศูนยการเรียนวาไดศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
แลวแตกรณี 
 ขอ 11 ใหสํานักงานใหคําปรึกษา คําแนะนํา ใหความรู สงเสริม และสนับสนุนดานวิชาการ 
ดานการบริหาร ดานการจัดการศึกษา และดานอ่ืนแกศูนยการเรียน รวมทั้งใหการพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถแกบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน ตลอดจนดําเนินการเทียบโอน       
ผลการเรียนแกผูเรียนในศูนยการเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเทียบโอน
ผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ขอ 12 ใหศูนยการเรียนไดรับสิทธิประโยชนดานเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา
และไดรับการลดหยอน หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายทางการศึกษาและสิทธิประโยชนอ่ืน  ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ขอ 13 ศูนยการเรียนเลิกดวยเหตุอยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 1) สํานักงานอนุญาตใหเลิกตามคําขอ
ของเจาของสถานประกอบการ และ 2) สํานักงานมีคําสั่งใหเลิกเพราะเหตุที่ศูนยการเรียนหยุด
ดําเนินการเกินกวา 1 ป โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือการดําเนินการของศูนยการเรียนขัดตอวัตถุประสงค
ของศนูยการเรียน ขัดตอกฎหมาย เปนภัยตอเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ หรือขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เม่ือมีการเลิกศูนยการเรียนตามวรรคหน่ึงแลว         
ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือใหสถานประกอบการทราบภายในสามสิบวัน และใหเจาของสถาน
ประกอบการรวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของศูนยการเรียนนั้นมอบใหแก
สํานักงาน 
 ขอ 14 การเลิกศูนยการเรียน ใหเจาของสถานประกอบการรวมกับสํานักงานจัดหาศูนย  
การเรียนอื่นใหแกผูเรียน แตไมตัดสิทธิผูเรียนที่จะสมัครเขาเรียนในศูนยการเรียนหรือสถานศึกษาอ่ืน 
  
ดานมาตรฐาน ISO 18000, ดานมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 และ 
ISO/IEC 17799 
 มาตรฐาน ISO 18000 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มอก. 18000 สรุปไดดังนี้  
 1. มาตรฐานในดานการจัดการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ของผูใชแรงงานเปนแนว 
ความคิดของตางประเทศท่ีพัฒนาแลวและเห็นความสําคัญของอุบัติเหตุที่ เกิดจากการทํางาน          
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โรคที่เก่ียวเนื่องจากการทํางานซึ่งเปนผลเสียตอการลงทุนของบริษัท เหตุการณเหลานี้สามารถปองกัน
ไมใหเกิดขึ้นโดยระบบการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 2. วิธีการดําเนินงานทางดานสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยที่รัฐบาลและสถานประกอบการ
ทุกแหงควรใหความสําคัญ และเล็งเห็นความจําเปนในการลงทุนจัดการ เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลท่ีเรา
ถือวามีความสําคัญท่ีสุดมีสภาพความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
 3. วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือสรางคุณคาแหงความเปนมนุษย รักษาคน รักษาสุขภาพอนามัย 
รักษาความปลอดภัยของมนุษยนั้น เปนสิ่งพึงปรารถนาและเปนสิ่งที่ควรใหรางวัลตอบแทน  สําหรับ
โรงงานหรือสถานประกอบการท่ีปฏิบัติดีเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกลาว 
 4. มาตรฐานที่สรางขึ้นมาแลวรับเขามาเพ่ือเปนตัวสรางภาพลักษณ ภาพลักษณในวิชาการ
โฆษณาและประชาสัมพันธเราเรียกวาเปนเทคนิคที่สําคัญที่จะดึงดูดลูกคาใหมาบริโภคสินคาของเรา 
เพราะฉะน้ันตัวภาพลักษณ จึงเปนเรื่องที่สําคัญตัวหนึ่ง แตในการสรางภาพลักษณตรงนี้ตองเปน
ภาพลักษณที่แทจริง คือ สามารถปฏิบัติได 
 5. คานิยมใหมที่ทันสมัยและควรเปนวัฒนธรรมของประชาชนทุกคนในประเทศ คือคานิยม 
ความปลอดภัย ถาเราสรางคานิยมความปลอดภัยขึ้นมาได จะมีผลอยางมากตอประสิทธิภาพของการ
ทํางานและกลายเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนปฏิบัติโดยไมตองบังคับกันสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) (2546 : 2/10) ไดนิยามของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคการ ซึ่งประกอบดวยบุคลากรทรัพยากร  นโยบาย
และข้ันตอนการดําเนินการ โดยมีการทําความประสานกันอยางมีระเบียบและแบบแผนเพื่อปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไวหรือเพ่ือใหบรรลุหรือรักษาเปาหมายที่กําหนดไว 
 สรุป มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง มาตรฐานดาน
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานทุกคนในองคการ โดยสถานประกอบไดมี
การดําเนินการอยางเปนระบบเพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน เพ่ือใหมีวิธีการปฏิบัติงาน
เพ่ือสรางคุณคาแหงความเปนมนุษย เพื่อสรางภาพลักษณ และจะมีผลตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลความเปนมามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ  
ความปลอดภัย (Occupational health and safety management system standards) ตามอนุกรม
มาตรฐาน มอก. 18000 นี้ กําหนดข้ึนโดยใช BS 8800 : Guide to occupational health and safety 
(OH&S) management systems เปนแนวทาง และอาศัยหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรม
มาตรฐาน มอก. 9000/ISO 9000 และ มอก. 14000/ISO 14000 เพ่ือใหระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยเขากันไดกับระบบการจัดการอ่ืน ๆ ขององคการอนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 
แบงออกเปน 2 เลม ไดแก 1) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ขอกําหนดตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 18001-2542 (Occupational health and safety 
management system : specification) และ 2) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ขอแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับหลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.18004 (Occupational health and safety management systems : 
general guidelines on principle, systems and supporting techniques) 
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วัตถุประสงคของมาตรฐาน มอก. 18000 
 วีรศักดิ์ ดวงดารา ไดอธิบายวัตถุประสงคของมาตรฐาน มอก.18000 วัตถุประสงคของ
มาตรฐานน้ี กําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนเกณฑในการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขององคการ และพัฒนาปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่องในดานตาง  ๆ คือ 1) ลดความเสี่ยง   
ตออันตรายและอุบัติเหตุตางๆ ของพนักงานและผูเกี่ยวของ 2) ปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจใหเกิด
ความปลอดภัย และ 3) ชวยสรางภาพพจนความรับผิดชอบขององคการ ตอพนักงานภายในองคการเอง
และตอสังคม 
 คําถามท่ีวาใครคือผูที่ควรทํา มอก.18000 คําตอบก็คือองคการและทุกคนในองคการ ไมวา
จะเปนผูผลิตหรือผูใหบริการสามารถนํามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ไปใชไดทั้งสิ้นโดยในแตละองคการจะมีการพิจารณาวากิจกรรมที่ปฏิบัติอยูมีอันตรายอยางไรบาง และ
อันตราย ดังกลาวมีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด แลวนํามาจัดลําดับตามขนาดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 
โดยการประมาณคาจากโอกาสที่จะเกิดอันตราย และความรุนแรงของความเสียหายแลวจึงวางแผน
ปฏิบัติการควบคุมโดยอาจเปรียบเทียบกับขอกําหนดตามกฎหมาย รวมท้ังวิธีปฏิบัติที่ถูกตองสําหรับ
กิจกรรมน้ัน ๆ แลวกําหนดเปาหมายในการดําเนินการในเชิงปริมาณเพ่ือความสะดวกในการวัดผล  
การดําเนินการองคการใดท่ีมีการควบคุมความเส่ียงของอันตรายอยางไดผล ยอมมีผลใหการทํางาน
เปนไปโดยราบรื่นผูปฏิบัติงานมีสุขภาพพลานามัยดี ซึ่งจะมีผลใหงานท่ีปฏิบัติมีคุณภาพดี นอกจากน้ัน
ยังชวยลดคาใชจายในดานตาง ๆ เชน คารักษาพยาบาล คาใชจายเนื่องจากตองหยุดการทํางานเนื่องจาก
อุบัติเหตุ แลวยังชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน โดยที่องคการที่สามารถ
จัดระบบการทํางานจนเกิดมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดแก 1) ความ
ปลอดภัยของตนเองและผลกําไรทางธุรกิจ 2) เพ่ือภาพพจนที่ดีตอองคการ 3) จะเปนใบเบิกทางที่จะทําให
ธุรกิจหรือสินคาเขาสูตลาดโลก 4) เปนการลดตนทุนการผลิต และ 5) จายเบี้ยประกันนอยลง 
 ถาองคการสามารถบริหารงานโดยท่ีไมมีคนเจ็บปวย เครื่องจักรอุปกรณไมเสียหาย 
กระบวนการผลิตไมหยุดยั้ง ก็จะไดประโยชนตามที่กลาวมาแลวขางตน นอกจากนี้ยังชวยใหวิวัฒนาการ
ดานความปลอดภัยเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองอีกดวย 
 ISO มาจากภาษาอังกฤษ International Standardization and Organization (องคการ
มาตรฐานสากลหรือองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน) สํานักงานอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด ความหมายคือ มาตรฐานดานเทคนิคและระบบตางๆ เพ่ือจัดระเบียบโลก สรางมาตรฐานสากล
จัดทําข้ึนจากประเทศสมาชิกในดานของเทคนิคและระบบตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับกฎหมายและที่ไมเกี่ยวของ
กับกฎหมายเพ่ือใชเปนสวนหนึ่งของการทํางาน ซึ่งแบงออกเปนหมวดตาง ๆ เปน Series เชน ISO 9000 
เปนมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ, ISO 14000 เปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม คําวา 
ISO จริงๆแลวยอมาจาก The International Organization for Standardization เปนเครื่องหมาย  
ที่ทําการยืนยันวาบริษัทนั้นมีกระบวนการในการทํางานอยางมีมาตรฐาน มีในแตละดานขึ้นอยูกับ
ตัวเลขท่ีอยูดานหลัง ISO (แตไมไดหมายความวาสินคานั้นดีเสมอไป เพราะมีกระบวนการผลิตที่ดี     
แตวัตถุดิบไมดี สินคาก็ไมดี แตบริษัทประเภทน้ีก็ไดรับ ISO เชนกัน)  
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 ISO เปนมาตรฐานท่ีใชในการรับรองวาบริษัทใดๆท่ีรับการรับรองมาตรฐานน้ัน เชน ระบบ
หองปฏิบัติการ, ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม, ระบบบริหารจัดการคุณภาพ เปนตน เพ่ือใหผูซื้อ 
ผลิตภัณฑหรือบริการมั่นใจไดวาผูขายมีการดําเนินการภายใตระบบน้ันๆ เชน ผูซื้อที่ซื้อผลิตภัณฑจาก
ผูขายที่ไดรับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพก็จะม่ันใจไดวาจะไดรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ได
มาตรฐานตรงกับความตองการของตนมาตรฐานซ่ึงเปนที่ยอมรับทั่วโลก เชน  ISO9001, ISO14001, 
OHSAS18001, TS16949, ISO22000 FSMS, GMP, HACCP, GLP, IT 27000, SA 8001, ILO 
OSHMS2001, etc. โดยไดรับการยอมรับจากสถาบันมาตรฐาน  DAR/TGA ประเทศเยอรมัน 
นอกจากนี้แลวยังจัดหาบริการการรับรองในสินคาของคุณที่ตองการ เครื่องหมาย CE, EN, ISO/IEC, 
etc ซึ่งเนนในกลุมสหภาพยุโรป รวมไปถึง การบริการดาน การตรวจสอบ สินคากอนสงออก (Shipment 
Inspection Service) ขยายความ - คําวาผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานคือ ผลิตภัณฑที่ถูกควบคุมใหอยูใน
ระดับหรือเกณฑที่ยอมรับไดยกตัวอยาง เชน เกณฑการยอมรับอยูที่ความยาว  5 - 10 ซ.ม.ผลิตภัณฑ 
มีความยาว 4 ซ.ม. บาง 5 ซ.ม. บาง 6 ซ.ม. บาง อาจจะถือวาอยูภายใตการควบคุมแตไมอยูในเกณฑ
ที่ยอมรับได ซึ่งถือวาไมไดมาตรฐานเปนตนสรุปคือ มาตรฐาน ISO คือเครื่องมือที่นํามาใชสรางความ
มั่นใจที่มีตอผูขายใหกับผูซื้อ 
 มาตรฐาน ISO ที่สําคัญสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดรับเอาระบบ
คุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO มาใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการบริหารองคกรโดย
มาตรฐาน ISO ที่สําคัญไดแก  ISO9000 ที่ เนนความสําคัญในเร่ืองของระบบคุณภาพองคกร 
ISO14000 ที่เนนความสําคัญในเร่ืองของการจัดการดูและสิ่งแวดลอมขององคกร (Environment) 
และนอกจากนี้แลวยังมีมาตรฐาน มอก.18000 ซึ่งรับเอาแนวทางมาจาก BS8800 ที่เนนการจัดการ  
อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในองคกรโดยลักษณะของมาตรฐาน ISO ประเภทตางๆ  
 อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 มีเนื้อหาแบงออกได 5 เรื่อง ดังนี้ISO 9000 ใชเปนแนวทาง 
ในการเลือกและกรอบในการเลือกใชมาตรฐาน ชุดนี้ใหเหมาะสม ISO 9001 เปนมาตรฐานระบบ
คุณภาพซ่ึงกํากับดูแลตั้งแตการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้งและการบริการ ISO 9002 
เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกํากับดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้งและการบริการ ISO 9003      
เปนมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกํากับดูแลเฉพาะการตรวจสอบขั้นสุดทาย  ISO 9004 เปนแนวทาง
เพ่ือใชในการบริหารระบบคุณภาพใหเกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด จะเห็นวา ISO 9000 และ ISO 9004 
เปนแนวทางในการเลือกใชมาตรฐาน ISO ชุดนี้ ดังนั้นมาตรฐานท่ีองคกรสามารถขอใบรับรองไดคือ 
ISO 9001 ISO 9002 และ ISO 9003 
 อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 : มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 เปนมาตรฐาน 
ที่นําไปใชกับการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ทั้งในสวนของ
กิจการภายในการผลิตสินคา และการจัดการเรื่องผลกระทบ หรืออาจกลาวไดวาเปนการจัดการสิ่งแวดลอม
ที่ครอบคลุมถึงระบบโครงสรางองคกร การกําหนดความรับผิดชอบ  การปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ 
กระบวนการดูแลทรัพยากร มาตรฐาน ISO 14000 นี้ สามารถใชไดกับทั้งระบบอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ เชนเดียวกับ ISO 9000 ทั้งนี้เพราะในแตละองคกรมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น และ 
สมอ. ไดนํามาประกาศใชในประเทศไทย เมื่อป 2540 ในชื่อ "อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
มอก.-ISO 14000" 
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 อนุกรมมาตรฐาน มอก.-ISO 14000 มีเนื้อหาแบงออกได 3 กลุม ดังนี้  
 1. มาตรฐานระบบการบริหาร (Environmental Management Systems: EMS) ไดแก 
1) ISO 14001 เปนขอกําหนดระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 2) ISO 14004 เปนขอแนะนําดานหลักการ
และเทคนิคในการจัดระบบ 3) ISO 14010 เปนหลักการท่ัวไปของการตรวจประเมิน 4) ISO 14011         
เปนวิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม 5) ISO 14020 เปนหลักการพ้ืนฐานในการ
ติดฉลากผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม และ 6) ISO 14020 เปนการกําหนดหลักเกณฑและสัญลักษณให
ผูผลิตสินคาและบริการสามารถประกาศรับรองตนเองไดวาไดผลิตสินคาและบริการที่ชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ISO 14024 เปนหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนดและวิธีการรับรอง
ผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมของหนวยรับรอง ISO 14040 เปนหลักการพ้ืนฐานและกรอบการดําเนินงาน 
ISO 14041 เปนการรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอม ISO 14042 เปนการประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ISO 14043 เปนการแปรผล ที่ไดจากขอมูลมาตรฐาน มอก.18000 : มาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สมอ. ไดนํามาใชภายในประเทศกอนที่ ISO จะประกาศใชอยางเปนทางการ โดยนําเอาเกณฑ
มาตรฐาน BS8800 ของอังกฤษมาใชเปนแนวทางในการจัดทํา ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทางในการปองกัน
มิใหเกิดปญหาดานสุขภาพและอุบัติเหตุตางๆ ตอผูปฏิบัติงานและตอสังคมโดยรวมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรตลอดจนรวมท้ังชุมชนใกลเคียง 
 2. ISO/IEC 17025 คือ มาตรฐานสากลซ่ึงเปนการประเมินความสามารถทางวิชาการของ
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกดานของการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ ตั้งแตการ
เตรียมตัวอยางถึงความชํานาญในการวิเคราะหทดสอบ  ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล 
มาตรฐานน้ีเนนองคประกอบหลายดานแตไมไดจํากัดเฉพะแคดานเหลานี้  ซึ่งไดแกระบบคุณภาพของ
หองปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแกไขและปองกัน สถานท่ีและภาวะแวดลอม 
เครื่องมือ การประมาณคาความไมแนนอน การสุมตัวอยางและอ่ืนๆ เชน 1) สอบเทียบ บริการสอบ
เทียบเคร่ืองมือวัด (Calibration, Calibrater) 2) สอบเทียบความดันบรรยากาศ  (Barometer)        
3) สอบเทียบดานปริมาตร (Flow Meter : Liquid, Air (Analytical) 4) สอบเทียบดานเคมี (Analytical) 
TDS, DO Meter, pH Meter, Oxygen Analyzer 5) สอบเทียบความเร็วรอบ  (Tachometer)      
6) สอบเทียบความเร็วลม (Anemometer) 7) สอบเทียบแรงดัน (Differential Pressure, Pressure 
Transmitter) 8) สอบเทียบดานมิติ ความกวาง ความยาวและความหนา (Dimension) 9) สอบเทียบ 
ความเขมขน (ความเค็ม, ความหวาน) Hand Refractometer/Brix, alinometer/Salt Meter 10) สอบ
เทียบความเขมขน Hydrometer 11) สอบเทียบเคร่ืองแกวGlassware/Plasticware 12) สอบเทียบ
เครื่องชั่ง ( Balance ) และ 13) สอบเทียบดานอุณหภูมิ (Temperature Transmitter, Infrared 
Thermometer 
 
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799  
 ปจจุบันพัฒนาการของการนํามาตรฐานความปลอดภัยมาประยุกตใชกับระบบสารสนเทศ
ในองคกรเริ่มเปนที่แพรหลายมากขึ้น ซึ่งบทความน้ีจะไดรวบรวมมาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 
27001 และ ISO/IEC 17799 ซึ่งจัดเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากหลายประเทศในการนําไปใช
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บริหารจัดการระบบสารสนเทศขององคกร โดยจะกลาวถึงเกี่ยวกับความเปนมา และพัฒนาการของ
มาตรฐานที่ผานมาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและประเทศไทย  ตลอดจนความแตกตางระหวาง 
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 รวมถึงสรุปสาระสําคัญของมาตรฐานดังกลาว          
ในฉบับภาษาไทย (เวอรชั่น 2.5) ป 2550 ฉบับปรังปรุงลาสุดเพ่ือเปนคูมือแนวทางสําหรับผูดูแลระบบ
และผูเกี่ยวของในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กอนจะมาเปน
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เปนมาตรฐานหน่ึงที่
พัฒนามาจากมาตรฐานในตระกูล ISO/IEC 27000 ซ่ึงเกี่ยวของกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัย 
(Information Security Management System: ISMS) ไดผานการปรับปรุงและนําออกเผยแพร
เมื่อเดือนตุลาคม ป 2005 โดย International Organization for Standardization (ISO) และ 
International Electro technical Commission (IEC) สวนชื่อเต็ม คือ ISO/IEC 27001:2005 - 
Information technology - Security techniques - Information security management systems - 
Requirements แตชื่อที่ใชโดยทั่วไปที่เรารูจักกันดี คือ ISO 27001 
 มาตรฐาน ISO/IEC 17799 เกิดจากการรวบรวมเอามาตรฐานพ้ืนฐาน (Baseline) ที่มีชื่อ BS 7799 
ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีองคกรอุตสาหกรรมหลายองคกรยึดถือรวมกันเพ่ือใชเปนมาตรฐานอุตสาหกรรม  
จนกระทั่งในป 2000 องคกร BSI ไดผลักดันให BS 7799 ไดรับโหวตใหเปนมาตรฐานสากลหรือ ISO 
อยางเรงดวน และที่ประชุม ISO/IEC JTC 1/SC27 ไดมีมติใหเรงรัดพิจารณามาตรฐานดังกลาว อยางเรงดวน 
จนกระทั่งเดือนธันวาคมในปเดียวกัน คณะทํางานไดเรงพิจารณามาตรฐานนี้ จนแลวเสร็จและได
ประกาศสูสาธารณะภายใตชื่อมาตรฐาน “ISO/IEC 17799” หลังจากนั้นเปนตนมา คณะทํางานยังคง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวเพ่ือหาแนวทางที่จะใชเปนขอสรุปในการปรับปรุงดานเทคนิค 
และตอมาในป 2005 ไดประกาศมาตรฐาน ISO/IEC 17799 ฉบับปรับปรุงลาสุดสูสาธารณะ อยางไรก็ตาม 
ในปจจุบัน พัฒนาการตางๆ ของมาตรฐาน ISO/IEC 17799 ยังคงดําเนินการปรับปรุงและแกไขตอไป
เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจและใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 พัฒนาการมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
หลังจากที่ไดมีการประกาศมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 อยางเปนทางการ
ไปแลวนั้น หลายประเทศไดเริ่มมีการตื่นตัวในการนํามาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย         
มาประยุกตใชกับระบบสารสนเทศในองคกรอยางแพรหลายมากขึ้น รวมถึงการการรณรงคใหเกิดการ
พัฒนามาตรฐานใหองคกรในประเทศสามารถนําไปประยุกตใชงานไดงายขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวทําให
เกิดการสรางกลุมความรวมมือทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค  ลักษณะการรวมมือนี้ ไดแก        
การพัฒนาดานเทคนิครวมกัน การใหความเห็นตอประเด็นชองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการ
แบงปนความรูและประสบการณระหวางกันในองคกรที่ตองผลักดันเร่ืองที่เกี่ยวของเปนตน  สําหรับ
การรวมกลุมกันของผูพัฒนามาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมาตรฐาน ISO/IEC 17799 ในภูมิภาค
เอเซียแปซิฟกนั้น ไดมีการหารือจากผูเชี่ยวชาญที่รวมกันพัฒนามาตรฐานครั้งแรกท่ีประเทศสิงคโปร  
ในเดือนเมษายน ป 2004 เพ่ือจัดตั้งคณะทํางาน จัดประชุมและเปดเวทีสําหรับการแสดงทัศนะและ
แลกเปล่ียนขอมูลในการศึกษา จัดทําและติดตามความกาวหนาในการเผยแพรมาตรฐานในแตละ
ประเทศ ตอมาไดมีการประชุมครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปเดียวกัน ณ กรุงโตเกียว  ประเทศญ่ีปุน 
ภายใตชื่อ RAISS Forum หรือ Forum of Regional Asia Information Security Standards 
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เพ่ือใหกลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดเขามารวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอกลุม
เศรษฐกิจโลกในภูมิภาคตลอดจนกลุมที่ตองการ จะพัฒนาและรับเอามาตรฐานไปปรับใชตอไป ซึ่งใน
การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากหลายประเทศ เขารวมประชุม อาทิ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ไตหวัน  
ญี่ปุน สิงคโปร รวมถึงประเทศไทย ก็เขารวมเปนหนึ่งในฐานะสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกดวย  
โดยมีศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศไทย  (Thai CERT) ซึ่งเปน
หนวยงานหนึ่งภายใตการดูแลของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
ไดสงตัวแทนเขารวมประชุม ในเวทีดังกลาวดวยอยางไรก็ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ 
ISO/IEC 17799 ยังคงมีการปรับปรุงและแกไขโดยคณะทํางานมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง และไดมี
การประกาศใชมาตรฐานฉบับปรับปรุงลาสุดในป 2005 และตอมาในป 2006 กลุมประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดมีการจัดประชุมเพ่ือหารือรวมกันขึ้น ณ ประเทศเกาหลีใต พรอมกันนี้แตละ
ประเทศสมาชิกไดมีการนําเสนอความคืบหนาให ที่ประชุมไดรับทราบ โดยแตละประเทศไดมีการจัดตั้ง
คณะทํางานหรือหนวยงานข้ึนทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ไมวาจะเปนการกํากับดูแลมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัยสําหรับประเทศ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานสําหรับใชภายในประเทศ  และการ
พัฒนาการแปลมาตรฐานไปสูเวอรชั่นภาษาท่ีใชในแตละประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลีใต รวมถึง
ประเทศไทย ซึ่งคณะทํางานไดมีการจัดทําแนวทางหรือคูมือปฏิบัติงานฉบับภาษาไทยขึ้นเชนกัน 
 พัฒนาการมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 ของประเทศไทย หลังจากที่
ประเทศไทยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเมื่อป  
พ.ศ.2544 และมีการแตงตั้งคณะกรรรมการทางอิเล็กทรอนิกสขึ้นเพ่ือทําหนาที่หลัก  5 ประการ  
ดวยกัน และหนึ่งในหนาที่นั้น ไดแก การเสนอแนะนโยบายและมาตรการดานความมั่นคงใหเกิดความ
เชื่อมั่นและปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายของประเทศไทยในการประกอบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส โดยไดมอบหมายใหศูนยประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร
ประเทศไทย (Thai CERT) ในฐานะท่ีเปนหนวยงานวิจัยและพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายขอมูลสารสนเทศ อีกทั้งยังไดศึกษาวิจัยและพัฒนาทางดานมาตรฐาน    
ความมั่นคงปลอดภัยดวย นอกจากน้ี ในเวทีความรวมมือ RAISS ประเทศไทยในฐานะหน่ึงในประเทศ
สมาชิก ไดมอบหมายใหตัวแทนจาก Thai CERT ไดเขารวมการประชุมและผลจากการรวมงานกัน   
ทําใหคณะทํางานไดนําเสนอ Paper เพ่ือเปนแนวทางใชงานของเจาหนาที่ที่มีหนาที่ดูแลระบบและ
เครือขายใหเปนแนวทางที่ ปฏิบัติงานประจําวันไดอยางมั่นคงปลอดภัย โดยไดนํามาตรฐาน ISO/IEC 
27001 และ ISO/IEC 17799 มาผนวกเปนแนวทางหรือคูมือปฏิบัติงานประจําวันของผูดูแลระบบ
และเครือขาย ซึ่งหลังจากไดมีการเสนอ Paper ใหกับเวทีดังกลาว กลุมผูเขารวมประชุมตางให
ความเห็นกับ Paper นี้วาเปนพัฒนาการท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริงและมีประเด็นที่ครอบคลุม
มาตรฐานความปลอดภัยที่คอนขางครบถวน ซึ่งภายหลังไดมีการพัฒนาและแปลรางมาตรฐานฉบับ
ภาษาไทยขึ้น และสงมอบใหคณะอนุกรรมการดานความมั่นคง ภายใตคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสนําไปประกอบการพิจารณาเปนแนวทางศึกษา กอนที่จะจัดทํารางมาตรฐานรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสออกมาเผยแพร  โดยไดมีการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางมาตรฐานท่ีจัดทําขึ้นและไดนํารางมาตรฐานดังกลาวประชาสัมพันธและ
รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนอีกจํานวนหลายครั้ง  รวมถึงไดมีการ
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ปรับปรุงรางมาตรฐานดังกลาวจนมีความสมบูรณและทันสมัย สําหรับมาตรฐานฉบับปรับปรุงลาสุด
ภายใตชื่อมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่น 
2.5) ประจําป 2550 ขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผานมา ความแตกตางระหวางมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
และ ISO/IEC 17799 สําหรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 นี้เปนมาตรฐานสากล
ที่มุงเนนดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบสารสนเทศขององคกร  และใชเปนมาตรฐาน
อางอิงเพ่ือเปนแนวทางในการเสริมสราง ความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบสารสนเทศขององคกรอยาง
แพรหลาย ซึ่งในดานความแตกตางระหวางมาตรฐานทั้งสองสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1. มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เปนมาตรฐานที่กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย         
ในปจจุบัน และกลาวถึงขอกําหนดในการจัดทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยหรือ ISMS 
(Information Security Management) ใหกับองคกร ซึ่งวัตถุประสงคของมาตรฐานน้ีเพ่ือใหองคกร
สามารถบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยไดอยางมีระบบ และเพียงพอเหมาะสมตอการดําเนิน
ธุรกิจขององคกร มาตรฐานดังกลาวมีหัวขอที่เกี่ยวของไดแก 1) ขอบเขต (Scope) 2) ศัพทเทคนิคและ
นิยาม (Terms and definitions) 3) โครงสรางของมาตรฐาน (Structure of this standard)            
4) การประเมินความเส่ียงและการจัดการกับความเสี่ยง ลด/ โอนยาย/ ยอมรับความเสี่ยง (Risk assessment 
and treatment) นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ยังประกอบดวยไปดวยวงจรบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยตามขั้นตอน Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 และ        
ใชแนวทาง การประเมินความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาหาวิธีการหรือมาตรการเพ่ือปองกัน           
ลดความเสี่ยง และรักษาทรัพยสินสารสนเทศที่มีคาขององคกรใหมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับ      
ที่เหมาะสม 

 

แผนภูมิที ่2 แสดงวงจรบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยตามขั้นตอน Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A)83 
ที่มา : สุรีรัตน วัฒนาพร, การจัดทํานโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององคกร   
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ,2553), 7.  
 
 
__________________________ 
 83สุรีรัตน วัฒนาพร, การจัดทํานโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
องคกร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ,2553), 7.  
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 มาตรฐาน ISO/IEC 17799 เปนมาตรฐานที่กลาวถึงเรื่องของวิธีปฏิบัติที่จะนําไปสูระบบ
บริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยที่องคกรไดจัดทําขึ้น ซึ่งจะตองเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 รายละเอียดของมาตรฐานน้ีจะบอกถึงวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยงที่เกิดจาก 
จุดออนของระบบโดยแบงหัวขอหลักท่ีเกี่ยวของกับระบบ และใหแนวทางวาผูจัดทําควรปฏิบัติอยางไร 
ซึ่งผูใชสามารถเพ่ิมเติมมาตรการหรือใชวิธีการท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ  หรือเหมาะสมตามที่
องคกรไดประเมินไว ซึ่งหัวขอสําคัญหรือ 11 โดเมนหลักในมาตรฐานดังกลาวมีดังนี้ 1) นโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยขององคกร 2) โครงสรางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับองคกร 3) การบริหารจัดการ
ทรัพยสินขององคกร 4) ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับ 5) การสรางความม่ันคงปลอดภัยทาง
กายภาพและส่ิงแวดลอม 6) การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของเครือขาย
สารสนเทศ 7) การควบคุมการเขาถึง 8) การจัดหา การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ         
9) การบริหารจัดการเหตุการณ ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยขององคกร 10) การบริหารความ
ตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกร  และ 11) การปฏิบัติตามขอกําหนดดังนั้นจึงสรุปไดวา        
ความแตกตางของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมาตรฐาน ISO/IEC 17799 คือ มาตรฐาน ISO/IEC 
27001 จะเนนเรื่องขอกําหนดในการจัดทําระบบ ISMS ใหกับองคกรตามข้ันตอน Plan-Do-Check-
Act และใชแนวทางในการประเมินความเส่ียงมาประกอบการพิจารณาเพ่ือหาวิธีการหรือมาตรการ      
ที่เหมาะสม สวนมาตรฐาน ISO/IEC 17799 จะเนนเร่ืองวิธีปฏิบัติที่จะนําไปสูระบบ ISMS ที่องคกร   
ไดจัดทําขึ้น ซึ่งจะตองเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กําหนดไวดวย 
 สาระสําคัญของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 ฉบับประเทศไทย (เวอรชั่น 
2.5) ประจําป 2550 สําหรับมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส (เวอรชั่น 2.5) ประจําป 2550 ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีเกิดจากการผนวกรวมของมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูดูแลระบบและเครือขาย โดยไดมี
การพัฒนาและแปลมาตรฐานเปนฉบับภาษาไทย รวมการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน อยางตอเนื่อง
จนไดมาตรฐานที่มีความสมบูรณและทันสมัย ซึ่งสาระสําคัญของมาตรฐานดังกลาว แบงเปน 2 สวนหลักคือ  
 สวนที่ 1 กระบวนการการจัดทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ 
(อางอิงขอกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001) 
 ขอ 1 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ สรุปรายละเอียดที่สําคัญ       
ไดดังตอไปน้ี 
  1.1 ขอกําหนดทั่วไป องคกรจะตองกําหนด ลงมือ ปฏิบัติ ดําเนินการ เฝาระวัง ทบทวน 
บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามที่ไดกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษร ภายในกรอบกิจกรรมการดําเนินการทางธุรกิจตางๆ รวมท้ังความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ แนวทางที่ใช
ในมาตรฐานฉบับนี้จะใชกระบวนการ Plan-Do-Check-Act หรือ P-D-C-A มาประยุกตใชตามแสดง
ในแผนภูมิที ่3 
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แผนภูมิที ่3 แผนภาพแสดงวงจรการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยตามข้ันตอน Plan-Do-
 Check-Act84 
ที่มา : สุรีรัตน วัฒนาพร, การจัดทํานโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององคกร   
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ,2553), 9.  
 
 จากแผนภูมที่ 3 แสดงใหเห็นถึงแบบจําลองขั้นตอนการทํางานของระบบ ISMS ที่ตรงตาม
ความตองการของกลุมองคกร รวมถึงระบบการ ปฏิบัติงานตางๆ ที่เกิดขึ้นทําใหระบบการรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลตรงตามความตองการและความคาดหมายได  ซึ่งแตละขั้นตอนประกอบดวย
รายละเอียดโดยยอดังตอไปนี้ 1) Plan คือการวางแผน/กําหนดนโยบายความมั่นคงและจัดทําระบบ ISMS 
2) Do คือการลงมือ ปฏิบัติหรือดําเนินการตามระบบ ISMS 3) Check คือการตรวจสอบและทบทวนผลการ
ดําเนินการตามระบบ ISMS และ 4) Act คือ การแกไขปรับปรุง/บํารุงรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
ระบบ ISMS 
  1.2 กําหนดและบริหารจัดการ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ดังตอไปน้ี  
   1.2.1 กําหนดระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Plan) โดยองคกรควร
กําหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและกําหนดนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัย โดยพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจ องคกร สถานท่ีตั้ง ทรัพยสิน และเทคโนโลยี นอกจากนี้  
ยังตองกําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เปนรูปธรรมขององคกร ระบบความเสี่ยง  วิเคราะหและ
ประเมินความเส่ียง ระบุและประเมินทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยงการดําเนินการที่เปนไปได
เลือกวัตถุประสงคและมาตรการทางดานความปลอดภัยเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง ขออนุมัติและความ
เห็นชอบสําหรับความเสี่ยงท่ียังหลงเหลืออยูในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ขอการอนุมัติ
เพ่ือลงมือปฏิบัติและดําเนินการ และสุดทายคือ จัดทําเอกสาร SoA (Statement of Applicability) 
แสดงการใชงานมาตรฐานตามที่แสดงไวในสวนของมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการ
ประกอบธุรกรรมทางดานอิเล็กทรอนิกส  
 
__________________________ 
 84สุรีรัตน วัฒนาพร, การจัดทํานโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
องคกร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ,2553), 9.  
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   1.2.2 ลงมือปฏิบัติและดําเนินการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Do) 
โดยองคกรควรจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง ลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการความเส่ียงและ    
ตามมาตรฐานที่เลือกไว กําหนดวิธีการในการวัดความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการท่ีเลือกมาใชงาน จัดทํา
และลงมือปฏิบัติตามแผนการอบรมและสรางความตระหนัก บริหารจัดการดําเนินงานและบริหาร
ทรัพยากรสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย รวมถึงจัดทําและลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน
ปฏิบัติและมาตรการอ่ืนๆ ซึ่งชวยในการตรวจจับและรับมือกับเหตุการณทางดานความม่ันคงปลอดภัย  
   1.2.3 เฝาระวังและทบทวนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย (Check)  
โดยองคกรควรลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนปฏิบัติและมาตรการอ่ืนๆ สําหรับการเฝาระวังและทบทวน 
ดําเนินการทบทวนความสัมฤทธิ์ผลของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ      
วัดความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการทางดานความม่ันคงปลอดภัย  ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง 
ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวกับระดับความเส่ียงที่เหลืออยูและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได  
ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ปรับปรุงแผนทางดาน
ความปลอดภัยโดยนําผลของการเฝาระวังและทบทวนกิจกรรมตางๆ มาพิจารณารวม   
   1.2.4 บันทึกการดําเนินการซึ่ งอาจมีผลกระทบตอความสัมฤทธิ์ผลหรือ
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการดานความมั่นคงปลอดภัย (Act) โดยองคกรควรปรับปรุงระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยตามที่ระบุไว รวมถึงการใชมาตรการเชิงแกไข ปองกัน และใชบทเรียนจากประสบการณ
ทางดานความม่ันคงปลอดภัยขององคกรเองและองคกรอ่ืน  แจงการปรับปรุงและดําเนินการใหแก      
ทุกหนวยงานทีเ่กี่ยวของ และตรวจสอบวาการปรับปรุงที่ทําไปแลวนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือไม 
   1.2.5 ขอกําหนดทางดานการจัดทําเอกสาร ความตองการทั่วไป เอกสารที่จําเปนตอง
จัดทําจะรวมถึงบันทึกแสดงการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ขอบเขต
ของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย วิธีการประเมินความเสี่ยง เปนตน  
   1.2.6 การบริหารจัดการเอกสาร ซึ่งเอกสารตามขอกําหนดของระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยจะตองไดรับการปองกันและควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เอกสาร ไดแก อนุมัติการใชงานเอกสารกอนที่จะเผยแพร ทบทวน ปรับปรุงและอนุมัติเอกสารตาม
ความจําเปน ระบุการเปลี่ยนแปลงและสถานภาพของเอกสารปจจุบัน เปนตน  
   1.2.7 การบริหารจัดการบันทึกขอมูลหรือฟอรมตางๆ องคกรจะตองมีการกําหนด 
จัดทําและบํารุงรักษาบันทึกขอมูลหรือแบบฟอรมตางๆ เพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงความสอดคลองกับ
ขอกําหนดและการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
 ขอ 2 หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร 
  2.1 การใหความสําคัญในการบริหารจัดการ  โดยผูบริหารจะตองแสดงถึงการให
ความสําคัญตอการกําหนดการลงมือปฏิบัติการดําเนินการเฝาระวัง การทบทวน การบํารุงรักษาและ
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย  
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  2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีจําเปนและการอบรม การสรางความตระหนักและ
การเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือใหบุคลากรท้ังหมดที่ไดรับมอบหมายหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดตาม     
ที่กําหนดไวในนโยบายความม่ันคงปลอดภัย 
 ขอ 3 การตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย  
 องคกรควรดําเนินการตรวจสอบภายในตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไวเพ่ือตรวจสอบวา  
วัตถุประสงค มาตรการ กระบวนการ และขั้นตอน ปฏิบัติของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
มีความสอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้และกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึง
สอดคลองกับขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัย และไดรับการลงมือปฏิบัติและบํารุงรักษาอยาง
สัมฤทธิ์ผลและเปนไปตามที่คาดหมายไว นอกจากนี้ องคกรจะตองวางแผนตรวจสอบภายในโดย
พิจารณาถึงสถานภาพและความสําคัญของกระบวนการและสวนตางๆ ที่จะไดรับการตรวจสอบและ
ผลการตรวจสอบในครั้งที่ผานมา รวมถึงองคกรจะตองระบุหนาที่ความรับผิดชอบและขอกําหนดตางๆ 
ในการวางแผนและดําเนินการตรวจสอบ จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและบันทึกขอมูลของการ
ตรวจสอบนั้น 
 ขอ 4 การทบทวนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยโดยผูบริหาร  
 ผูบริหารจะตองทบทวนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดไว (เชนปละ 1 ครั้ง) เพ่ือใหมีการดําเนินการที่เหมาะสม พอเพียงและสัมฤทธิ์ผล การทบทวน
จะตองรวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งหมายรวมถึง
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและวัตถุประสงคทางดานความปลอดภัย  ผลของการทบทวนจะตอง
ไดรับการบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษรและบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการทบทวนจะตองไดรับ
การบํารุงรักษาไว 
 สวนที่ 2 มาตรการการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ 
 1. นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security policy) ประกอบดวยนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดทิศทางและใหการสนับสนุนการดําเนินการ
ดานความม่ันคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององคกร  เพ่ือใหเปนไปตามหรือสอดคลองกับ
ขอกําหนดทางธุรกิจ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยผูบริหารองคกรจะตองมีการจัดทํา
นโยบายที่เปนลายลักษณอักษร รวมถึงการทบทวนนโยบายตามระยะเวลาที่กําหนดหรือมีการเปล่ียนแปลง
ที่สําคัญขององคกร  
 2. โครงสรางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับองคกร  (Internal organization) โดยได
กลาวถึงบทบาทของผูบริหารองคกรและหัวหนางานสารสนเทศ ในดานตางๆ ดังตอไปน้ี  
  2.1 โครงสรางทางดานความม่ันคงปลอดภัยภายในองคกร  เพ่ือบริหารและจัดการ  
ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององคกร  
  2.2 โครงสรางทางดานความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวของกับลูกคาหรือหนวยงานภายนอก 
เพ่ือบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย สําหรับสารสนเทศและอุปกรณประมวลผลสารสนเทศของ
องคกรที่ถูกเขาถึงถูกประมวลผลหรือถูกใชในการติดตอสื่อสารกับลูกคาหรือหนวยงานภายนอก  
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 3. การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร (Asset management) โดยไดกลาวถึงบทบาท
ของหัวหนางานสารสนเทศและหัวหนางานพัสดุในดานตางๆ ดังตอไปน้ี  
  3.1 หนาที่ความรับผิดชอบตอทรัพยสินขององคกร เพ่ือปองกันทรัพยสินขององคกรจาก
ความเสียหายที่อาจข้ึนได  
  3.2 การจัดหมวดหมูสารสนเทศ เพ่ือกําหนดระดับของการปองกันสารสนเทศขององคกร
อยางเหมาะสม  
 4. ความม่ันคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร (Human resources security) โดยได
กลาวถึงบทบาทของผูบริหารสารสนเทศ หัวหนางานสารสนเทศ หัวหนางานบุคคลและหัวหนางาน     
ที่เก่ียวของในตางๆ ดังตอไปน้ี  
  4.1 การสรางความมั่นคงปลอดภัยกอนการจางงาน เพ่ือใหพนักงานและผูเกี่ยวของจาก
หนวยงานภายนอก เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตน และเพ่ือลดความเสี่ยงอันเกิดจาก
การขโมย การฉอโกง และการใชอุปกรณผิดวัตถุประสงค  
  4.2 การสรางความมั่นคงปลอดภัยในระหวางการจางงาน เพ่ือใหพนักงานและผูเกี่ยวของ
จากหนวยงานภายนอกไดตระหนักถึงภัยคุกคามและปญหาท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงปลอดภัย     
หนาที่ความรับผิดชอบและทําความเขาใจกับนโยบาย เพ่ือลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาด    
ในการปฏิบัติหนาที่  
  4.3 การสิ้นสุดและการเปลี่ยนการจางงาน เพ่ือใหพนักงานและผูเกี่ยวของจากหนวยงาน
ภายนอกไดทราบถึงหนาที่ความรับผิดชอบและบทบาทของตน เม่ือสิ้นสุดการจางงานหรือมีการเปลี่ยน
การจางงาน  
 5. การสรางความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and Environmental 
Security) โดยไดกลาวถึงบทบาทของหัวหนางานสารสนเทศและหัวหนางานอาคารในดานตางๆ 
ดังตอไปน้ี  
  5.1 บริเวณที่ตองมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือปองกันการเขาถึงทางกายภาพ
โดยไมไดรับอนุญาต การกอใหเกิดความเสียหาย และการกอกวนหรือแทรกแซงตอทรัพยสิน
สารสนเทศขององคกร  
  5.2 ความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ เพ่ือปองกันการสูญหาย การเกิดความเสียหาย 
การถูกขโมย หรือการถูกเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาตของทรัพยสินขององคกร และทําใหกิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคกรเกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก 
 6. การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของเครือขายสารสนเทศขององคกร 
(Communications and Operations Management) โดยไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารองคกร 
ผูบริหารสารสนเทศ หัวหนางานสารสนเทศ ผูที่เปนเจาของกระบวนการทางธุรกิจและพนักงาน
สารสนเทศในดานตางๆ ดังตอไปน้ี  
  6.1 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินงาน
ที่เก่ียวของกับอุปกรณประมวลผลสารสนเทศเปนไปอยางถูกตองและปลอดภัย 
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  6.2 การบริหารจัดการการใหบริการของหนวยงานภายนอก เพ่ือจัดทําและรักษาระดับ
ความม่ันคงปลอดภัยของการ ปฏิบัติหนาที่โดยหนวยงานภายนอกใหเปนไปตามขอตกลงที่จัดทําไว
ระหวางองคกรกับหนวยงานภายนอก  
  6.3 การวางแผนและการตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากความลมเหลว
ของระบบ  
  6.4 การปองกันโปรแกรมที่ไมประสงคดี เพ่ือรักษาซอฟตแวรและสารสนเทศใหปลอดภัย
จากการถูกทําลายโดยซอฟตแวรที่ไมประสงคดี  
  6.5 การสํารองขอมูลเพ่ือรักษาความถูกตองสมบูรณและความพรอมใชของสารสนเทศ
และอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ  
  6.6 การบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยสําหรับเครือขายขององคกรเพ่ือปองกัน
สารสนเทศบนเครือขายและโครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนการทํางานของเครือขาย  
  6.7 การจัดการสื่อที่ใชในการบันทึกขอมูล เพ่ือปองกันการเปดเผย การเปลี่ยนแปลงแกไข 
การลบหรือทําลายทรัพยสินสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต และการติดขัดหรือหยุดชะงักทางธุรกิจ  
  6.8 การแลกเปล่ียนสารสนเทศ เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศและ
ซอฟตแวรที่มีการแลกเปล่ียนกันภายในองคกร และท่ีมีการแลกเปล่ียนกับหนวยงานภายนอก  
  6.9 การสรางความม่ันคงปลอดภัยสําหรับบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสรางความ
มั่นคงปลอดภัยสําหรับบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและในการใชงาน  
  6.10 การเฝาระวังทางดานความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือตรวจจับกิจกรรมการประมวลผล
สารสนเทศท่ีไมไดรับอนุญาต 
 7. การควบคุมการเขาถึง (Access control) โดยไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสารสนเทศ 
หัวหนางานสารสนเทศ ผูดูแลระบบและพนักงานในดานตางๆ ดังตอไปน้ี  
  7.1 ขอกําหนดทางธุรกิจสําหรับการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ เพ่ือควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ  
  7.2 การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใช เพ่ือควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะ
ผูที่ไดรับอนุญาตแลวและปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต  
  7.3 หนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน เพ่ือปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต      
การเปดเผยหรือการขโมยสารสนเทศและอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ  
  7.4 การควบคุมการเขาถึงเครือขายที่ไมไดรับอนุญาต  
  7.5 การควบคุมการเขาถึงระบบ ปฏิบัติการที่ไมไดรับอนุญาต  
  7.6 การควบคุมการเขาถึง Application และสารสนเทศท่ีไมไดรับอนุญาต  
  7.7 การควบคุมอุปกรณสื่อสารประเภทพกพาและการ ปฏิบัติงานจากภายนอกเพ่ือสราง
ความมัน่คงปลอดภัยใหกับอุปกรณและการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 
 8. การจัดหา การพัฒนาและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ โดยไดกลาวถึงบทบาทของ
หัวหนางานสารสนเทศ ผูพัฒนาระบบและผูเปนเจาของระบบในดานตางๆ ดังตอไปน้ี  
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  8.1 ขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ เพ่ือใหการจัดหาและ
พัฒนาระบบสารสนเทศไดพิจารณาถึงประเด็นทางดานความมั่นคงปลอดภัยเปนองคประกอบพ้ืนฐาน
ที่สําคัญ  
  8.2 การประมวลผลสารสนเทศ เพ่ือปองกันความผิดพลาดในสารสนเทศ การสูญหายของ
สารสนเทศ การเปล่ียนแปลงสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต หรือการใชงานสารสนเทศผิดวัตถุประสงค  
  8.3 มาตรการการเขารหัสขอมูล เพ่ือรักษาความลับของขอมูล ยืนยันตัวตนของผูสงขอมูล
หรือรักษาความถูกตองสมบูรณของขอมูลโดยใชวิธีการทางการเขารหัสขอมูล  
  8.4 การสรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับไฟลของระบบท่ีใหบริการ  
  8.5 การสรางความม่ันคงปลอดภัยสําหรับกระบวนการในการพัฒนาระบบและกระบวนการ
สนับสนุน เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับซอฟตแวรและสารสนเทศของระบบ  
  8.6 การบริหารจัดการชองโหวในฮารดแวรและซอฟตแวร เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโจมตี
โดยอาศัยชองโหวทางเทคนิคท่ีมีการเผยแพรหรือตีพิมพในสถานที่ตางๆ 
 9. การบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยขององคกร โดยไดกลาวถึง
บทบาทของหัวหนางานสารสนเทศ  หัวหนางานนิติกร ผูดูแลระบบและพนักงานในดานตางๆ 
ดังตอไปน้ี  
  9.1 การรายงานเหตุการณและจุดออนที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือใหเหตุการณ
และจุดออนที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององคกรไดรับการดําเนินการ  
ที่ถูกตองในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม  
  9.2 การบริหารจัดการและการปรับปรุงแกไขตอเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย 
เพ่ือใหมีวิธีการท่ีสอดคลองและไดผลในการบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
สําหรับสารสนเทศขององคกร 
 10. การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกร โดยไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร
สารสนเทศ และหัวหนางานสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับหัวขอพ้ืนฐานสําหรับการบริหารความตอเนื่อง     
ในการดําเนินงานขององคกร เพ่ือปองกันการติดขัดหรือการหยุดชะงักของกิจกรรมตางๆ ทางธุรกิจ
เพ่ือปองกันกระบวนการทางธุรกิจที่สําคัญ อันเปนผลมาจากการลมเหลวหรือหายนะท่ีมีตอระบบสารสนเทศ 
และเพ่ือใหสามารถกูระบบกลับคืนมาไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
 11. การปฏิบัติตามขอกําหนด โดยไดกลาวถึงบทบาทของหัวหนางานสารสนเทศและหัวหนา
งานนิติกรในดานตางๆ ดังตอไปน้ี  
  11.1 การปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมาย เพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดขอกําหนดทางกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนดในสัญญา และขอกําหนดทางดานความม่ันคงปลอดภัยอื่นๆ  
  11.2 การปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานความปลอดภัยและขอกําหนดทางเทคนิค 
เพ่ือใหระบบเปนตามนโยบายและมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยตามที่องคกรกําหนดไว  
  11.3 การตรวจประเมินระบบสารสนเทศ เพ่ือตรวจประเมินระบบสารสนเทศใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีการแทรกแซงหรือทําใหหยุดชะงัก 
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วิศวกรรมความปลอดภัย, ทฤษฎี 3 E ความปลอดภัยในโรงงาน, Swiss Cheese Model of 
Acciden Causation, ทฤษฎี Domino 
 
 วิศวกรรมความปลอดภัย 
 สาเหตุของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเปนสิ่งที่ไมไดเกิดขึ้นเองจะตองที่สาเหตุที่ทําใหเกิดขึ้นเสมอ 
ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

 1. สาเหตุโดยตรง 
  1.1 การปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Action) ไดแก 1) ใชเครื่องมือหรือเครื่องจักร
ทีไ่มไดมอบหมาย 2) ใชเครื่องจักรในอัตราเร็วเกินกําหนด 3) ไมใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลขนาดทํางาน 
4) ซอมแซมเครื่องจักรขณะท่ีกําลังทํางานอยู และ 5) ไมสนใจตอคําหาม และเลนในขณะทํางาน 
  1.2 สภาวะที่ไมปลอดภัย (Unsafe Condition) ไดแก 1) ไมมีฝาครอบเคร่ืองจักร       
ในสวนที่เปนอันตราย 2) เครื่องมือ, เครื่องจักร ไมเหมาะสมมีความชํารุด 3) สถานท่ีไมเรียบรอย,      
การจัดวางไมเปนระเบียบ 4) ระบบการถายเทอากาศอากาศไมดี และ 5) แสงสวางไมเพียงพอ 
 2. สาเหตุทางออมที่ชวยสนับสนุนใหเกิดอุบัติเหตุ 
  2.1 ฝายบริหารไมสนใจตอความปลอดภัยแกคนงาน ไดแก 1) ไมไดมีการบังคับใหปฏิบัติ
ตามกฎเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัย 2) ไมมีการแกไขจุดอันตรายตาง ๆ 3) ไมจัดหาเครื่องปองกันอันตราย
ใหแกคนงาน และ 4) ไมไดรับการอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยแกคนงาน 
  2.2 สภาพทางดานจิตใจ ไดแก 1) ทํางานไมประสานกัน 2) มีทัศนคติไมถูกตอง 3) ขาดความ
ระมัดระวัง 4) ขาดความต้ังอกตั้งใจ และ 5) สมองมีปฏิกิริยาในการสั่งงานชา 
  2.3 สภาวะทางรางกาย ไดแก 1) ออนเพลีย 2) รางกายไมเหมาะสมกับงาน และ           
3) เปนโรคหัวใจ 
  สาเหตุของการเปดอุบัติเหตุ ไดแกขอมูลจากสถิติที่รวมรวมไดจากโรงงานประเภทตาง ๆ 
จะปรากฏดังแผนภูมิที่ 4 
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แผนภูมิที ่4 แสดงสถิติของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ85
 

ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 41. 
 
 ผลเสียอันเกิดมาจากอุบัติเหตุ อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นโดยไมรูลวงหนา และในการเกิดอุบัติเหตุ
ในแตละคนมักจะมีผลกระทบตอหลายๆ ฝายซึ่งผลที่แตละฝายไดรับผลกระทบ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ทางดานผูเคราะหรายแกครอบครัว ไดแก 1) เสียรายไดเพ่ิมภาระครอบครัว และ 2) เสียอวัยวะ
ไมสามารถทํางานไดสะดวกและเสียขวัญกําลังใจ 
 2. ทางดานหัวหนางาน ไดแก 1) มีสวนรับผิดชอบในอุบัติเหตุนั้น และ 2) มีภาระในการฝก
คนงานใหมมาแทน 
 3. ทางดานผูรวมงาน ไดแก 1) เสียขวัญและวิตกวาอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นอีก และ 2) สมรรถภาพ
ในการผลิตลดลง 
 4. ทางดานหนวยงาน ไดแก 1) เสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นทั้งทางตรง เชน เครื่องจักรเสียหาย
หรือเครื่องจักร หรือเครื่องจักรไมสามารถใชงานได และทําใหเราเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นโดยทางออม 
เชน คารักษา,เงินชดเชย และ 2) เสียเวลาและโอกาสในการทํางาน 
 5. ทางดานประเทศ ไดแก 1) สูญเสียทางดานเศรษฐกิจ, เสียคารักษาพยาบาล, คาซอมแซม
และคาจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ และ 2) สูญเสียทางดานกําลังงาน ทําใหขาดแรงงานในการทํางาน 
หรือมีคนงานท่ีไรสมรรถภาพเพ่ิมข้ึน 
 

 

 

__________________________ 
 85วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 41. 

สาเหตุของการเกิดอุบัตเิหต ุ

สาเหตุโดยตรง 98% สาเหตุทางออม 2% 

การปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย 88% สภาวะทีไ่มปลอดภยั 2% 
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 รูปแบบแสดงการเกิดอุบัติเหตุ ในการเกิดอุบัติเหตุนั้นอาจจะมาจากสาเหตุเดียว หรือ
หลายสาเหตุประกอบกัน ฉะนั้นในการแกปญหามีทฤษฎีหลายๆทฤษฎีที่สามารถนํามาแกไขปญหา   
แตในบทนี้จะแนะนําเฉพาะสวนที่สําคัญ ดังนั้นจึงสามารถเขียนเปนรูปแบบแสดงการข้ึนของอุบัติเหตุ
แบบตางๆไดเปน 4 รูปแบบดวยกัน คือ 1. รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ แบบ ก. 2) รูปแบบการเกิด
อุบัติเหตุ แบบ ข. 3) รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ แบบ ค. (ทฤษฎีโดมิโน) และ 4) รูปแบบการเกิด  
อุบัติเหตุ แบบ ง. (ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอน) 
  รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุแบบ ก. 
  การเกิดอุบัติเหตุมักมาจาก 3 สาเหตุ คือ ผูควบคุมความปลอดภัยไมสนใจ สภาพของรางกาย
คนงานไมสมบูรณหรือไมเหมาะสมกับงาน และสภาพจิตใจของคนงานไมดีพอ เชนการทํางานในที่สูง
หรือมีความเครียด ซึ่งสาเหตุทั้งหมดก็สามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุได จะแสดงในแผนภูมิที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่5 แสดงการเกิดอุบัติเหตุแบบ ก.86
 

ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : บริษัท 
ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 42. 
__________________________ 
 86วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : 
บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 42. 

ผูควบคุมความปลอดภัยในการทํางาน 

สภาวะทางกายภาพของคนงาน สภาวะทางจติใจของคนงาน 

อุบัติเหตุ 

เกิดความเสียหายและผลผลิต
หยุดซะงัก 

การปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย+สภาพของงานท่ีไมปลอดภัย 

รอดอยางหวุดหวดิ เสียชีวิต 

หายเปนปกติ พิการ เสียชีวิต 
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  รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุแบบ ข. 
  การเกิดอุบัติเหตุมักเริ่มจากสังคมไมเห็นความสําคัญ หรือไมมีกฎหมายบังคับดานการ
ปองกันอุบัติเหตุที่ดีพอ ทําใหสถานประกอบการไมใหความสําคัญ และไมมีการจัดการดานปองกัน
อุบัติเหตุ หรือจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุไว ซึ้งอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ         
ไดโดยตรง และอาจจะกอใหเกิดความบกพรองทางวิทยากร ทําใหไมมีการฝกอบรมหรือเรียนรูการทํางาน
ที่ปลอดภัย จึงกอใหเกิดการปฏิบัติการท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Action) เงื่อนไขการปฏิบัติการท่ีไม
ปลอดภัย (Unsafe Condition) ซึ่งจะเปนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะแสดงในแผนภูมิที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่6 แสดงการเกิดอุบัติเหตุแบบ ข.87 
ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : บริษัท 
ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 43. 

 

 

 

 

 

__________________________ 
 87วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : 
บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 43. 

ความบกพรอง
ทางสังคม 

ความบกพรอง
ทางการจัดการ 

ความบกพรอง
ทางวิทยาการ 

- การปฏิบัติการท่ีไม 
 ปลอดภัย 

- เงื่อนไขการปฏิบัติการ 

 ที่ไมปลอดภัย 

อุบัติเหตุ 

การสญูเสยี 
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 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุแบบ ค. หรือทฤษฎีโดมิโน 
   ปจจัยซ่ึงแทนดวยแทงสี่เหลี่ยมแบน ๆ ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุมี 5 อยางคือ 1) ชาติตระกูล
หรือสภาพแวดลอมทางสังคม 2) ความผิดปกติขิงบุคคล 3) การกระทําหรือสภาวะท่ีเสี่ยงอันตราย    
4) อุบัติเหตุ และ 5) การบาดเจ็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที ่7 แสดงการเกิดอุบัติเหตุแบบ ค. หรือทฤษฎีโดมิโน88 
ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : บริษัท 
ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 44. 
 
 ทฤษฎีโดมิโนเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นของการบาดเจ็บ ผูที่ตั้งทฤษฎีนี่ คือ เฮนเรช 
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 1. การเกิดขึ้นของการบาดเจ็บ เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยตางๆ หลายขั้นตอนซ่ึงมีการบาดเจ็บ
เปนปจจัยข้ันสุดทาย อุบัติเหตุเปนตนเหตุของการบาดเจ็บเปนผลเนื่องจากการกระทําที่ไมปลอดภัย
ของคน เครื่องจักร และสภาพแวดลอม 

 2. การเกิดขึ้นของอุบัติเหตุเปนกระบวนการคลายการต้ังแทงสี่เหลี่ยมแบนๆ (โดมิโน) ไวบนขอบ 
และวางเรียงใกลๆ กัน เมื่อแทงใดทงหนึ่งลม ก็จะทําใหแทงอ่ืน ๆ ลมตามไปดวย 

 3. การปองกันอุบัติเหตุทําไดโดยการกําจัดปจจัยใดปจจัยหนึ่งออกจากกระบวนการ          
ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหมายถึงการยกเอาแทงส่ีเหลี่ยมแทงใดแทงหนึ่งนั้นออกนั่นเอง 
 ปจจัยที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ การกระทําหรือสภาวะที่เลี่ยงอันตราย ซึ่งเปนงานสําคัญ
อยางหนึ่งในการบริการความปลอดภัย 

 ตัวอยางการวิเคราะหอุบัติเหตุทฤษฎีโดมิโน 

 1. นายสมชาย คนงานของบริษัทกอสราง ตกบันได ขาหัก การกระทําที่เสี่ยงอันตรายก็คือ 
นายสมชายปนบันไดที่ผุ สภาวะเส่ียงอันตราย คือ บันไดผุ  การแกไขปองกัน คือเปลี่ยนบันไดที่ดีมา
แทนบันไดผุ 

 
 
 
__________________________ 
 88วิฑูรย สิมะโชคดี , วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ :    
บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 44. 
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การ
ปฏิบติั 

การ
ควบคุม 

นโย
บาย 

 2. เศษโลหะจากเครื่องเจียรนัยกระเด็นเขาตานายประกาศ ตองสงโรงพยาบาลนอนพัก
รักษาตัวเปนเวลา 4 วัน การกระทําที่เสี่ยงอันตราย คือ นายประกาศไมไดสวมแวนนิรภัยในขณะที่กําลัง
เจียรนัย การแกไขปองกัน คือ ใหนายประกาศสวมแวนตานิรภัย 

 รูปแบบการเกิดนิรภัย ง. หรือทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอน  

 ทฤษฎีนี้มีอีกชื่อวา “ทฤษฎีลูกจาง” เพราะเม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น ลูกจางมักอางทฤษฎีนี้     
อยูเสมอ ซึ่งหลักการของทฤษฎีนี้เชื่อวา มูลเหตุเชิงซอนหรือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเริ่มตนจาก
ระดับสูง หรือ “ระดับนโยบาย” ของสถานประกอบการ เชน การไมยอมรเปลี่ยนเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ ที่ชํารุดเปราะเปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย เปนตน ซึ่งมีผลทําให “ระดับการควบคุม” คือฝาย
วิทยากรหรือหัวหนางานพลอยไมใหความสนใจ หรือเอาใจใสตอมาตรการปองกันภัย และอุบัติเหตุ
เทาที่ควร ดังนั้น จึงทําให “ระดับปฏิบัติ” คือตัวคนงานเองตองประกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งหากเม่ือ
สอบสวนสาเหตุ และความคิดชอบตออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแลว ทุกระดับ และทุกระดับบนนโยบาย ซึ่งก็
มีนายจางจะตองรวมมือกัน โดยเพราะอยางยิ่งตองเร่ิมตนที่ระดับนโยบาย  ซึ่งก็คือเมื่อนายจางหรือ
เจาของกิจการเสียกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มูลเหตุ (ทําใหเกิดสาเหตุ แตไมใหเกิดอุบัติเหตุโดยตรง)  
   

สาเหตุ ทําใหเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุ 
 

  อุบัติเหตุ 
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แบบเสนตรง 
หมายถึง มูลเหตุและสาเหตุ
สืบเนื่องกันมาโดยตรงจนกระทั่ง
เกิดอุบัติเหตุ 

แบบปลายตีบ 
หมายถึง มูลเหตสุาเหตุหลาย
อยาง หลายแนว ประกอบกัน
ทําใหเกิดอุบัติเหต ุ

แบบปลายบาน 
หมายถึง เริ่มจากมลูเหตุหนึ่ง
ทําใหเกิดสาเหตุหลายอยาง
ติดตามมา 
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การปฏิบติั 
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 การปองกันอุบัติเหตุ (Principle of Accident Prevention) 
  1. ความหายของการปองกันอุบัติเหตุ 
 
 
 

ปองกันอุบัติเหตุ  ศาสตร+ศิลป  ควบคุม 
 
 
 
 

 กอนที่  อุบัติเหตุการบาดเจ็บ    จะเกิดขึ้น 

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงการเกิดอุบัติเหตุแบบ ง. หรือทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอน89

 

ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : บริษัท 
ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 46. 
 
 การปองกันอุบัติเหตุ คือ การนําศาสตรและศิลปมาใชในการควบคุมการกระทําของคน   
การกระทําของเคร่ืองจักร และสิ่งแวดลอมปรัชญาทางดานการศึกษาความปลอดภัย (Safe Education) ที่ดี
ที่สุดกลาววาอุบัติเหตุไมใชเรื่องของเคราะหกรรมหรือจําเปนตองเกิดขึ้น และจะไมเกิดอุบัติเหตุ นั้น 
เปนการตายที่ไมสมบูรณแบบบุคคลผูนั้นควรจะอยูชื่นชมโลกตอไปอีก หากมีการปองกันอุบัติเหตุได
อยางถูกตอง สาเหตุที่ทําใหคนไมเห็นความสําคัญของอุบัติเหตุ มีอยู 2 ประการ คือ  1) อุบัติเหตุ
อาจจะไมเกิดในระยะเวลา ไลเลี่ยกันหรือในสถานที่ใกลเคียงกัน ซึ่งไมเหมือนกับสาเหตุอ่ืน จึงดูเหมือน
ไมเปนเรื่องรายแรง และ 2) บุคคลสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งคนงานไทยมีความคิดฝงใจวาอุบัติเหตุ
เปนสิ่งที่เกิดข้ึนโดยหลีกเล่ียงไมได คนที่ประสบอุบัติเหตุก็เพราะโชคไมดี ถึงคราวก็เปนอยางนั้นหรือ
กรรม ตามทันบาง จึงไมคอยสนใจหรือหาวิธีการปองกัน สําหรับการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในระดับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งที่เปนกฎหมาย
แลว อาจจะมีมาตรการเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุตามขั้นตอน 3 อยาง ดังตอไปนี้คือ  1) การชี้ชัด
อันตราย 2) การควบคุมภัยอันตราย และ 3) การปองกันมิใหเกิดซ้ํา สําหรับรายละเอียดของแตละ
ขั้นตอนมีดังนี้คือ 
  1. การชี้ชัดอันตราย จากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทําใหเราสามารถแบงจุดที่อาจจะ
กอใหเกิดอันตรายไดเปน 3 แหลงดวยกัน คือ 
 
 
 
__________________________ 
 89วิฑูรย สิมะโชคดี , วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ :     
บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 46. 

- การทํางานของคน 

- การทํางานของเครื่องจักร 

- สภาพสิ่งแวดลอมการทํางาน 
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   1.1 แหลงที่เกี่ยวของกับบริเวณงาน อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก 1) เสียงดังเกินไป 
2) การวางผังโรงงานไมเหมาะสม 3) สภาพทางเดินเขา-ออก, ทางข้ึนลงไมดีพอ 4) การเก็บเชื้อเพลิง, 
สารเคมี และสารพิษไมถูกตอง 5) สภาพของโครงสรางและสวนประกอบของตัวอาคารหรือโรงงานไม
มั่นคงแข็งแรง 6) แสงสวางไมเพียงพอ และ 7) ระบบระบายอากาศไมเพียงพอ 
   1.2 แหลงที่เกี่ยวของกับวิธีการทํางาน อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดแก 1) การใชเครื่องมือ
ที่ชํารุดหรือไมถูกวิธี 2) การทํางานกับเครื่องจักรกลท่ีมีเครื่องปองกันอันตรายตาง ๆ ไมอยูในสภาพ     
ที่ไมสมบูรณ 3) การเคล่ือนยายวัตถุที่ใชพนักงานทํางานรวมกันหลายคน และ 4) ขาดการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกล 
   1.3 แหลงที่เกี่ยวของกับคนงาน อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก 1) คนงานขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องกฎความปลอดภัย 2) การแตงกายที่ไมเหมาะสม 3) มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และ 
4) คนงานไมเคารพกฎระเบียบ คําสั่ง หรือการใชอุปกรณปองกันภัย 
  2. การควบคุมภัยอันตราย เปนการควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งมีรายละเอียด     
3 ขั้นตอน ดังตอไปน้ีคือ 
   2.1 การขจัดอันตราย เปนการขจัดภัยตาง ๆ ที่เปนตนเหตุของอันตรายใหหมดไป
อาจกระทําไดโดยเปล่ียนเครื่องจักร, อุปกรณ, วัตถุดิบ โดยหันมาใชเคร่ืองจักร, อุปกรณ,  วัตถุดิบ     
ที่ปลอดภัยแทน 
   2.2 การปองกันภัยอันตราย หากไมสามารถใชวิธีการขจัดอันตรายออกไปจาก
สถานที่ทํางานได การปองกันภัยอันตรายไมใหเขาถึงพนักงาน เชน การกระบังเครื่องจักร การทํารั้ว
รอบบริเวณอันตราย หรือใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหแกพนักงานก็ได 
   2.3 การตักเตือน เปนการตักเตือนในกรณีที่อันตรายนั้น มาจากการกระทําของคนงาน 
จําเปนจะตองมีการออกกฎ, ระเบียบ, คําสั่ง, ปายประกาศ, โปสเตอร และการจูงใจดวยวิธีการตาง ๆ 
  3. การปองกันมิใหเกิดซ้ํา การเกิดอุบัติเหตุและการเกิดเหตุการณที่เกือบจะเปน
อุบัติเหตุทั้งหลายควรถือวาเปนบทเรียน โดยเฉพาะฝายที่มีหนาที่และรับผิดชอบโดยตรงเพ่ือปองกัน 
มิใหเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนอีก ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
   3.1 วิเคราะหหามูลฐานของเหตุและสาเหตุตาง ๆ ที่เปนตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
เพ่ือจะไดกําหนดมาตรการปองกันอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ 
   3.2 การดําเนินการใหสถานท่ีทํางานมีความปลอดภัย หากผลจากการวิเคราะหแสดง
ถึงอันตรายที่เกิดจากสถานที่ทํางาน 
   3.3 สรางวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย 
   3.4 การฝกอบรมคนงานใหความรูและวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย 
   3.5 ประเมินผลการดําเนินงาน และพิจารณาปรับปรุงมาตรการตาง ๆ ใหสมบูรณ 
 หลักการพื้นฐานในการปองกันอุบัติเหตุ เนื่องจากระบบการผลิต และการดําเนินงาน     
ในโรงงานมีมากมายหลากหลายแผนก และมีความซับซอนในแงของงาน (Job Desciption) มีคนงาน
แตละคนปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือใหการควบคุมและการปองกันการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพ        
จึงควรมีข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. คนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ไดแก 1) จากอุบัติเหตุที่เกิดมาแลว, รายงาน และ
สนใจจุดอันตราย 2) ตรวจสอบเครื่องมือ และสภาพแวดลอมของการทํางาน และ 3) สอบสวนทุกคราวที่เกิด
อุบัติเหตุ และจดบันทึกไวเพ่ือวิเคราะห 
  2. ควบคุมสาเหตุทางวัตถุ ไดแก 1) ตรวจแบบแปลน แบบพิมพ แบบใบส่ังซื้อและสัญญาตาง  ๆ
ในแงความปลอดภัย 2) สิ่งที่ชวยความปลอดภัยลงไป ฝาครอบหรือตะแกรงคลุมสวนที่เปนอันตราย 
3) หาทางใหสิ่งดังกลาวใหคงอยูเปนการถาวร และอยาใหใครถอดออกไปในภายหลัง 4) ดูแลใหการบํารุงรักษา
เปนไปอยางถูกตอง 5) ใชอุปกรณความปลอดภัยจากแหลงที่ไวใจได 6) ตรวจสอบสิ่งชํารุดตาง ๆ ทั้งจาก
แบบแปลนและวัตถุ 7) แกไขสิ่งที่ชํารุด 8) วางระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย 9) จัดวางแผนผัง
ใหไดมาซ่ึงความมีระเบียบและสะอาดเรียบรอย 10) ปรับปรุงแสงสวางใหเพียงพอในการทํางาน 11) ปรับปรุง
ระบบถายเทอากาศ 12) จัดหาเคร่ืองอุปกรณปองกันอันตรายตอรางกายขณะปฏิบัติงานใหเพียงพอ และ 13) 
ระบุวางกําหนดกฎเกณฑใหเปนที่แนนอนในการใชอุปกรณปองกันรางกายของงานแตละชนิด 
  3. ควบคุมสาเหตุทางดานความประพฤติ และวิธีการทํางานของบุคคล ไดแก 1) ฝกงาน
ใหแกคนงานใหมจนมีความชํานาญในงาน และการใชเครื่องจักร และ 2) ใหความรูทางดานสวัสดิศึกษา 
  4. กิจกรรมสงเสริม ไดแก 1) หนังสือคูมือกฎขอบังคับวาดวยความปลอดภัย 2) โปสเตอร
รูปภาพเพ่ือชักชวนใหเกิดความสนใจในการสรางความปลอดภัย 3) หนังสือความรูตางๆ เกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย 4) ภาพยนตรและภาพนิ่ง 5) การประกวดความปลอดภัย 6) การประชุมความปลอดภัย 
7) การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 8) การสรางระบบการออกความเห็นจากพนักงาน และ    
9) การฝกอบรมการปฐมพยาบาล 
 หลักการ 3E ในการปองกันอุบัติเหตุ การเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ใหมีประสิทธิภาพนั้น เราจะตองยึดหลักการของทฤษฎี 3 E ในงานความปลอดภัย 
 

ENGINEERING 
ปรับปรุง แกไข เจียรนัย 

 
 

   EDUCATION ENFRCEMENT 
   - การศึกษา - การบังคับ 
   - อบรม  
   - แนะนํา 
 

แผนภูมิที ่9 แสดงทฤษฎี 3E ในงานความปลอดภัย90 
ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : บริษัท 
ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 48. 
__________________________ 
 90วิฑูรย สิมะโชคดี, วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (กรุงเทพฯ : 
บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 2538), 48. 
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 การที่มีความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยางเดียวนั้นยังไมมีความเพียงพอเราจะทํา
อยางไรท่ีจะไมใหมีประสิทธิภาพดวยนั้น เราจําเปนจะตองยึดหลักการของทฤษฎี 3E ในงานดานความ
ปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 E ตัวแรก คือ Engineering (วิศวกรรม) คือ การใชความรูทางวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรใน
การคํานวณ และออกแบบเคร่ืองจักรเคร่ืองมือที่มีสภาพการใชงานที่ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่อง
ปองกันอันตรายใหแกสวนที่เคลื่อนไหวหรืออันตรายของเครื่องจักร การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟา แสงสวาง 
เสียง การระบายอากาศ เปนตน 
 E ตัวที่สอง คือ Education (การศึกษา) คือ การศึกษาดวยวิธีการอบรมสัมมนาและแนะนํา
ใหคนงานทุกๆ คน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทุกคนในโรงงาน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัยอกีท้ังคํานึงถึงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน 
 E ตัวที่สาม คือ Enforcement (การบังคับ) คือ การกําหนดวิธีการทํางานเพ่ือความปลอดภัย
ใหเปนวิธีการท่ีมีมาตรฐานอีกทั้งยังออกกฎระเบียบและขอบังคับใหคนงานและผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม 
หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะตองถูกลงโทษ เพ่ือใหไดเกิดความสํานึกในการกระทําและพยายาม
หลีกเลี่ยงการทํางานท่ีไมถูกวิธีหรือเปนการกระทําที่ทําใหเกิดอันตราย 
  สรุปหลักการ 3E นี้ จะตองดําเนินการไปพรอมกัน จึงจะทําใหการปองกันอุบัติเหตุและ
การเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 บทบาทของแตละฝายในการปองกันอุบัติเหตุ เราทราบแลววา อุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้น
จากความผิดพลาด ความบกพรองของคน วัสดุอุปกรณ เครื่องจักรกล กระบวนการผลิตและระเบียบ
การตาง ๆ ดังนั้น การปองกันอุบัติเหตุจะสัมฤทธิผลได บุคคลทุกระดับตั้งแตผูจัดการ หัวหนาคนงาน 
และคนงาน จะตองยอมรับความรับผิดชอบในการปองกันอุบัติเหตุรวมกันคือ 
  1. ฝายผูจัดการ 
   1.1 จะตองพยายามทําใหคนงานเกิดความสนใจในการปองกันอุบัติเหตุ โดยอาจจะมี
การประกาศหรือจัดแสดงใหเขาเห็นแลวเขาใจอยางแจมแจง 
   1.2 จะตองจัดหาครอบปองกันสวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักรใหเพียงพอ และ
เหมาะสม 
   1.3 จะตองแนใจวาผูที่อยูใตบังคับบัญชาจะเขาใจ และยอมรับความรับผิดชอบ     
ในเรื่องน้ีรวมกัน 
   1.4 จะตองแนใจวาผูที่อยูใตบังคับบัญชาจะนําเอาคําแนะนํา และความรูที่ไดรับการ
อบรมมาไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกตัวเขาเอง 
  2. ฝายหัวหนาคนงาน และวิศวกร 
   2.1 แนะนําใหความรูคนงาน และแกไขการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย 
   2.2 สนับสนุนคนงาน และกระตุนใหสนใจตอเรื่องการปองกันอุบัติเหตุ 
   2.3 เสนอฝายบริหารใหปรับปรุงแกไขสภาวะตาง ๆ ที่ไมปลอดภัย 
  3. ฝายคนงาน 
   3.1 จะตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับ และระเบียบการท่ีวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน 
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   3.2 จะตองชี้แจงสิ่งตาง ๆ ใหคนงานใหมไดทราบ และควรสงไปฝกงานกอนบรรจุ
เขาทํางาน 
   3.3 คนงานจะตองรายงานสภาวะที่ไมปลอดภัยที่เกิดข้ึนใหหัวหนาทราบทันที 
   3.4 คนงานควรจะแสดงความคิดเห็นและแนะนําวา การทํางานอยางไรจึงจะ
ปลอดภัยกวา 
 
สรุป การปองกันอุบัติเหตุในการทํางานมีอยูหลายๆ วิธีสามารถกระทําไดดังตอไปน้ี 
 1. อุบัติเหตุปองกันไดเสมอ และอุบัติเหตุตองมีสาเหตุไมใชเกิดขึ้นเอง และสามารถคนหา
สาเหตุได 
 2. การปองกันอุบัติเหตุเปนหลักมนุษยธรรมอันดี เสียคาใชจายนอย และกําไรมีมาก 
 3. สิ่งสําคัญในการปองกันอุบัติเหตุก็คือ การคนหาสาเหตุ ซึ่งก็ไมไดใชเทคนิคยุงยากอะไร 
เพราะจะคลายคลึงกับอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกอนหรืออุบัติเหตุคลายๆ กัน 
 4. ผูจัดการหรือฝายบริหาร คือ ผูเหมาะสมท่ีสุดในการริเริ่มงานนี้ และผูเปนกุญแจสําคัญ
รองลงมาก็ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา แตก็ไมใชงานของฝายใดฝายหนึ่ง โดยเฉพาะอุบัติเหตุจะไมลดลง
หากทุกๆ คน ไมยอมรับผิดชอบรวมกันในเรื่องนี้ 
 
ทฤษฎี 3 E ความปลอดภัยในโรงงาน 
 การเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ ตองยึดหลัก 3E ไดแก 
1) Engineering (วิศวกรรมศาสตร) 2) Education (การศึกษา) และ 3) Enforcement (การออก 
กฎบังคับ) 
 E ตัวแรก คือ Engineering (วิศวกรรมศาสตร) คือ การใชความรูทางวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร
ในการคํานวณฯ และออกแบบเครื่องมือที่มีสภาพการใชงานที่ปลอดภัยที่สุดการติดตั้งเครื่องปองกัน
อันตรายใหแกสวนท่ีเคลื่อนไหวหรืออันตรายของเคร่ืองจักร การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟา แสงสวาง 
เสียง การระบายอากาศ เปนตน 
 E ตัวที่สอง คือ Education (การศึกษา) คือ การใหการศึกษา หรือการฝกอบรมและแนะนํา
คนงาน หัวหนางาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการทํางาน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติเหตุและการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน ใหรูวาอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นและปองกันไดอยางไร 
และจะทํางานวิธีใดจึงจะปลอดภัยที่สุด เปนตน 
 E ตัวสุดทาย คือ Enforcement (การออกกฎขอบังคับ) คือ การกําหนดวิธีการทํางานอยาง
ปลอดภัยและมาตรการควบคุมใหคนงานปฏิบัติตาม เปนระบบระเบียบปฏิบัติที่ตองประกาศใหทราบทั่วกัน 
หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ เพ่ือใหเกิดความสํานึกและหลีกเลี่ยงการทํางาน     
ที่ไมถูกตองหรือเปนอันตราย 
 การปองกันอุบัติเหตุ ควรเนนทั้ง 3E พรอม ๆ กัน โดยเฉพาะตัวที่ 2 Education เพราะจะ
ทําใหพนักงานรูวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุมีขั้นตอน และระดับการปฏิบัติการ
หลายระดับ ดังนี้ 1) การจัดวางผังโรงงานใหปลอดภัย 2) การจัดระบบและกระบวนการทํางาน           
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ที่ปลอดภัย 3) การทําใหเครื่องจักรกลมีความปลอดภัย 4) การออกแบบลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย 
5) การอบรมวิธีการทํางานที่ปลอดภัยแกคนงาน และ 6) การปฏิบัติตามวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย ฯลฯ 
 จากทั้ง 6 ระดับพบวา ระดับที่ 1-5 อยูนอกเหนือวิสัยคนธรรมดา ไมมีอํานาจ สติปญญา 
ทําไดระดับ 6 เทานั้น ที่คนงานมีสิทธิทําได เพ่ือความปลอดภัยตอตนเองเปนสําคัญ และเปนการลด
ความสูญเสียทุก ๆ รูปแบบ ไดอยางดี  
 3E คืออะไร การปองกันอุบัติเหตุการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยาง
มีประสิทธิภาพ ตองยึดหลัก 3E วิชาความปลอดภัยในโรงงาน “เรื่อง Safety ในบานเรา กาวไปชา
มากจนนาเปนหวง ประเทศเพ่ือนบานเรา เชน สิงคโปร มาเลเซีย รัฐบาลและหนวยงานราชการของ
เขาใหความสําคัญในดานนี้มาก เพราะการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมของบาน
เรานั้นเติบโตชามาก ทั้งที่เรามีกฎหมายเกี่ยวกับดานนี้หลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปนตน กฎหมายเหลานี้ไดบัญญัติท้ังวิธีปองกัน ควบคุม และแนะนําอยาง
ครอบคลุมครบถวนพอสมควร แตการนําไปปฏิบัติใหไดผลยังหางไกลเจตนารมณของกฎหมายอยางยิ่ง 
ผูเขียนยอมรับวา ความลมเหลวของการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมของบานเรานั้น 
นอกจากกลไกของรัฐและหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของใหความสําคัญนอยแลว เรายังอะลุมอลวยกัน
ดวยน้ําใจคนไทยจนเกินควร เจาของกิจการหรือผูประกอบกิจการโรงงานเอง ก็ปลอยปละละเลย มองขามไป 
เพราะมองเพียงดานเดียววาการเสริมสรางมาตรการดานความปลอดภัยเขาไปในกระบวนการผลิตของ
โรงงานนั้น มีแตจะเสียคาใชจาย เพ่ิมตนทุนของการผลิตโดยไมจําเปน และอาจทําใหงานชาลงดวย 
(สําหรับดานคนงานยังมีบทบาทนอยมากในเร่ืองนี้) แตความเปนจริงน้ัน การเสริมสรางความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต จะชวยประหยัดคาใชจายใหแกโรงงานไดเปนอยางมาก เนื่องจากการทํางาน
อยางปลอดภัย ทําใหไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นนอยคร้ัง การเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกครั้ง แมไมมี
ผูบาดเจ็บ ลมตาย หรือไมทําใหทรัพยสินเสียหายเลยก็ตาม อุบัติก็กระทบกระเทือนกระบวนการผลิต
ตามปกติ ทําใหงานชาหรือหยุดชะงักได ซึ่งมีผลตอตนทุนหรือกําไรในทางออมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
และหากเปนกรณีที่เกิดการบาดเจ็บพิการ หรือทรัพยสินเสียหายแลว เราตองเสียคารักษาพยาบาล    
คาซอมแซมเครื่องจักร และอ่ืนๆอยางเห็นไดชัด เราจึงไมอาจปฏิเสธไดเลยวา ความปลอดภัยในการ
ทํางานไมสําคัญ เพราะอุบัติเหตุทําใหเสียคาใชจาย ทําใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้น ความสูญเสีย
เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุอันสืบเนื่องจากการทํางานอยางไมปลอดภัยนั้น  มีคามากเกินกวาเรา      
จะคาดคิดถึงได การเสริมสรางความปลอดภัยเขาไปในกระบวนการผลิตอยางเหมาะสม  สามารถ
ประหยัดคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุไดอยางแนนอน และทําใหงานสําเร็จเร็วขึ้นดวย 
เพราะขวัญในการทํางานของคนทํางานสูงขึ้น เปนการลดตนทุนไปในตัว ดังนั้น  จึงเปนการคุมคาตอ
การลงทุนสําหรับเจาของและผูบริหารโรงงานท่ีจะเพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัยเขาไปในกระบวนการ
ผลิตของทานในการปฏิบัติงานในโรงงานสิ่งที่ตองคํานึงถึงเสมอ คือ ความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเส่ียงสูงในท่ีจะไดรับอันตรายในการทํางาน หากการปองกัน ไมรัดกุม
เพียงพอก็จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งผูปฏิบัติงาน วัตถุดิบ และเคร่ืองจักรในการผลิต อุบัติเหตุสวน
ใหญเกิดข้ึนจากเครื่องจักรโดยการรูเทาไมถึงการณ และความประมาทของผูปฏิบัติงานเองนอกจากนี้
แลวสภาพแวดลอมในการทํางานก็กอใหเกิดอันตรายได เชน การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสวาง เสียง 
สิ่งเหลานี้หากมีความบกพรองและผิดมาตรฐานท่ีกําหนดไว ดังนั้นความปลอดภัยในการทํางานจึงเปน
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ความพอใจอยางหน่ึงที่ทุกฝายควรมีแกกัน ซึ่งนับวาเปนหัวใจของการทํางานเราควรฝกเสียตั้งแต
เร่ิมแรก เมื่อมีความรูและความเขาใจแลวนั่นหมายความวาตลอดชีวิตของการทํางานจะไมประสบอันตราย 
ความปลอดภัย ในการทํางาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตาง ๆ เกิดแกรางกาย ชีวิต หรือทรัพยสิน
ในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือสภาพการทํางานใหถูกตองโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ"ในการทํางานอุบัติเหตุ 
คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไมคาดหมาย และเมื่อเกิดขึ้นแลว จะมีผลกระทบกระเทือนตอการทํางาน 
ทําใหทรัพยสินเสียหาย หรือบุคคลไดรับบาดเจ็บ 
 1. อุบัติเหตุและการทํางานมักจะมีสวนเกี่ยวของกันเสมอ กลาวคือ ในขณะที่เราทํางานนั้น
จะมีอุบัติเหตุแอบแฝงอยู และเมื่อใดที่เราประมาท อุบัติเหตุก็พรอมที่จะเกิดขึ้นทันทีซึ่งในการเกิด
อุบัติเหตุนั้นมักจะมีตัวการที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ 
  1.1 ตัวบุคคล คือ ผูประกอบการงานในหนาที่ตาง ๆ และเปนตัวสาเหตุใหญที่กอใหเกิด
อุบัติเหตุ 
  1.2 สิ่งแวดลอม คือ ตัวองคการหรือโรงงานท่ีบุคคลนั้นทํางานอยู 
  1.3 เครื่องมือ เครื่องจักร คือ อุปกรณท่ีใชในการทํางาน 
 2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
  2.1 สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย อันไดแก การใชเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ
ในการทํางานท่ีเสื่อมคุณภาพ พ้ืนที่ทํางานสกปรกหรือเต็มไปดวยของที่รกรุงรัง สวนเคลื่อนไหวของ
เครื่องจักรไมมีที่กําบังหรือปองกันอันตราย การจัดเก็บสิ่งของไมเปนระเบียบ เปนตน 
  2.2 การกระทําที่ไมปลอดภัย เปนสาเหตุใหญที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ คิดเปน 85% ของ
การเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด การกระทําที่ไมปลอดภัย อันไดแก 
   2.2.1 สาเหตุที่คนกระทําการอันไมปลอดภัย เพราะ 1) ไมมีความรูเพียงพอ จึงทํางาน
แบบลองผิดลองถูก 2) ขาดการฝกอบรมหรือชี้แนะในสิ่งที่ถูกตองในการทํางาน และ 3) มีทัศนคติ    
ที่ไมดีตอการรักษาความปลอดภัย (ประเภทพูดเทาไหรไมเชื่อ บอกเทาไร ไมฟง) 
   2.2.2 คนเรากระทําการอันไมปลอดภัยได เพราะ 1) ไมทราบแนชัด 2) เจตนาหลีกเลี่ยง
เพ่ือความสะดวกสบาย 3) ประมาท เลินเลอ 4) เจตนาหลีกเลี่ยงเพ่ือความสะดวกสบาย 5) อารมณไมปกติ 
เชน กําลังโกรธเพ่ือนรวมงาน และ 6) รีบรอนเพราะงานตองการความรวดเร็ว 
 
การเสริมสรางความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองยึดหลัก 3 E อัน ไดแก 
 Engineering (วิศวกรรมศาสตร) เปนสาขาความรูและวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกตใชประยุกต
วิทยา (เทคโนโลยี), วิทยาศาสตรและความรูทางคณิตศาสตรเพ่ือการใชประโยชนจากกฎทางธรรมชาติ
และทรัพยากรทางกายภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด, เพ่ือชวยในการออกแบบและประยุกตใช วัสดุ, โครงสราง, 
เครื่องจักร, เครื่องมือ, ระบบ และกระบวนการ เพ่ือการตอบสนองตอจุดประสงคที่ตองการไดอยางปลอดภัย
และเชื่อถือได American Engineers' Council for Professional Development (ECPD, ซึ่งตอมา
คือ ABET) ไดใหนิยามเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตรเอาไวดังนี้วิศวกรรมศาสตรคือ การประยุกตใชหลักการ
ทางวิทยาศาสตรอยางสรางสรรคเพ่ือการออกแบบและพัฒนาโครงสราง , เครื่องจักร, เครื่องมือ, หรือ
กระบวนการผลิต หรืองานเพ่ือการใชประโยชนสิ่งเหลานี้โดดๆหรือประยุกตเขาดวยกัน หรือเพ่ือการสราง
หรือใชงานส่ิงเหลานั้นดวยความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่ใชงานอยางหมดจด หรือเพ่ือการพยากรณ
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พฤติกรรมของส่ิงเหลานั้นภายใตสภาวะที่เจาะจง สิ่งที่กลาวมาท้ังหมดน้ีจักตองคํานึงถึงความมุงหมาย
ในการใชงาน, ความคุมคาในการปฏิบัติการ และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินดวย 
 Education (การศึกษา) ในความหมายทั่วไปอยางกวางที่สุด เปนวิธีการซ่ึงสงผานจุดมุงหมาย
และธรรมเนียมประเพณีใหดํารงอยูจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งโดยทั่วไป การศึกษาเกิดขึ้นผานประสบการณ
ใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาตอวิธีที่คน ๆ หนึ่งคิด รูสึกหรือกระทําในความหมายเทคนิคอยางแคบ 
การศึกษาเปนกระบวนการอยางเปนทางการซ่ึงสังคมสงผานความรู ทักษะ จารีตประเพณีและคานิยม
ที่สั่งสมมาจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหน่ึง นั่นคือ การสอนในสถานศึกษา 
 Enforcement (การออกกฎขอบังคับ) กฎหมายเปนแนวความคิดทางกฎหมายของฝร่ังเศส 
ซึ่งกําหนดลําดับชั้นระหวางกฎหมายประเภทตางๆ ซึ่งทําใหผูมีอํานาจในการตรากฎหมายที่มีศักดิ์
ดอยกวาตองเคารพและไมสามารถตรากฎหมายท่ีละเมิดกฎหมายท่ีมีศักดิ์สูงกวาไดกฎหมายไทยได
นําเอาหลักดังกลาวมาประยุกตใช อาทิ พระราชบัญญัติจะขัดตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีศัก ด์ิสูงกวาไมได 
หรือพระราชบัญญัติจะตองไมมีเนื้อหาขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เปนตน ดังที่มาตรา 6 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปน   
อันใชบังคับมิได 
 
การศึกษาและการฝกอบรมดานความปลอดภัย (Safety Education and Training) 
  หลักการ 3E นั้น E ตัวที่สอง (Education) มีความสําคัญที่สุด (มิใชวาจะใช Education 
เพียงอยางเดียวก็พอแลวตองใชทั้ง 3E ไปพรอมกัน แตควรใหความสนใจกับ E ตัวที่สอง เปนพิเศษ)
ในทางปฏิบัติแลว E ตัวแรก (Engineering) และ E ตัวที่สาม (Enforcement) จะเปนปจจัยที่ถูก
กําหนดหรือหาไดจากภายนอกโรงงาน กลาวคือ เจาของโรงงาน หรือ ผูรับผิดชอบสามารถจัดหาวิศวกรรม
ออกแบบวางผังโรงงานและอื่นๆได สามารถเลือกซื้อเครื่องจักรที่มีเครื่องปองกันอันตรายในตัวได ถือวา
งานดานวิชาการวิศวกรรมถูกกําหนดจากบุคคลภายนอก เชนเดียวกับการออกกฎขอบังคับตางๆ
เกี่ยวกับความปลอดภัย ผูประกอบกิจการในโรงงานและผูบริหารก็สามารถอางอิงจากกฎหมายในเร่ืองนี้
ที่ประกาศใชแลวได (ซึ่งเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามดวย) แตการใหการศึกษาอบรมแกคนงาน 
(Education) เปนหนาที่อันควรของโรงงานโดยตรง โดยจะตองเกิดจากความสํานึกและความรับผิดชอบ
ของผูประกอบกิจการโรงงานในการที่จะใหความรูหรือชี้แนะถึงวิธีการทํางานที่ปลอดภัยแกคนงานของตน 
หาใชเกิดจากผูอื่นแตอยางใด จึงเห็นวาเรื่อง Education เปนสวนที่สําคัญมากที่สุดในหลักการ 3E 
 การศึกษาดานความปลอดภัย (Safety Education) หมายถึงการพัฒนาความรูและจิตสํานึก
เกี่ยวกับความปลอดภัย อันไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญในการกําจัดอุบัติเหตุและการ
แกไขปรับปรุงวิธีการทํางาน และสภาพแวดลอมการทํางานที่อันตรายใหปลอดภัย 
 การฝกอบรมดานความปลอดภัย (Safety Training) หมายถึง การพัฒนาความสามารถ   
หรือความชํานาญของคนงานในการทํางานอยางถูกวิธีและมีความปลอดภัย 
 การใหการศึกษาและอบรมนี้ สามารถทําไดทั้งในและนอกโรงงาน โดยสงคนงานไปเขา
ศึกษาหรือฝกอบรมตามหนวยงานหรือศูนยตางๆที่มีหลักสูตรดานนี้ หรือเชิญวิทยากรมาบรรยาย หรือ
โดยการชี้แนะอบรมกันเองในโรงงานก็ได โดย หัวหนางาน หรือคนงานท่ีทํางานมานานจนเกิดทักษะ
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และประสบการณเปนผูสอนแนะอธิบายใหคนงานใหมดู และใหคนงานใหมไดฝกทําดวยตนเองภายใต 
การดูแลควบคุมของหัวหนางาน การฝกอบรมยังจําเปนตอผูที่เปลี่ยนยายงานมาจากแผนกอ่ืนดวย 
 
ทฤษฎี Swiss Cheese Model of Acciden Causation 
 สวิส ชีส โมเดล เปนอีกหนึ่งทฤษฎีที่อธิบายการเกิดอุบัติเหตุใหเห็นวา  การเกิดอุบัติเหตุ    
มาจากความผิดพลาดหลายอยางรวมกัน โดยเปรียบเทียบกอนชิสแตละกอนเสมือนกับเครื่องปองกัน
อุบัติเหตุ เชน อุปกรณปองกันอันตราย ,กฎระเบียบความปลอดภัย เปนตน 
 สวนรูบนกอนชีส ก็เปรียบเสมือนความผิดพลาดตางๆที่เกิดขึ้น  ลูกศรสีแดง คือ อันตราย     
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น พรอมๆกับที่มีความผิดพลาดตางๆเกิดขึ้น
พรอมกัน เพ่ือใหเขาใจงายๆ ขอยกตัวอยางดังนี้ 
 ในสถานประกอบการแหงหนึ่งมีการทํางานบนท่ีสูง และมีมาตรการในการปองกันอุปกรณ
รวงหลนใสศีรษะคนขางลาง ดังนี้ 1) ขณะมีการทํางานขางบน จะกั้นบริเวณไมใหผูปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ
เขาไปในพ้ืนที่ดานลาง 2) ผูที่ทํางานดานบน ผูกมัดอุปกรณปองกันการรวงหลน และ 3) มีกฎระเบียบ
ใหคนที่ทํางานทุกคนสวมหมวกนิรภัยปองกัน 
 การปองกันอุบัติเหตุ 3 ขอขางตน เปรียบเสมือนแผนชีสตามทฤษฎีดานบนนั่นเองสวน
สิ่งของหลนใสศีรษะก็คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในที่นี้เราใหเปน อุปกรณหลนใสศีรษะ  อุบัติเหตุจะไม
เกิดขึ้น ถาไมมีความบกพรองเกิดข้ึนพรอมกันทั้งสามอยาง จะเห็นไดวา ถาไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
พรอมกัน ทั้งสามอยางก็จะไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
 จากทฤษฏีนี้ แปลวา ยิ่งมีมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุมากเทาไร อุบัติเหตุก็มีโอกาส
เกิดข้ึนนอยมากๆ เพราะการท่ีจะผิดพลาดพรอมกัน ยอมเปนไปไดยากเหตุผลที่เสนอส่ิงที่เรียกวา "รุน
สวิสชีส" ของความลมเหลวของระบบ ขั้นตอนในกระบวนการทุกคนมีศักยภาพสําหรับความลมเหลว
ในการองศาที่แตกตาง ระบบที่เหมาะจะคลายคลึงกับสแต็คของชิ้นของชีสสวิส พิจารณาหลุมจะเปด
โอกาสใหกระบวนการท่ีจะลมเหลวและแตละชิ้นวา "ชั้นปองกัน" ในกระบวนการ ขอผิดพลาดอาจทํา
ใหเกิดปญหาที่จะตองผานหลุมในชั้นหนึ่ง แตในชั้นถัดไปหลุมอยูในสถานที่ที่แตกตางกันและปญหา
ควรจะจับ แตละชั้นเปนจําเลยผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนสงผลกระทบตอผล 
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แผนภูมิที่ 10 SUCCESSIVE LAYERS OF DEFENSES91 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู, เขาถึงเม่ือ 3 มีนาคม 2551, เขาถึง
ไดจาก http://www.Idd.go.th/Thai_html/05022007/PDF/PDF01/007.pdf 
 
 สําหรับขอผิดพลาดรายแรงที่จะเกิดขึ้น หลุมจําเปนตองจัดในแตละขั้นตอนในกระบวนการ    
ที่ชวยใหการปองกันทั้งหมดจะพายแพและเกิดขอผิดพลาด  ถาชั้นจะตั้งคากับทุกหลุมเรียงรายข้ึนนี้
เปนระบบสมบูรณโดยเนื้อแทที่จะชวยใหปญหาที่จุดเริ่มตนไปสูความกาวหนาทางผานไปยังสงผลกระทบ
ตอผลชิ้นของชีสแตละโอกาสท่ีจะหยุดขอผิดพลาด ปองกันที่คุณใสขึ้นดีกวา ยังนอยกวาหลุมและ  
หลุมที่มีขนาดเล็กที่มีแนวโนมที่คุณจะตองจับ/หยุดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
แนวคิดและทฤษฎี เพ่ือลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับอากาศยาน 
 หลักการปองกันอุบัติเหตุ คือ การหาสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุแลวจํากัด และปองกันสิ่ง
ที่เปนสาเหตุของอุบัติเหตุเสียมิใหเกิดอุบัติเหตุทํานองเดียวกันซ้ําขึ้นอีก หรือหลักการปองกันอุบัติเหตุ 
ในสมัยปจจุบันก็คือ คนหาการกระทําที่ไมปลอดภัย และสถานะภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยแลวแกไข
โดยดานมนุษยพฤติกรรม และองคบุคคลเปนหลักควบคุมบุคคลใหมีพฤติกรรมปลอดภัย ออกแบบอุปกรณ 
ในการทํางานและควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยโดยใชขาวสาร
ขอมูลดานองคบุคคล หรือมนุษยปจจัย (Human Factors) เปนเกณฑการพิจารณาจากหลักการน้ีไดมี
นักวิทยาศาสตรหลายทานไดพัฒนาทฤษฎีสาเหตุของอุบัติเหตุขึ้น อธิบายวาอะไรบางเปนองคประกอบ
สําคัญที่กอใหเกิดการกระทําท่ีไมปลอดภัย(Unsafe Acts) และสภาพท่ีไมปลอดภัย 
__________________________ 
 91สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู , เขาถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2551, เขาถึงไดจาก 
http://www.Idd.go.th/Thai_html/05022007/PDF/PDF01/007.pdf 
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แนวคิดที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของปญหา 
 ความเปนมนุษยมีธรรมชาติที่เหมือนกันอยูหลายประการ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่แฝงอยู
ในพฤติกรรมของบุคคลที่เปนผลมาจากความคิดความรูสึกและหน่ึงในหลายๆ  ประการนั้นคือการ
กระทําผิดที่ชาวตะวันตกเรียกวา “Make Mistakes” ธรรมชาติที่วานี้นับเปนคุณสมบัติของมนุษย    
ในเชิงลบที่ใครก็ไมอยากใหเกิดขึ้นจนกระท่ังมีคําพังเพยเปรียบเทียบในสังคมของเราวา  “คนที่ไมเคย
ทําผิดก็คือคนที่ไมเคยทําอะไรเลย” ดังนั้นยังไมตองแปลกใจเลยวา ความผิดพลาดของมนุษย 
(Human Error) มีสวนเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุในองคกรตางๆ รวมทั้งองคกรการบิน ทั้งการบิน
พานิชย การบินทหาร มากถึงรอยละ 70-80 ตามขอเท็จจริงแลวจํานวนอากาศยานอุบัติเหตุ ลําพัง
จากสาเหตุเครื่องยนตขัดของ หรือ Mechanical Failure ลดลงอยางเห็นไดชัดในชวง 40 ปที่ผานมา 
สําหรับในสวนของความผิดพลาดจากมนุษยก็พบวาลดลงเชนกัน แตตกลงในอัตราชากวา จากการ
คนหาสาเหตุ พบวา มีสิ่งที่สอดแทรกหรือตัวแปรท่ีเกี่ยวเนื่องกันที่ทําใหเปาหมายการลดผลท่ีเกิดจาก
ความผิดพลาดของมนุษยไมเกิดประสิทธิผลอยางชัดเจนไดเทากับสาเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องยนตขัดของ  
จึงเปนเงื่อนไขท่ีปรากฏอยูในตัวเอง คือ ถาใหอุบัติเหตุยังคงลดลงตอไปก็ตองยิ่งใหความสําคัญ ย้ําเนน
ถึงแหลงกําเนิดของความผิดพลาดจากมนุษยที่เก่ียวพัน กับสาเหตุของอุบัติเหตุใหมากยิ่งข้ึน 
 ความผิดพลาดจากมนุษย มักใชวิธีวิเคราะหคนหาสาเหตุภายหลังเกิดอุบัติเหตุแลว หากมีวิธีการ
วิเคราะหกอนกอนหนาการเกิดอุบัติเหตุ คลายกับวาเปนสิ่งทาทายในส่ิงที่ทําได เชน เหตุเบื้องตนจากสาเหตุ
ที่ปฏิบัติงานไมด ีก็เพราะวาเกิดจากเหตุมนุษยปจจัย แตก็ไมไดลงไปลึกจนถึงขอบขายของความผิดพลาดนั้น 
ตัวอยางเชน ความผิดพลาดจากมนุษยเปนการมองจากภาพรวม ไมไดพิจารณาไปถึงเงื่อนไขหรือสิ่ง
ที่มาบั่นทอนศักยภาพทางจิตใจและทางรางกายของบุคคลลงไป เชน การเหนื่อยลา ความเจ็บปวย 
และทัศนคติ เมื่ออธิบายความผิดพลาดในหองนักบิน ยิ่งกวานั้น ความผิดพลาดแอบแฝง หรือ Latent 
Errors ที่เกิดขณะที่ปฏิบัติงาน มักเปนผลมาจากการมอบหมายอยางเปนทางการตามลําดับชั้นลงมา
จากผูบริหาร และบอยๆ มักไมใหความสําคัญ เห็นคุณคาของผูตรวจสอบการตรวจสอบกํากับดูแลทั้งๆ 
ที่รูวาเงื่อนไข สภาพส่ิงเหลานั้นสงผลโดยตรงตอสภาพการตัดสินใจของนักบินในสวนนี้พบวาในหลาย
วัฒนธรรมไมตางกันมาก ทั้งวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออก รวมทั้งวัฒนธรรมของเราเองดวย เชน 
การยืดหยุนตอกฎเกณฑ จนกระทั่ง มีผลกระทบตอความปลอดภัยท่ีพวกเราเองมักเปรียบเปรยวา      
“วัวหายลอมคอก” บางหรือ “การหาแพะรับบาป” บาง ดังนั้นการวิเคราะหอากาศยานอุบัติเหตุที่มีความ
ซับซอนในความผิดพลาดจากมนุษยปจจัยจําเปนตองกระทําหัวใจของการวิเคราะหสาเหตุเชิงซอน     
ที่สองนักจิตวิทยาการบิน พัฒนาขึ้นจะอยูบนพ้ืนฐานความรูแนวความคิดการปองกันอุบัติเหตุเชิงรุก
ของนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ คือ รูปแบบของอันตรายซอนเรนกับอันตราย ที่มองเห็นไดนํามาจําแนก
อธิบายใหเห็นรายละเอียดความผิดพลาดจากมนุษยในแตละระดับขององคประกอบทั้ง 4 ระดับ คือ 
 1. อิทธิพลขององคกร เชน การบริหาร บรรยากาศการทํางานภายในองคกร และกระบวนการ
ระบบปฏิบัติขององคกร ซึ่งรวมถึงการจํากัดเวลา ปริมาณผลงาน มาตรฐานงาน คาตอบแทน ขอกําหนด
ขั้นตอนปฏิบัติ และการบริหารความเสี่ยง เปนตน 
  2. การกํากับดูแลที่ไมปลอดภัย เชน การกํากับดูแล ที่ไมเพียงพอวางแผนการปฏิบัติ         
ที่ไมเหมาะสม แกปญหาขอขัดของที่ไมถูกจุด และขาดการกํากับดูแลหรือกํากับดูแลไมถูกวิธี 



 
85 

 

  3. สภาพเง่ือนไขที่เสริมใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัย เชน สภาพเง่ือนไขของผูปฏิบัติ      
ที่ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือของผูปฏิบัติมีการฝกที่ยังไมไดมาตรฐาน 
  4. การกระทําที่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติ เชน การกระทําของนักบิน ลูกเรือ ชางอากาศ 
เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เจาหนาที่ลานจอดทาอากาศยาน ฯลฯ มีการกระทําที่ผิดพลาด 
หรือกระทําโดยฝาฝนกฎเกณฑการปฏิบัติ 
  องคประกอบหลักทางความผิดพลาดจากมนุษยปจจัย มีสาเหตุประกอบที่เปนความสูญเสีย
ของมนุษยปจจัย มี 2 องคประกอบ คือ Human Factors Errors And Violations เปน Areas of 
Failure of Human Factors เปนองคประกอบแรก และองคประกอบที่สอง ที่เขาไปเกี่ยวของในเร่ืองนี้ 
ก็คือ การศึกษาเร่ืองมนุษยปจจัยที่กระทบความปลอดภัยทางการบินที่ผูปฏิบัติไดรับผลจากองคกรการ
บินเอง ทั้งองคกรการบินทหาร และองคกรการบินพลเรือนทั่วโลกจะมีผลหรือไดรับผลความสูญเสีย
จากองคประกอบหลักทางความผิดพลาดจากมนุษยปจจัยที่เปนลักษณะเดียวกัน 
 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสวนหน่ึงไดมีการวิเคราะหดานมนุษยปจจัย และระบบการจัดจําแนก 
ที่เรียกวา Human Factors Analysis And Classification System : HFACS ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นมา 
ดวยความตองการท่ี“มีลักษณะจําเพาะ” ทางดานนี้โดยตรง โดยระบบนี้อยูบนพ้ืนฐานที่นํามาสูการ
อธิบายพฤติกรรมมนุษยและองคกรในรูปแบบของอันตรายซอนเรน  กับอันตรายท่ีมองเห็นไดของ 
Professor J.Reason เรียกวา Model of latent And Active Failures ที่องคกรการบินหรือองคกร
อ่ืนที่การทํางานตองมีการสัมพันธระหวางกัน ระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับเทคโนโลยีชั้นสูง 
เชน องคกรการบินและอวกาศ องคกรการผลิตการใชพลังงานปรมาณู องคกรรถไฟฟาใตดิน และการ
สํารวจขุดเจาะผลิตน้ํามันปโตเลี่ยม เปนตน ตางนํามาประยุกตใชวิเคราะหความบกพรองหรือรอยร่ัว   
ที่ทําใหเกิดอันตราย เพ่ือนําไปอุดชองวางแหงความผิดพลาดน้ัน ทั้งจากพฤติกรรมมนุษยปจจัยและ  
จากระบบองคกรเอง ตั้งแตป 1990 เปนตนมา 
  การประยุกคใชระบบวิเคราะหมนุษยปจจัยเพ่ือการปองกันอากาศยานอุบัติเหตุแบบ 
HFACS ที่สองนักจิตวิทยาการบินสหรัฐฯ คือ Shappell & Wiegmann ไดพัฒนาครั้งแรกในป 1997 
เพ่ือเปนเครื่องชวยในการวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุ(Accident Investigation) ของ US. Navy 
และ Marine Cops หลังจากนั้น HFACS ไดขยายการนําไปใชในองคกรอ่ืนทางทหาร เชน US. Army 
US. Air Force และกองกําลังปองกันประเทศของแคนาดา  จนกระทั่งปจจุบัน (2001) HFACS       
ถูกนําไปประยุกตวิเคราะหอากาศยานอุบัติเหตุทางทหารมากกวา 1000 ราย เพ่ือวิเคราะหจัดระบบ
ขอมูลมนุษยปจจัย ทั้งดานปริมาณและคุณภาพในการสอบสวนและปองกันอากาศยานอุบัติเหตุ 
 HFACS เปนเครื่องมือทางดานนิรภัยชนิดหนึ่งของคนในองคกรตางๆ ทุกระดับ จนกระทั่ง
ถูกนําไปใชในองคกรการบินพานิชยของประเทศตางๆ สมาพันธการบริหารการบินสหรัฐฯ (Federal 
Aviation Administration : FAA) และคณะกรรมการความปลอดภัยดานการขนสงแหงชาติของ
สหรัฐฯ มีการจัดประชุมสัมมนาวิจัย  และนําผลการวิเคราะหไปใชในการสอบสวน เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุโดยเฉพาะ ที่เกิดจากมนุษยปจจัยโดยท่ีมีมนุษยเปนผูกระทํา ไมวาจะอยูกับผูที่อยูเบื้องหลัง
หรืออยูเบื้องหนาของเหตุการณ ในรูปแบบสวิสชีสจุดออนของแตละบุคคลยอมเปนหลุมในชิ้นของ   
ชีสสวิส เชนนี้ Emmental พวกเขาเปนตัวแทนความไมสมบูรณในปองกันบุคคลหรือปองกันซึ่งในโลก
แหงความเปนจริงไมคอยเหมาะแนวทางของการเปนหลักฐานสมบูรณความลมเหลว 
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แผนภูมิที ่11 รูปแบบสวิสชีส92 
ที่มา : อารเธอร กริฟฟธ, ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ สวิส ชีส โมเดล, เขาถึงเม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 
เขาถึงไดจาก http://www.thaisafetywork.com/สวิส-ชีส-โมเดล/ 
 
 แผนภูมิที่ 11 รูปแบบสวิสชีส ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเปนรูปแบบที่ใชในการวิเคราะห 
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของระบบมนุษยธรรมดาบิน, วิศวกรรมและการดูแลสุขภาพระบบ
ไอที likens มนุษยเพ่ือหลายชิ้นสวิสชีส, ซอนกัน, เคียงขาง มันเปนครั้งแรกโดย propounded 
จิตวิทยาเจมสอังกฤษเหตุผล T. จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอรใน 1990 และไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางต้ังแตและใชในการดูแลสุขภาพในความปลอดภัยการบินอุตสาหกรรมและในองคกร         
ที่ใหบริการฉุกเฉิน มันเปนบางครั้งเรียกวาผลการกระทําสะสม เหตุผลสันนิษฐานวาอุบัติเหตุสวนใหญ
สามารถโยงไปถึงหนึ่งหรือมากกวาของส่ีระดับของความลมเหลว : อิทธิพลขององคกรกํากับดูแลที่ไม
ปลอดภัยปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการกระทําที่ไมปลอดภัยและไมปลอดภัยกระทําตัวเอง  ในรูปแบบ   
สวิสชีสปองกันขององคกรลมเหลวยอมเปนชุดของปญหาและอุปสรรคที่เปนตัวแทนชิ้นของ           
ชีสสวิส หลุมในชิ้นชีสเปนตัวแทนของจุดออนในแตละสวนบุคคลของระบบและมีอยางตอเนื่องที่
แตกตางกันในขนาดและตําแหนงในชิ้นทั้งหมด ระบบโดยรวมผลิตความลมเหลวเม่ือทุกหลุมในแตละ
ชิ้นชั่วขณะ align อนุญาตให (ในคําเหตุผลของ) “วิถีของโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ” เพ่ือใหเกิดอันตราย
ผานทั้งหมดของหลุมในทุกปองกัน , ที่นําไปสูความลมเหลว Frosch อธิบายรูปแบบเหตุผลในแง
คณิตศาสตรเปนเปนนางแบบในทฤษฎีซึมซึ่งเขาวิเคราะหเปนตาขายกาลาซี  
 
 
 
 
__________________________ 
 92อารเธอร กริฟฟธ, ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ สวิส ชีส โมเดล, เขาถึงเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 
เขาถึงไดจาก http://www.thaisafetywork.com/สวิส-ชีส-โมเดล/ 
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 รูปแบบสวิสชีสรวมถึงในลําดับสาเหตุของความลมเหลวของมนุษยที่นําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ
หรือความผิดพลาดทั้งความลมเหลวท่ีใชงานและความลมเหลวท่ีแฝงแนวคิดของความลมเหลวในอดีต
ที่ใชงานบนโลกไซเบอรที่ไมปลอดภัยการกระทําที่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับอุบัติเหตุเชน (ในกรณี
ของการเกิดอุบัติเหตุเครื่องบิน)นักบินผิดพลาด แนวคิดของความลมเหลว หลังแฝงเปนประโยชน
อยางยิ่งในกระบวนการของการสืบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินเพราะมันเอ้ือใหเกิดการศึกษาปจจัยที่มีสวน
ชวยในระบบท่ีอาจมีอยูเฉยๆ นอนเปนเวลานาน (วันสัปดาหหรือเดือน) จนกวา พวกเขาจะมีสวนทําให 
ในที่สุด อุบัติเหตุ ความลมเหลวท่ีแฝงชวงแรกสามระดับของความลมเหลวในรูปแบบของเหตุผล 
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการกระทําที่ไมปลอดภัยรวมลูกเรืออากาศเหนื่อยหรือการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม
สื่อสาร การกํากับดูแลที่ไมปลอดภัยบนโลกไซเบอรสิ่งตางๆเชนตัวอยางเชนนักบินทั้งสองถูกจับคู
มือใหมดวยกันและสงในเที่ยวบินในสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยท่ีรูจักกันในเวลากลางคืน อิทธิพลของ
องคกรครอบคลุมสิ่งตางๆเชนการลดลงของคาใชจายในการฝกอบรมนักบิน  ในชวงเวลาของความ
เขมงวดทางการเงิน 
 การวิเคราะหรูปแบบเดียวกันและนําไปใชในดานการดูแลสุขภาพและนักวิจัยหลายคน      
ไดใหคําอธิบายสรุปสาระและการวิเคราะหการทํางานของเหตุผลในสนาม ตัวอยางเชนความลมเหลว
ที่แฝงอาจจะบรรจุภัณฑที่คลายกันของทั้งสองยาตามใบส่ังแพทยที่แตกตางกันจะถูกเก็บไวแลวอยูใกล
กันในรานขายยา เชนความลมเหลวจะเปนปจจัยที่สนับสนุนในการบริหารของยาเสพติดที่ผิดใหกับ
ผูปวย งานวิจัยดังกลาวไดนําไปสูความคิดที่วาขอผิดพลาดทางการแพทยสามารถเปนผลมาจาก 
“ขอบกพรองของระบบไมขอบกพรองตัวอักษร” และที่ความโลภของแตละไมรูความอาฆาตพยาบาท
หรือความเกียจครานไมเพียงสาเหตุของขอผิดพลาด Lubnau, Lubnau และ Okray  รูปแบบชีส
เหตุผลของสวิสกับวิศวกรรมของระบบมนุษยในดานการดับเพลิงโดยมีจุดประสงคในการลดขอผิดพลาด
ของมนุษยโดย "เลเยอรเพ่ิมเติมใสชีสลงในระบบ" กลาวคือเทคนิคของลูกเรือ การจัดการทรัพยากร 
แมวารุนชีสสวิสเปนที่เคารพนับถือและถือเปนวิธีที่มีประโยชนจากแนวความคิดเกี่ยวจะไดรับเรื่องให
วิจารณบางคนรวมท้ังใหมีการใชอยางแพรหลายมากกวาและไมมีรุนอ่ืนๆ พอหรือสนับสนุนอยางไรก็ตาม 
มันถูกมองวาเปนรูปแบบที่ดีเมื่อไดรับการสนับสนุน 
 
ทฤษฎี Domino ทฤษฎีโดมิโนของอุบัติเหตุ 
 ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถเชื่อมโยงไดกับปรัชญา
ความปลอดภัยของ H.W. Heinrich เกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุได 
 ทฤษฎีโดมิโนกลาววา การบาดเจ็บและความเสียหายตางๆ เปนผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจาก
อุบัติเหตุ และอุบัติ เหตุเปนผลมาจากการกระทําที่ไมปลอดภัย หรือสภาพการท่ีไมปลอดภัย           
ซึ่งเปรียบเทียบไดเหมือนตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู 5 ตัวใกลกัน เมื่อตัวที่หนึ่งลมยอมมีผลทําใหตัวโดมิโน
ไปลมตามกันไปดวย ตัวโดมิโนทั้งหาตัว ไดแก 1) สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment 
or Background) 2) ความบกพรองผิดปกติของบุคคล (Defects of Person) 3) การกระทําหรือสภาพการณ
ทีไ่มปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe Conditions) 4) อุบัติเหตุ (Accident) และ 5) การบาดเจ็บหรือ
ความเสียหาย (Injury/Damage) 
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คําอธิบาย 
 1. สิ่งที่ถายทอดจากบรรพชนและสภาพแวดลอม หมายถึง ความใจรอน ดื้อรั้น ความโลภ
และลักษณะทางสันดานท่ีไมตองการอาจจะถูกถายทอดมาจากบรรพบุรุษของแตละคนได                
ในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็อาจจะทําใหเกิดการพัฒนาสิ่งตางๆ ดังกลาวขึ้นมาซึ่งอาจปนมาในรูป
ของการรับรูการศึกษา ดังนั้น พันธุกรรมและสภาพแวดลอมจึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความผิดปกติ
หรือความบกพรองสวนบุคคล 
 2. ความผิดปกติหรือความบกพรองสวนบุคคล หมายถึง การท่ีมีคุณลักษณะทางสันดาน
และความประพฤติท่ีไมดี อาจกลายเปนบุคคลท่ีชอบละเลย ไมสนใจตอหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ซึ่งจะทําใหเกิดการกระทําท่ีไมปลอดภัย หรือมีสวนรวมในการสรางสภาพการณที่ไมปลอดภัยขึ้นมา 
   3. การกระทํา และ/หรือ สภาพการณที่ไมปลอดภัย ตัวอยางเชน การยืนอยูใตของหนัก     
ที่แขวนอยู การสตารทเครื่องจักรโดยขาดการตรวจสอบท่ีดี การชอบวิ่งในสถานที่ทํางาน  การถอด
เครื่องกําบังปองกันภัยออกจากเครื่องจักรฯลฯ ลวนเปนการกระทําที่ไมปลอดภัยอาจนํามาซ่ึงอุบัติเหตุได 
รวมทั้ง สภาพแวดลอมทางกายภาพของเครื่องจักรและสภาพเปนอันตรายอ่ืนๆ เชน เกียรที่ไมมีฝาครอบ 
แสงสวาง ที่ไมเพียงพอนับวาเปนสาเหตุโดยตรงของอุบัติเหตุ 
   4. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ เชนการหกลม การกระแทกโดยวัตถุลอยมาจากที่อ่ืน    
เปนอุบัติเหตุที่นํามาซ่ึงการบาดเจ็บ 
   5. การบาดเจ็บ เชน ขาหัก หัวแตก ฯลฯเปนการบาดเจ็บที่มีผลโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ 
   จากทฤษฎีโดมิโน เราจะเห็นวาการเกิดอุบัติเหตุที่เปนผลใหเกิดการบาดเจ็บจะเปนผล
เนื่องมาจากการกระทําที่ไมปลอดภัยและ/หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัยซึ่งเปนตัวโดมิโนในตัวกลาง
ของท้ังหมดเสมอการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นนั้น วิธีดีที่สุดคือ  ปองกันมิใหเกิด
การกระทํา และ/หรือ สภาพการณที่ไมปลอดภัยเกิดขึ้นซึ่งสามารถอธิบายไดดวยความสัมพันธของตัว
โดมิโนตางๆ โดยเปนที่ยอมรับและนําไปใชปฏิบัติกันอยางแพรหลายจนกระท่ังในปจจุบันนี้ เนื่องจาก
เปนแนวทางที่ไมไดยุงยากซับซอนที่สําคัญคืองายตอการปฏิบัติตามทฤษฎีโดมิโน  ในที่นี้ “อุบัติเหตุ” 
จะหมายถึง “เหตุการณที่มีผลจะทําใหเกิดหรือมีโอกาสจะกอใหเกิดการบาดเจ็บ” ซึ่งนักบริหาร
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูมีความเชี่ยว ชาญในดานประสิทธิภาพของการผลิตจะสามารถ
นําเอาคําจํากัดความลักษณะเชนนี้ไปประยุกตใชกับสภาพแวดลอมและเงื่อนไขท่ีทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้น
ของตนทุนการผลิตเกินกวาที่ควรจะเปน ผลผลิตต่ําลง เกิดการลาชาเสียเวลา รวมทั้งเกิดความสูญเสีย
หรืออุปสรรคตางๆ ในการผลิต เนื่องจากทั้งสาเหตุและมาตรการในการปองกันของทั้งสองกรณีนี้มี
ความคลายคลึงกันมากนอกจากน้ี ยังมีบุคคลอีกเปนจํานวนมากในปจจุบันที่นิยมใชคําวา “เหตุการณ
ที่ไมพึงปรารถนา” (Incident) อันหมายถึงเหตุการณที่ไมตองการใหเกิดขึ้น เพราะเหตุการณเหลานี้
จะทําใหประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลง แทนคําวา “อุบัติเหตุ” (accident) ซึ่งในความจริงแลว 
หากพิจารณาอยางละเอียดถึงความหมายของ “อุบัติเหตุ” ในที่นี้ ก็จะพบวาทั้งสองคํานี้มีความหมาย
ในทางปฏิบัติไมแตกตางกัน 
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แผนภูมทิี่ 12 แสดงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุตามหลักทฤษฎีโดมิโน93 
ที่มา : ลิขิต  ธี ร เว คิน ,  ทฤษฎี โดมิ โน ,  เข าถึ ง เ ม่ือวันที่  12 ธันวาคม  2532 เข า ถึง ไดจาก  
http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html /C2-1.html 
 
 นั่นคือสภาพแวดลอมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหน่ึง (สภาพครอบครัวฐานะความ
เปนอยู การศึกษาอบรม) กอใหเกิดความบกพรองของคนน้ัน (ทัศนคติความปลอดภัยไมถูกตอง    
ชอบเสี่ยง มักงาย) กอใหเกิดการกระทําท่ีไมปลอดภัยหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัยกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
กอใหเกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย ทฤษฎีโดมิโนนี้ มีผูเรียกชื่อใหมวา“ลูกโซของอุบัติเหตุ 
(Accident Chain) 
 การปองกันอุบัติเหตุตามตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซของอุบัติเหตุ เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ลม     
ตัวถัดไปก็ลมตาม ดังนั้นหากไมใหโดมิโนตัวที่ 4 ลม (ไมใหเกิดอุบัติเหตุ) ก็ตองเอาโดมิโนตัวที่ 3 ออก 
(กําจัดการกระทําหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย) การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไมเกิดขึ้น 
 การปองกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือโซอุบัติเหตุก็คือ การตัดลูกโซอุบัติเหตุ โดยกําจัด
การกระทําหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัยดวยวิธีตางๆ อุบัติเหตุก็จะไมเกิดขึ้นการที่จะแกไขปองกัน    
ที่โดมิโนตัวที่ 1 สภาพแวดลอมของสังคมหรือภูมิหลังของบุคคล หรือตัวที่ 2 ความบกพรองผิดปกติ
ของบุคคลเปนเรื่องที่แกไขไดยากกวา เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและปลูกฝงเปนคุณสมบัติสวนบุคคลแลว 
 
ทฤษฎีปจจัยเดียว (Single Factor Theory) 
 ทฤษฎีปจจัยเดียวน้ัน สันนิษฐานวา มีเพียงสาเหตุเดียวเทานั้นที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ         
เมื่อคนพบวาอะไรเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก็ดําเนินการแกไขสาเหตุนั้น ซึ่งจะมีขอจํากัดในการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 
 
__________________________ 
 93ลิขิต ธีรเวคิน , ทฤษฎีโดมิโน , เขาถึงเม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2532 เขาถึงไดจาก 
http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html /C2-1.html 
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ทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปจจัย (Multiple Factor Theories) 
 ทฤษฎีหลายหลายปจจัย เปนทฤษฎีที่กลาววา” สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากปจจัย
หลายปจจัยรวมกัน”โดยสาเหตุขณะนั้น (Immediate causes) อาจเปนการกระทําที่ไมปลอดภัยของ
พนักงาน หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ซึ่งทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปจจัยนั้น จะมีหลายปจจัยที่เปน
สวนสนับสนุนใหเกิดอุบัติเหตุ โดย V.L. Gross ไดสรางรูปแบบของทฤษฎีหลาย สาเหตุหลายปจจัย    
ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุโดย ปจจัย 4 M คือ 
 1. Man คือ คนซึ่งมีปจจัยรวมไดแก เพศ อายุ ความสูง ทักษะการทํางาน ประวัติการฝกอบรม 
แรงจูงใจ เปนตน 
 2. Media คือ สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพอากาศ อุณหภูมิ แสง สวาง เสียง 
เปนตน 
 3. Management คือ รูปแบบในการบริหารจัดการ การจัดองคกร นโยบาย ระเบียบ ปฏิบัติ 
เปนตน 
 4. Machine คือ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ไดแก ขนาดของเครื่อง รูปรางของเคร่ืองจักร 
น้ําหนัก แหลงพลังงาน เปนตน 
 ซึ่งทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปจจัย จะมีประโยชนในการปองกันอุบัติ เหตุ โดยจะทําใหเรา
ระบุถึงปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุของอุบัติเหตุหรือผลของ
การเกิดอุบัติเหตุได 
 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้ง มิใชเกิดจากโชคชะตาหรือเคราะหกรรมท่ีเหนือการควบคุม       
แตเกิดจากสาเหตุที่แกไขและปองกันได สาเหตุของอุบัติเหตุที่สําคัญ ไดแก การกระทําที่ไมปลอดภัย 
(Unsafe Acts) และสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Condition)  การปองกันอุบัติ เหตุอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการกําจัดการกระทํา หรือสภาพการณ ที่ไมปลอดภัยใหเหลือนอยที่สุดหรือหมดไป 
สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นในที่สุด 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 ปรีชา วิหดโตและคณะ ไดวิจัยการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางปองกันอุบัติภัยใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพและสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยของ
นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา อุบัติภัยที่เกิดมากท่ีสุด  คือ หกลม รอยละ 66.2 ชวงเวลา  
ที่เกิดมากท่ีสุดคือ หลังเลิกเรียนรอยละ 43.4 สถานที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ สนามกีฬาและ
หองเรียน รอยละ 32.5 สวนของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บมาก คือ เขาและน้ิวมือ รอยละ 54.4 วิธีการ
รักษาพยาบาลรักษาเองท่ีบาน รอยละ 56.5 2) รูปแบบและโครงการท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือปองกัน
และแกไขการเกิดอุบัติภัยของนักเรียนในสถานศึกษา เปนดังนี้ 1.รูปแบบและโครงการ การใหการศึกษา 
รอยละ 73 ใหจัดสอนเร่ืองความปลอดภัยในวิชาสุขศึกษาและวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและรอยละ 55.6 
ใหเชิญวิทยากรมาใหความรู 2. รูปแบบและโครงการแกไขทางวิศวกรรม ไดแก ใหมีหองพยาบาล      
ไวคอยชวยเหลือและใหบริการ เมื่อมีอุบัติภัย มีการตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียนเปนประจํา    
รอยละ 88.9 และใหจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
รอยละ 77.8 3. รูปแบบการใชกฎระเบียบรอยละ 75.6 ใหออกกฎระเบียบของบังคับตางๆ          
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เพ่ือควบคุมและปองกันการเกิดอุบัติภัย สวนแนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีปองกันกันอุบัติภัยที่ดีที่สุด 
สวนใหญตอบวาควรทําอะไรดวยความระมัดระวังและอยาประมาท 3) เปรียบเทียบสภาพสาเหตุและ
แนวทางปองกันแกไขการเกิดอุบัติของนักเรียนในเขตเมืองนอกเมือง พบวา 1) สภาพการเกิดอุบัติภัย
ที่แตกตางกันระหวางนักเรียนในเขตเมืองนอกเมือง ไดแก สถานท่ีเกิดอุบัติภัยสวนของรางกายท่ีไดรับ
บาดเจ็บ ความรูสึกที่ไดรับจากการเกิดอุทกภัยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล 2) สาเหตุที่
เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติภัยที่แตกตางกันระหวางนักเรียนในเขตเมืองและนอกเมือง 2.1 ดานภูมิหลัง
ของนักเรียน ไดแก บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยูดวยการศึกษาของบิดามารดา ความกลมเกลียว
ระหวางสมาชิกภายในครอบครัวและผูที่ใหความรัก ความอบอุน และ 2.2 ดานการไดรับความรู
เกี่ยวกับอุบัติภัย ไดแก แหลงที่ไดรับความรูผูที่ใหคําแนะนําและความเชื่อเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย 
และ 3) รูปแบบและโครงการปองกันการเกิดอุบัติภัยของนักเรียนที่แตกเขตเมืองและนอกเมือง ไดแก 
การเชิญวิทยากรมาใหความรู94 

 นภาพรรณ อูนากูล ไดวิจัยเรื่องความตองการของผูปกครองเก่ียวกับสวัสดีภาพของนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาล ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองนักเรียนมีความตองการสวัสดีภาพของนักเรียนดาน
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ดานสนามเด็กเลน ดานรถโรงเรียน และดานสวัสดีศึกษาอยู
ในระดับมากทุกดาน และผลรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยมีสวัสดีภาพรถโรงเรียน
เปนความตองการระดับแรก และพบวา ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียน
โดยท้ัง 4 ดาน คือ ดานอาคารเรียนและส่ิงแวดลอมทางกายภาพดานสนามเด็กเลน ดานรถโรงเรียน 
และดานสวัสดีศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย จําแนกตามระดับการศึกษา รายไดและอาชีพ พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.0195 
 แอนน สารจินดาพงศ ไดวิจัยเร่ืองผลการประยุกตใชทฤษฏีแรงจูงใจในการปองกันโรคตอ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร ผลการวิจัยพบวา 
ภายหลังเขารวมโครงการกลามทดลองมีการรับรูความรุนแรงของอุบัติภัยในสถานศึกษา การรับรูโอกาส
เสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยในสถานศึกษา ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรม      
การปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา และการปฏิบัติในการปองกันอุทกภัยในสถานศึกษาไปในทางท่ีถูกตอง
มากกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา  การรับรูความรุนแรง  
การรับรูตอโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของ 
 
 
 
__________________________ 
 94ปรีชา วิหคโตและคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะหลักษณ สาเหตุและแนวทาง
ในการปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ, 2540), 1-2. 
 95นภาพรรณนา อูนากูล, “การศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาล” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
2540), บทคัดยอ. 
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การตอบสนอง มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับการปฏิบัติในการปองกัน
อุบัติภัยในสถานศึกษา96 
 ปทมา วรสันต ไดวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสวัสดิศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการเดินทางไปกลับระหวางบานและโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดกรม
สามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองภายหลังไดรับโปรแกรมสวัสดิศึกษา 
มีความรูดีกวากอนทดลอง กลาวคือกอนการทดลองมีคะแนนในระดับปานกลางแตหลังการทดลองมี
คะแนนในระดับดี สวนเจตคติเกี่ยวกับปลอดภัยในการเดินทางไปกลับระหวาง บานและโรงเรียนในกลุม
ทดลองพบวา กอนการทดลองและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดาน
การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเพ่ือปองกันอุบัติภัย เพ่ือปองกันอุบัติภัยในการเดินทางไปกลับระหวางบาน
และโรงเรียน  ก็พบวา กอนทดลองและหลังทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนเดียวกัน กลุมควบคุมภายหลังไดรับการสอนปกติ มีคะแนนเฉล่ียความรูเพ่ิมขึ้นจากกอนทดลอง  
มีคะแนนอยูในระดับปานกลางเหมือนกัน เมื่อทดลองทางสถิติพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สวนคะแนนเฉล่ียดานเจตคติกอนการทดลองและหลังการทดลองและหลังการทดลองของ
กลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 คะแนนเฉล่ียดานการปฏิบัติกอนการ
ทดลองและหลังการทดลองของกลุมควบคุมอยูในระดับดี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความรูเจตคติปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทาง
ไปกลับระหวางบานและโรงเรียนของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม พบวา กลุมที่ไดรับโปรแกรมสวัสดิศึกษา 
มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับระหวางบานและโรงเรียน97 
 ขจรลดา เปาวรัตน ไดวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติภัยในโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอบานโปรง จังหวัดราชบุรี
ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีความรูเรื่องอุบัติภัยในโรงเรียน เจตคติตอการปองกัน
อุบัติภัยในโรงเรียน และการปฏิบัติตนตอการปองกันอุบัติภัยในโรงเรียนถูกตองมากกวากอนการ
ทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมทดลองภายหลังการทดลอง
ความรูเรื่องอุบัติภัยในโรงเรียน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตนตอการปองกันอุบัติภัยในโรงเรียน 
 
 
 
 
__________________________ 
 96แอนน สารจินดาพงศ, “ผลการประยุกตใชทฤษฏีแรงจูงใจในการปองกันโรคตอพฤติกรรม 
การปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร” (วิทยานิพนธปริญญา พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยมหิดล, 2542), 19. 
 97ปทมา วรสันต, “ประสิทธิผลของโปรแกรมสวัสดิศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการเดินทางไปกลับระหวางบานและโรงเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541), 76-83. 
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สวนเจตคติตอการปองกันอุบัติภัยในโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับการปอนกัน
อุบัติภัยโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวนอุบัติภัยโรงเรียนมีจํานวนลดลงกวากอการทดลอง98 
 กรุณา วรภักดิ์ภมร ไดวิจัยเรื่อง ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีมีภาควิชาและระดับคะแนนเฉล่ียแตกตางกันจะมีความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.
05 นักศึกษาท่ีมีเพศตางกันจะมีพฤติกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ความรูมีความสัมพันธเชิงบวกพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0599 

 ดาวยศ พลสงคราม ไดวิจัยเรื่องการศึกษาการดําเนินงานการประกันความปลอดภัย        
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 1 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานประกันความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมทางสังคม และดานอุบัติเหตุ ยกเวน  
การประกันความปลอดภัยดานอุบัติภัย มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ปญหาการดําเนนงาน     
การประกันความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอย100 

 ชาญ ขวัญมุข ไดศึกษาเรื่อง การประกันความปลอดภัยแกนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา สภาพดําเนินการประกัน
ความปลอดภัย มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน ในดานที่ 4 การปองกันและแกไขอุบัติภัยมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับปลานกลาง ปญหาการดําเนินการประกันความปลอดภัยอยูในระดับนอยทุกดาน 
แนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันความปลอดภัย ควรมีการดําเนินการดังนี้ ดานการวางแผน      
ควรมีการศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุดานการปองกัน
และแกไขอุบัติเหตุดานอาคารเรียนประกอบของโรงเรียน จัดใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนประกันความปลอดภัย ดานบริเวณโรงเรียนสรางนิสัยการท้ิงขยะอยางถูกวิธีดานการ
เดินทาง พาไป - กลับโรงเรียน จัดใหนักเรียนเดินเปนแถวและ รุนพ่ีดูแลรุนนองขณะเดินทางไป - กลับ 
ดานการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของอยางเครงครัด     
 
 
__________________________ 
 98ขจรลดา เปารัตน, “ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัย
ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยมหิดล, 2542), 124. 
 99กรุณา วรภักดิ์ภมร , “ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล), บทคัดยอ. 
 100ดาวยศ พลสงคราม, การศึกษาการดําเนินงานการประกันความปลอดภัยในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพศึกษาท่ี 1 (กรุงเทพฯ : เอกเปอรเน็ท, 2552), 15-17. 
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ดานการปองกันและแกไขภัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคม ดานการลวงละเมิดทางรางกายและ
จิตใจ ผูบริหารตองวางมาตรการ ในการสอดสองดูแลอยางใกลชิด เพ่ือไมใหมีการลวงละเมิดทางเพศ 
ดานการทะเลาะวิวาทสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน ดานการถูกลอลวงอบรมชี้แจงใหนักเรียน
เขาใจปญหาและวิธีการปองกันตนเองจากการถูกลอลวง ดานสื่อลามกอนาจาร และอบายมุข       
หามนักเรียนและบุคลากรภายนอกนําสื่อลามกเขามาในโรงเรียนอยางเด็ดขาด ดานการปองกันและ
แกไขอุบัติภัย ดานอัคคีภัยจัดใหมีการอยูเวรยามอยางเครงครัด ดานวาตภัยปลูกตนไมเปนแนวปองกันลม 
ดานอุทกภัยติดตามขางพยากรณอากาศอยางสม่ําเสมอ พรอมวางแผนปองกันอุทกภัย101 
 ชัด แกวมณี ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 3 ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ
การปฏิบัติเหมาะสมมาก ทั้งในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีเอ้ือตอความปลอดภัยและดานบริการ
ความปลอดภัยของนักเรียน สวนดานสวัสดีศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับการปฏิบัติเหมาะมาก102 

 รุงนภา สงาแสง ไดวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริการส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญมีสภาพของสิ่งแวดลอม       
ที่ปลอดภัย แตอาคารเรียนที่สูงมากกวา 3 ชั้น ยังไมมีทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟสําหรับอุบัติเหตุ
ที่พบบอยคือ ชนกัน ลื่นหกลม และอุบัติเหตุจากการเลนกีฬา สถานที่เกิดอุบัติเหตุสวนใหญเปนสนาม
เด็กเลน และอาคารเรียน ปญหาการบริหารสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง และมีปญหารายดานซ่ึงประกอบดวย ดานการจัดการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ 
อยูในระดับปานกลางดวย ยกเวนดานอาคารสถานท่ี มีปญหาอยูในระดับนอย การเปรียบเทียบปญหา
การบริหารส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษาตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม พบวา       
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ.05 โดยโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง          
มีปญหาการบริหารสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ถาพิจารณารายดาน พบวา           
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับที่ระดับ .05เพียงดานเดียว คือดานอาคารสถานท่ี103 

 
 
 
 
__________________________ 
 101ชาญ ขวัญมุข, “การประกันความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดกําแงเพชร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร, 2544), บทคัดยอ. 
 102ชัด แกวมณี, “สภาพและปญหาการจัดการบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 3” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 120-125. 
 103รุงนภา สงาแสง, “สภาพและปญหาการบริหารส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545), บทคัดยอ. 
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 สายัณห ลออเอ่ียม ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาสวัสดิภาพในโรงเรียนตามการรับรูของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนมีการรับรูปญหาสวัสดิภาพในโรงเรียนดังนี้ ดานจัดสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนใหปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง ดานจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง ดานจัดการเรียนการสอนสวัสดีศึกษาอยูในระดับปานกลาง และดานการจัดและบริหารงาน
สวัสดีภาพ ในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และโดยรวมทุกโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 2) ผูบริหาร
โรงเรียนที่มีเพศตางกัน รับรูปญหาสวัสดีภาพในโรงเรียนในดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนให
ปลอดภัย ดานการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน และดานการจัดและบริหารงานสวัสดิ ภาพ    
ในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 สวนดานการจัดการเรียนการสอนสวัสดีศึกษา     
ไมแตกตางกันและผูบริหารโรงเรียนที่มีอายุระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการและสังคมขนาดของ
โรงเรียนตางกันรับรูปญหาสวัสดีภาพในโรงเรียนไมตางกัน 3) ปญหาในการจัดการเกี่ยวกับปญหางาน
สวัสดิภาพในโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ขาดการสนับสนุนจากรัฐและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ บุคลากรไมเพียงพอและขาดความรูบุคลากรไมใหความสําคัญขาดสื่อและ
อุปกรณสําหรับนักเรียน ขาดแนวทางและ การวางแผนเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานสวัสดิ ภาพ 
และขาดการรวมมือจากบุคลากรในโรงเรียน104 
 ศูนยวิจัยเพ่ือสรางความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาทรามาธิบดี ไดศึกษาโครงการ  “โรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัย”   
ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนทางดานนโยบายความปลอดภัย กลาวคือ  นโยบายดาน
ความปลอดภัยมีความชัดเจนมากข้ึน ครู นักเรียน และผูปกครองไดความรู มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานความปลอดภัยไปในทางท่ีดีขึ้น และผลจากการดําเนินงาน พบวา      
ไมพบการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุของนักเรียน สถิติการบาดเจ็บลดลง  การบาดเจ็บสวน
ใหญเกิดจากการพลัดตกหกลมเองหรือชนกับผูอ่ืน และลมโดยไมไดตั้งใจและไมมีความสัมพันธกับ
ผลิตภัณฑใดๆ รองลงมาก็เกิดจากการกระทําโดยผูอ่ืน เชน การผลัก การชกตอยหรือการทํารายดวย
อุปกรณตางๆ ทั้งสองสาเหตุที่กลาวมาเกิดจากพฤติกรรมมากกวาสิ่งแวดลอมรวมท้ัง  2 สาเหตุนี้      
คิดเปนรอยละ 57 ของการบาดเจ็บท้ังหมด การบาดเจ็บดวยสาเหตุอื่นๆท่ีมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑ
รอบตัวรวมกับพฤติกรรม เชน บันได โตะ รถ และมีดเหลาดินสอฯ คิดเปนรอยละ 47 การบาดเจ็บสวนใหญ    
 
 
 
 
__________________________ 
 104สายัณห ลออเอ่ียม, “การศึกษาปญหาสวัสดีภาพในโรงเรียนตามการรับรูของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12” 
(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545),
บทคัดยอ. 
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เกิดในหองเรียน หองปฏิบัติการ รอยละ 36.6 รองลงมาคือ การบาดเจ็บที่เกิดบริเวณที่เลน ที่ออกําลังกาย 
เชน สนามกีฬา สนามเด็กเลน สนามหญา สวนหยอม สระวายน้ํา รอยละ 30.3 อันดับ 3 เกิดในบริเวณ
โครงสรางตึกเรียน เชน บันได ระเบียง รอยละ 17.6 และพบวา ในเวลาพักกลางวันเปดเวลาที่มีโอกาส
เกิดการบาดเจ็บมากท่ีสุด รอยละ 41.9 รองลงมาเปนเวลาในระหวางการเรียนการสอน รอยละ 30.8 
บาดแผลที่เกิดสวนใหญเปนบาดแผลลอกฟกซ้ําฉีกขาดถูกทิ่มแทง ซึ่งไมรุนแรง อวัยวะที่เกิดบาดแผล
สวนใหญเปนแขนขา รอยละ 60 รองลงมาไดแก ศีรษะใบหนา รอยละ 26 ฟน รอยละ 5 และตา รอยละ 3 
และรอยละ 76 ของการบาดเจ็บสามารถใหการดูแลไดในโรงเรียน รอยละ 24 ตองนําสงหนวย
รักษาพยาบาลภายนอก สําหรับขอเสนอแนะ ไดแก ควรสรางกระแสและขยายผลการทําโครงการ     
โดยจัดทําเอกสารคูมือและการอบรมแกโรงเรียนและผูสนใจ เพ่ือสรางเสริมการเรียนรูและเปนแนวทาง 
การปฏิบัติไดจริงควรขยายการดําเนินการและสรางเครือขายใหมากขึ้นกระจายสูชุมชน เพ่ือใหเกิด
ความตะหนักและรับรูปญหาการบาดเจ็บที่เกิดจากการการเปล่ียนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมตาง 
ๆ ควรมีการสรางองคความรูผสมผสานใหเกิดการบูรณาการท้ังทางดานสุขภาพและอุบัติเหตุ สราง
และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่มีความชัดเจน รูปแบบหลากหลายใหเด็กมีสวนรวมในกระบวนการ
มากข้ึน และการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนเพ่ือการตรวจและปรับปรุงใหเกิดความ
ปลอดภัยเหมาะสมกับโรงเรียน105 

 วศิน เพ็ชรนาดี ไดศึกษาเร่ือง ความสําเร็จจากการนํานโยบายความปลอดภัยมาใชในโรงเรียน
บริษัท National Starch & Chemical (Rayong Plant) จํากัด พบวา จํานวนอุบัติเหตุลดลงอัตรา
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุก็ลดลงดวย และสามารถลดคาใชจายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งความสําเร็จนี้
เกิดขึ้นจาก 3 สวน ประกอบกัน คือ สวนแรก ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในเร่ืองการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัยอยางจริงจัง มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีการติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง สวนที่ 2 ผูบริหารระดับกลางที่รับนโยบายมาแปลงเปนแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรม เพ่ือใหผลลัพธสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายที่กําหนด สวนที่ 3 ซึ่งเปน สวนท่ีสําคัญ 
คือ ระดับพนักงานที่เปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองมีความเขาใจและยอมรับปฏิบัติตาม ตลอดจน      
มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการดําเนินงานและปรับปรุงเสนอแนะงาน106 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 105ศูนยวิจัยเพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก, โรงเรียนสราง
เสริมความปลอดภัย พ.ศ.2546, เขาถึงเม่ือ 18 กรกฎาคม 2548. เขาถึงไดจาก http://www.csip.org/ 
csip/Expert/? page=safeschool. 
 106วศิน เพ็ชรนาดี, “ความสําเร็จจากการนํานโยบายความปลอดภัยมาใชในโรงงานบริษัท 
National Starch & Chemical ( Rayong Plant ) จํากัด” (ปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547), บทคัดยอ. 
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 ยุวพร วิศิษฎวัฒนกุล ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยตามการรับรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมนักเรียนที่มีเพศตางกัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สวนใหญมีการ
ปฏิบัติตนดานความปลอดภัยอยูในระดับการปฏิบัติดีแตมีการปฏิบัติตนดานความรุนแรงอยูในระดับ
ปฏิบัติปานกลาง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการปฏิบัติตนดานความปลอดภัยทุกดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนหญิงมีการปฏิบัติตนดานความปลอดภัยดีกวานักเรียน
ชายทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05107 

 ศรัณยา บุญประกอบ ไดวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน 
โดยรวมทั้ง 4 ดาน ตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง การปฏิบัติอยูในระดับมากครูและ
ผูปกครอง มีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน และความรูเกี่ยวกับการจัดความปลอดภัยของครูและผูปกครอง 
อยูในระดับมีความรูความเขาใจ อธิบายไดอยางดี การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ตามความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน     
การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลโดยรวม ตามความคิดเห็นของผูปกครองที่ระดับ
การศึกษาตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานบริการความปลอดภัย และดานสวัสดิการศึกษา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สวนดานสภาพแวดลอมทางสังคมไมแตกตางกัน ความสัมพันธระหวาง
ความรูเกี่ยวกับการจัดความปลอดภัยของครูและผูปกครองกับการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน
อนุบาล อยูในระดับคอนขางต่ําและอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1108 
 วรนุช อยูเลห ไดศึกษาวิจัยสภาพการดําเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาขนาดใหญ จังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบวา ดานการปองกันและแกไขภัยสารเสพติดครู
ที่ปรึกษารับรูวา มีการดําเนินงานรอยละ 87.8ไมแนใจวามีการดําเนินงานรอยละ 10.7 และรับรูวา    
ไมมีการดําเนินงาน รอยละ 1.5 ดานการปองกันและแกไขภัยทางเพศ ครูที่ปรึกษารับรูวามีการ
ดําเนินงานรอยละ 76.1 ไมแนใจวามีการดําเนินงานรอยละ 20.5 รับรูวาไมมีการดําเนินงานรอยละ 
3.4 ดานการปองกันและแกไขภัยจากความรุนแรง ครูที่ปรึกษาพบวา มีการดําเนินงานรอยละ 78.8 

 

 

 

__________________________ 
 107ยุวพร วิศิษฎวัฒนกุล, “การเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยตามการรับรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมนักเรียนที่มีเพศตางกัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ. 
 108ศรัณยา บุญประกอบ, “การศึกษาการจัดบริหารความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล 
เอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), บทคัดยอ. 
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ไมแนใจวามีการดําเนินงานรอยละ 16.3 และรับรูวามีมีการดําเนินงานรอยละ 4.9 ดานการปองกัน
และแกไขอบายมุข ครูที่ปรึกษาพบวา มีการดําเนินงานรอยละ 79.8 ไมแนใจวามีการดําเนินงาน     
รอยละ 17.9 และรับรูวาไมมีการดําเนินงานรอยละ 2.3109 

 นางสาวรณิษฐา เกียรติคีรี ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการปฏิบัติตามกฎหมายดานความ
ปลอดภัยในโรงงานขนาดใหญ:กรณีศึกษา โรงงานทออวน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ปจจัย  
ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามกฎหมายไดแก การจัดการดานความปลอดภัยของโรงงาน ความรูและ
ความตระหนักเก่ียวกับกฎหมายความปลอดภัย ลูกจางมีความรูและความตระหนักในระดับปานกลาง
นายจางมีระดับการปฏิบัติกฎหมายหมายความปลอดภัยในระดับคอนขางต่ํา และลูกจางมีระดับการปฏิบัติ
กฎหมายความปลอดภัยในระดับปานกลาง ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย 
ไดแก นายจางไมเห็นความสําคัญของความปลอดภัย ในการทํางาน และการทับซับซอนกันของ
หนวยงานภาครัฐ110 

 นายประภาส จันทรเรือง ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ดานการรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยของมหาสารคาม ผลการวิ จัยพบวา      
กลุมผูใหบริการสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 31- 50 ป มีสถานภาพสมรสสําเร็จการศึกษาตํ่า
กวาปริญญาตรี สังกัดกอดอาคารที่ และมีที่พักอาศัยของเขตมหาวิทยาลัยสวน กลุมผูรับบริการสวน
ใหญเปนเพศชาย มีอายุต่ํากวา25ป มีสถานภาพเปนโสด สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และมีที่
พักอาศัยนอกเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , กลุมผูใหบริการมีคามคิดเห็นดวยเก่ียวกับการปฏิบัติ      
ดานสภาพแวดลอม/บริบทและดานผลผลิตอยูในระดับมากและเห็นวามีการปฏิบัติกับขอมูลเขาและ
ดานการะบวนการอยูในระดับบางครั้ง, กลุมผูใหบริการเห็นวามีการปฏิบัติดานสภาพแวดลอม/บริบท 
ดานกระบวนการและดานผลผลิตมากกวากลุมผูใหบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05111 

 นางสาวแกวใจ พัวกนกหิรัญ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการทดลองเคมีและความปลอดภัยในการปฏิบัติการทดลองเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม ผลวิจัยมีดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการทอลองเคมีโดยรวมทุกดาน, มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการ 

 

 

 

 __________________________ 
 109วรนุช อยูเลห, “การศึกษาสภาพการดําเนินงานแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ขนาดใหญของจังหวัดชัยนาท” (สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), บทคัคยอ. 
 110รณิษฐา เกียรติคีรี, “การปฏิบัติตามกฎหมายดานความปลอดภัยในโรงงานขนาดใหญ” 
(วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม), บทคัดยอ. 
 111ประภาส จันทรเรือง, “การประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบานดานการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” (วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), บทคัดยอ. 
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ปฏิบัติการทดลองเคมีโดยรวมทุกดาน, มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทดลองเคมีสัมพันธ
กับความรูความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการทดลองเคมี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01112 
 นางสาวจิติมา กตัญู ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง จิตสํานึกความปลอดภัยในการจราจรทาง
บกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ในเขตศึกษา 8 มีจิตสํานึกความปลอดภัยในการจราจรทางบกอยูในระดับดีมากท่ีสุด, นักเรียนชายหญิง 
มีจิตสํานึกความปลอดภัยในการจราจรทางบกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, นักเรียน
ทีบ่ิดา มารดา มีระดับการศึกษาตางกัน มีจิตสํานึกความปลอดภัยในการจราจรทางบกไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิต,ินักเรียนที่บิดา มารดา มีอาชีพตางกันมีจิตสํานึกความปลอดภัยในการจราจรทางบก
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ, นักเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลกับนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียน
เอกชน มีจิตสํานึกความปลอดภัยในการจราจรทางบกไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ113 
 นางสาวพิทยา เรืองเดช ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพการปฏิบัติและความตองการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัยพบวา สภาพการปฏิบัติและความตอการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
จันทรเกษม โดยภาพรวมแตละดานพบวา มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการอยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปฏิบัติของบุคคล ดานสภาพแวดลอม 
และดานเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติและความตองการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา และแขนงวิชา, นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยจําแนกตามเพศ มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติและความตองการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน ในดานการปฏิบัติของบุคคล ดานเคร่ืองมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณดานสภาพแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา    
มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติและความตองการเก่ียวกับความปลอดภัย ในหองปฏิบัติการในดาน
สภาพแวดลอม ไมแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นตอความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ในดานการปฏิบัติของบุคคล ดานเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.5, นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจําแนก 
 
 
__________________________ 
 112แกวใจ พัวกนกหิรัญ, “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทดลองเคมีและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติการทดลองเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม” 
(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม), บทคัดยอ. 
 113จิติมา กตัญู, “จิตสํานึกความปลอดภัยในการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ในเขตการศึกษา 8” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม), บทคัดยอ. 
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ตามแขนงวิชา มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการในดานการ
ปฏิบัติของบุคคล ดานสภาพแวดลอม และดานเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ไมแตกตางกัน สวนดาน
การปฏิบัติของบุคคล ดานสภาพแวดลอม และดานเคร่ืองมือ เครื่องจักรและอุปกรณแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05114 

 นางสาวยุวพร วิศิษฎวัฒนกุล ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบพฤติกรรม      
ความปลอดภัย ตามการรับรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมนักเรียนที่มีเพศตางกัน 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สวนใหญมีการปฏิบัติตนดานความปลอดภัยอยูในระดับการปฏิบัติดี แตมีการปฏิบัติตน
ดานความรุนแรงอยู ในระดับปฏิบัติปานกลาง, นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการปฏิบัติตนดาน
ความปลอดภัยทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, นักเรียนหญิงมีการปฏิบัติตน
ดานความปลอดภัยดีกวานักเรียนชายทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตกตางกันทุกดาน115 
 นางสาวสุวิมล โคตรสีเขียว ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
พฤติกรรมการใชหองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับ ความปลอดภัยการใช
หองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง, พฤติกรรมการใชหองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร      
อยูในระดับเหมาะสมปานกลาง, นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีชั้นปที่ตางกัน มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ใชหองปฏิบัติการเคมีไมแตกตางกัน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใชหองปฏิบัติการเคมี ไมแตกตางกัน116 
 

 

__________________________ 
 114พิทยา เรืองเดช, “ศึกษาสภาพการปฏิบัติและความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัย     
ในหองปฏิบัติการ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม” 
(วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 
2549), บทคัดยอ. 
 115ยุวพร วิศิษฏวัฒนกุล, “การเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย ตามการรับรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมนักเรียนที่มีเพศตางกัน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 
บทคัดยอ. 
 116สุวิมล โคตรสีเขียว, “ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและพฤติกรรมการใชหองปฏิบัติการ
เคมีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎใน เขต
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2548), บทคัดยอ. 
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 นางสาวอาทิตยา ชั้นศิริ ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
และพฤติกรรมการใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของนิสิตคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ของนิสิต
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูในระดับสูง พฤติกรรมการใชหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  อยูในระดับเหมาะสมมาก 
นิสิตคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละชั้นป มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05117 

 นิภา มนูญปจุ ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาวา 1. อุบัติภัยใน
สถานศึกษา หมายถึง ภัยทุกประเภทที่มีอยูในสถานศึกษาและเปนสาเหตุทําใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ปวย บาดเจ็บ พิการหรือตาย 2. อุบัติภัยเกิดจากภาวะที่ไมสมดุลของพฤติกรรม สิ่งแวดลอมและสิ่งที่
ทําใหเกิดความบาดเจ็บ 3. อุบัติภัยสามารถปองกันได ถาผูบริหารระดับสูงของสถานศึกษาไดเริ่มกอน 
และทําใหความสําคัญแกงานปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษาอยางเพียงพอ  4. งานปองกันอุบัติภัยใน
สถานศึกษาจะสําเร็จไดดวยความรวมมือของทุกคนในสถานศึกษาน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวผูเรียนจะ
สามารถปองกันอุบัติภัยใหกับตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 5. งานปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพเม่ือไดดําเนินงานอยางเปนระเบียบมีแบบแผนตอเนื่อง  6. อุบัติภัยในสถานศึกษา  
จะลดลงตามปอมหมายในระยะเวลาอันสั้น ถาทุกคนตองมีความรู และทักษะในเรื่อง  การชวยฟนคืน
ชีพ เปนอยางดี จึงจะปองกันความพิการและการสูญเสียของผูประสบอุบัติภัยได118 
 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ไดนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “โรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัย” 
โดยไดกลาวถึงโรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัยนั้นตองปฏิบัติ 6 ดาน ไดแก 1. ดานสิ่งแวดลอม         
ทั้งโตะเกาอ้ี สนามเด็กเลน ของมีคม โดยควรใหนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน รวมกันสอดสองดูแลวา
จุดใดในสถานศึกษาท่ีมีความเส่ียงและตองแกไข 2. จัดทําระบบคุมครอง เชน การปองกันเด็กรังแกกัน 
ปองกันคนแปลกหนา 3. การเดินทางไปกลับโรงเรียนอยางถูกวิธี เชน สวมหมวกนิรภัย การเดินทาง
บนทางเทา การขามถนนที่ถูกวิธี 4. การจัดกิจกรรมการศึกษาที่ปลอดภัย 5. การสอนหลักสูตรความ
ปลอดภัยและ 6. การมีแผนฉุกเฉินในสถานศึกษา เชน การฝกปฐมพยาบาล เปนตน119 

 
 
 
_________________________ 
 117อาทิตยา ชั้นศิริ, “ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและพฤติกรรมการใช
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของนิสิตคณะเภสัชศาสตร” (วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548), บทคัดยอ. 
 118นิภา มนูญปจุ, “สภาพและปญหาการบริหารสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 10-11. 
 119อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ, โรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัย (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
ลาดพราว, 2550), 2-6. 
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 เอมอัชฌา วัฒนาบุรานนท ไดกลาวถึง การจัดการและบริหารโครงการปลอดภัยในสถานศึกษา
ใหพิจารณาดําเนินการในดานการวางแผนงาน โดยจัดตั้งกรรมการบริหารโครงการ กําหนดจุดประสงค 
นโยบาย และแผนการดําเนินงานโครงการใหแกบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทราบจัดและดําเนินงาน
โครงการ ควรจัดใหมีการเพ่ิมพูนความรูหรืออบรม/สัมมนาใหแกคณาจารย ผูเรียนและบุคลากรตางๆ 
มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ในสถานศึกษา มีการประเมินผลโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยอาจประเมินจากรายงาน
การสํารวจความปลอดภัยการรายงานอุบัติเหตุ การรายงานผลการใชบริการความปลอดภัย ในดานตางๆ 
การนิเทศการสอนสวัสดิศึกษาและการแสดง120 
 บุค (Bouck) ไดศึกษาเรื่อง การจัดทําหลักสูตรความปลอดภัยบนทองถนนใหกับเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในประเทศอังกฤษ ผลจากการทดลอง พบวา นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมสวัสดิศึกษา 
ซึ่งเปนแบบทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบแตกตางจากกลุมควบคุมที่ไมไดรับโปรแกรมสวัสดิ
ศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ121 

 เวท (Waite) ไดศึกษาความสัมพันธของอัตราการเกิดอุบัติเหตุในเด็กตามการรับรูของ
ผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการจัดสวัสดิภาพในโรงเรียน จากการศึกษาพบวา เนื้อหาหลักสู ตร
โดยรวมทั้ง 5 เรื่อง มีความสัมพันธระหวางกันและมีความสัมพันธระหวางกับอัตราการเกิดอุบัติภัยใน
เด็ก ยกเวนเนื้อหาในหัวขอที่เกี่ยวกับการประมาณผลดานความปลอดภัยในส่ิงแวดลอม พบวา 
โรงเรียน ที่อยูในแถวบริเวณพ้ืนที่ที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่ํา ซึ่งเปนกลุมนักเรียนสวนใหญใน
โรงเรียน มีความสัมพันธตออัตราการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก120 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 เวสทอฟฟ, เดอรมอทท และฮาโรโคปอส (Westhoff , Dermott and Harokopos) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพท่ีสูงของเด็กนักเรียนอายุ 9-13 ป ชาวแอฟริกา-อเมริกา 
ชาวลาตินและชาวตอเคเซียน” ในโรงเรียนเขตฟลอริดา โดยพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพประกอบดวย 
การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา การใชสารเสพติด การทํารายรางกาย การพกพาอาวุธ และการฆาตัวตาย ผลจากการ
วิจัยพบวา เด็กนักเรียนที่พกพาอาวุธมาโรงเรียนท้ังหมดเปนชาวลาติน ชาวคอเคเซียน มีการสูดดมสารระเหย 
 
 
 
__________________________ 
 120เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท, เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง แนวคิดเกี่ยวกับการจัด
ความปลอดภัยในสถานศึกษา (กรุงเทพ ฯ : เอ็กเปอรเน็ท, 2552), 4-5. 
 121Linda H Bouck, “A British Road Safety Education Support Materials 
Curriculum” (Dissertation Abstracts International-54/01:95A;July,1993). 
 122Michael Waite, “The Relationships Between Student Accident Frequency 
Rate and School Administrator Perception of School Safety Program”, Dissertation 
Abstracts International 53,10 (April 1993) : 3457 A. 
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นอยกวากลุมอ่ืนๆ ผลการศึกษาในเร่ืองนี้ชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพในระหวางกลุมวามี
ความแตกตางกัน ซึ่งขอคนพบน้ีจะเปนตัวชวยโรงเรียนในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่เฉพาะ
กลุมลงไป123 
 เซลลายา (Celaya) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความเขาใจของนักเรียนและผูปกครองเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในโรงเรียนตอการจัดการสถานการณฉุกเฉิน พบวา โรงเรียนใชวิธีการจัดการกับเหตุการณ
ฉุกเฉินเพ่ือทําใหเกิดความปลอดภัยแกนักเรียนสูงสุด ควรปรับปรุงในดานการดูแลในพ้ืนที่ที่อาจเกิด
สถานการณ และพบวา โรงเรียนตองการการรับรองในเรื่องความปลอดภัย ควรมีการนําเสนอตอนักเรียน
ผูปกครอง ครู ผูบริหารโรงเรียน ผูวางนโยบายดานการศึกษา นักทฤษฎี นักวิจัยเก่ียวกับการศึกษา 
เพราะจะทําใหเกิดความรวมมือ สนับสนุน และจัดการกับสถานการณฉุกเฉินมากขึ้น124 

 จาโวโรกี (Jaworowski) ศึกษาความสัมพันธของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยใน
โรงเรียนท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธระหวาง
ความปลอดภัยของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอังกฤษมากกวาวิชาคณิตศาสตร
การศึกษาไดนําเสนอผลที่นาเชื่อถือไดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการจัดการดูแลสุขภาพ และความ
ปลอดภัย และความสัมพันธกับความสําเร็จของนักเรียนในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร 
ความปลอดภัยโรงเรียนมีความสัมพันธกับความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร โดยที่การดูแลดานสุขภาพมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ การปองกันดานสุขภาพและความปลอดภัยในโรงเรียนเปน
ตัวชี้วัดวา การดูแลรักษาสุขภาพมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตไมสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร125 
 โจนส (Jones) ไดศึกษากรณีเกี่ยวกับการรับรูโรงเรียนมัธยมประจําตําบล มีจุดมุงหมายเพ่ือ
ตรวจสอบวายามรักษาความปลอดภัยมีมาตรการอยางไรในการทํางาน เปนการสัมภาษณเชิงลึกถึง
ความรูสึก ความคิดเห็นถึงประสบการณในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา 
  
 
__________________________ 
 12 3Dermott,Westhoff and Harokopos,  1995,  อางถึ งใน  ยุวพร  วิศิษฎวัฒนกุล ,        
“การเปรียบเทียบ พฤติกรรมความปลอดภัยตามการรับรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
นักเรียนที่มีเพศตางกัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 21. 
 124Celaya Jesus Raul, “Students and parents understandings of school safety 
relationship to emergency crises”, Dissertation Abstracts International 64,5 (November 2003) : 
230. 
 125Jaworwski Harriet Ling, “The relationship of Organizational health and school 
safety to student achievement”, Dissertation Abstracts International 64,2 (August 
2003) : 352. 
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การรักษาความปลอดภัยคลายคลึงกัน แตการเขาใจในสายการบังคับบัญชาตางกัน การส่ังการตางกัน 
ความปรารถนาในการที่จะทํางานใหใกลชิดนักเรียนมากขึ้น และตองการจะทําหนาที่อ่ืนอีก นอกเหนือจาก
หนาที่หลักของเงื่อนไขท่ีทําใหไมปลอดภัย เพ่ือปรับปรุงสิ่งที่บกพรองใหดีขั้น ยามสวนใหญจะรูสึกวา
ไดรับการสนับสนุนและชื่นชมจากโรงเรียนและผูบริหาร นักเรียนและกลุมรวมอาชีพในระดับที่ตางกัน 
โดยทั่วไปจะเห็นกับหัวหนายาม พวกเขามีความเขาใจท่ีตางกันเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารการ
เขาใจเกี่ยวกับกฎและมาตรการ ยามสวนใหญเห็นวาการรักษาความปลอดภัยมีคุณคาและเปนจรรยาบรรณ 
เปนหนาที่โดยตรงที่โรงเรียนตองดําเนินการ ยามรักษาความปลอดภัยแนะนําวาควรมีการสงเสริมใหมี
การเรียนรูจัดการกับสถานการณตางๆ ควรเขมงวดกับยามในการใหบริการรักษาความปลอดภัย    
ควรใชโปรแกรมฝกตามความตองการของชุมชน126 
 ดอรแมน (Dorman) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “เราจะเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณ
ฉุกเฉินในโรงเรียนของเราอยางไร” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจในเร่ืองความปลอดภัยคลายกัน 
ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดสนใจเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดจากความรุนแรงอุบัติเหตุที่กอใหเกิด
ความเสียหายการกอการรายและการบุกรุก ไมพบความแตกตางระหวางการปฏิบัติตามแผน  (คําสั่ง) 
หรือไมปฏิบัติตามแผนพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางโรงเรียนในชนบท โรงเรียนในเมือง 
และโรงเรียนที่อยูชานเมือง ในเรื่องความลมเหลวในการใชแผนความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การฆาตัวตาย 
ปญหาดานสุขภาพจิตและการเกิดอัคคีภัย โรงเรียนสวนใหญจะใชแผนรักษาความปลอดภัยของรัฐ
มากกวาใชแผนของโรงเรียนเอง ควรฝกการเตรียมความพรอมเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินตามแผน    
ที่กําหนดใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจวาจะจัดการเมื่อเกิดสถานการณได โรงเรียนนอยกวาคร่ึงหนึ่ง    
ที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการกับสถานการณฉุกเฉิน127 
 สเปยร (Spears) ไดศึกษาผลการจัดกลุมสัมพันธตอพฤติกรรมกาวราว การใชความรุนแรง
และภาวะซึมเศราของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมตน จุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบระดับความกาวราว   
การกระทําผิด และภาวะซึมเศราของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมตน ระหวางนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
กลุมและไมไดเขารวมกิจกรรมกลุม และเพ่ือศึกษาสภาพความปลอดภัยในโรงเรียน ตามการรับรูของ
นักเรียน ประชากรในการศึกษาเปนนักเรียนในระดับมัธยมตนทั้งหมด 164 คน ทําการทดสอบกอน
และหลังทําการทดสอบ กลุมที่เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธจะเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง     
โดยจะเขากิจกรรม 1 ชั่วโมง/สัปดาห ในการประชุมกลุม และ 2 ชั่วโมง/สัปดาห ในการเขากิจกรรมนอก
หองเรียนจะมีผลตอการแสดงภาวะซึมเศรา และมีผลตอพฤติกรรมทางสังคม ภาวะซึมเศราวัดโดยใช
ปจจัยในการปองกันตัวเองของแตละบุคคลท่ีมีความเก่ียวพันทางสังคม (โรงเรียน, ครอบครัว, พื้นฐาน 
 
 
 __________________________ 
 126Jones Rochelle Robinson, “A case study of urban middle school security guards, 
perceptions of their roles”, Dissertation Abstracts International 63,12 (June 2003) : 169. 
 127Dorman Sally Anne., “How prepared are our school for an emergency?”  
A survey of school emergency response plans.” Dissertation Abstracts International 
65, 1 (July 2004) : 66. 
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ทางสังคม) ความสามารถสวนตัว (ความคิด, การควบคุมตนเอง, ความคาดหวังและมุมมองจาก
ภายนอก) ความสามารถทางสังคม (การประเมินคา, ความเชื่อมั่น, และความรวมถือ) ความกาวราว
และการกระทําผิด วัดโดยใชมาตราสวนประเมินคาจากการรายงานตนของวัยรุนเกี่ยวกับการรับรูใน
การไดรับการบริการดานความปลอดภัย และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ผลของ
การเขารวมกิจกรรม พบวา คาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมสําหรับผูเขารวมมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ของขอมูลตามเจตคติ และมีความต้ังใจเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากเขาโปรแกรมกลุมสั มพันธ แตการ
ประเมินผลกอนและหลังควรมีกระบวนการท่ีเขมงวดและตอเนื่อง จึงจะสงผลตอคะแนนการรับรู        
ที่แทจริง128 
 เอลค (Alke) ไดศึกษาการดูแลของครูที่ปรึกษาในฐานะผูจัดการความเส่ียงดานความ
ปลอดภัยในโรงเรียน จุดมุงหมายเพ่ือหาขอสรุปเปนแนวทางสําหรับการฝกในโปรแกรมผูนําชุมชน  
เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยในผูนําจราจร ผลการวิจัยพบวา การใหการศึกษาในรูปแบบ       
ที่ไมเปนทางการมีผลทางบวกสําหรับความปลอดภัยดานการจราจร และการตรวจสอบความปลอดภัย
เปนปจจัยสําคัญของโปรแกรมผูนําชุมชน129 
 เออลี (Early) ไดศึกษาการปองกันความปลอดภัยในโรงเรียนตามการรับรูของผูบริหารใน
โรงเรียนมัธยมในรัฐอลาบามา จําแนกตามการรับรูของผูบริหารท่ีมีที่ตั้งของโรงเรียนมัธยม (ในเมือง/
ในชนบท) และอายุของโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสวนมากมีการรับรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของโรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามสวนมากตองการใหมีการดําเนินการ การวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของ
เงื่อนไขที่ทําใหไมปลอดภัย เพ่ือปรับปรุงสิ่งที่บกพรองใหดีขึ้น130 
 กิบสัน (Gibson) ไดศึกษาการขมขูรังแกนักเรียนตามการรัยรูของครูโรงเรียนประถมและ
มัธยมตน โดยสํารวจครูในโรเรียนขนาดใหญประจําตําบลที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี       
ทีต่างกัน จากโรงเรียนประถมและมัธยม จํานวน 3 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
และสอนในระดับมัธยม ครูเพศหญิงมองวาการทํารายรางกาย เปนเร่ืองที่รุนแรงกวาครูเพศชาย
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชายถูกมองวาเปนเรื่องธรรมชาติ แตการที่เพศหญิงทําราย ขมเหง    
เพศชายนั้น ถือวาเปนพฤติกรรมท่ีผิดปกติ ผูชายจะไมเห็นพฤติกรรมอันธพาลเปนพฤติกรรมที่แตก
จากสังคมตรงกันขามกับผูหญิง ครูจํานวนนอยมากที่มีความรูเกี่ยวกับผูหญิงเกี่ยวกับพฤติกรรม
กาวราว แตไมไดมองวาเปนปญหาที่สําคัญอะไร เมื่อพิจารณาถึงความสนใจท่ีเชื่องโยงกับการเกิดความ    
 
__________________________ 
 128Spears Beverly Ann., “Implications of a relationship-focused intervention 
targeting aggression, violence and resilience among middle school adolescents”, 
Dissertation Abstracts International 65,6 (December 2004) : 265. 
 129Alke Harriett Elizabeth, “School safety patrol teacher supervisors as risk 
managers”, Dissertation Abstracts International 42,2 (April 2004) : 397 
 130Early Marguerite Rose Walker, “Perceptions of Alabama middle-level 
principals regarding the safety of the schools they administer”, Dissertation Abstracts 
International 64, 12 (June 2004) : 283. 
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รุนแรง ในโรงเรียน พฤติกรรมอันธพาลถูกมองวาเปนเรื่องธรรมดา ซึ่งเปนความเชื่อที่ควรไดรับการ  
เอาใจใสผูบริหารผูใหคําปรึกษามองวาไมมีวิธีการปองกันที่เปนขอตกลงรวมกันกับนักเรียน เมื่อเกิดเหตุการณ
ที่เกิดจากความกาวราว การขมขู รังแกกันในหองเรียน ดังนั้น  การฝกใหครูมีความรูความสามารถ    
ในการจัดการกับพฤติกรรมอันธพาลเปนสิ่งจําเปน ถาครูตะหนักและ มีความรับผิดชอบในการจัดการ
กับพฤติกรรมกาวราวที่เกิดขึ้นพวกเขาจะสามารถไกลเกลี่ยดูแล เมื่อเกิดเหตุการณขึ้นไดดวยตนเอง131 
 บรุกแมน (Brugman) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการปองกันความรุนแรงสําหรับบุคลากร
ในโรงเรียนมัธยมปลายตําบลออสเซลลา รัฐฟลอลิดา ในดานวิธีการปองกันความรุนแรงสําหรับ
บุคลากรเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย การใชโปรแกรมที่ประสบความสําเร็จ การมีสวนรวมของชุมชนใน
การปองกันความรุนแรง มาตรการที่เกี่ยวกับการควบคุมสถานการณฉุกเฉิน บทบาทของผูปกครองใน
การรักษาความปลอดภัย ทักษะที่จําเปนในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการประเมิน
โปรแกรมความปลอดภัยเพ่ือพัฒนาการผลิต ทีมงานพัฒนาออกแบบโปรแกรมพิเศษที่จะฝกบุคลากร
ในโรงเรียนในการปองกันความรุนแรง เปนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโดยใชคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของและ
คณะกรรมการชุดอ่ืน วิจารณและประเมินยุทธศาสตรการปองกันความรุนแรง ประเมินความตองการ
สําหรับโปรแกรมการปองกันความรุนแรงท่ีมีผลกระทบมากที่สุด ในระดับมัธยมปลายคณะกรรมการ
นําผลที่ไดมาพัฒนารูปแบบของโปรแกรมและกําหนดนโยบายในดานตางๆ132 

 คูท โซเล็กซ(Coote-Solex) ไดศึกษาเก่ียวกับองคกรดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิ
ภาพในโรงเรียน กฎระเบียบของโรงเรียนมัธยมที่สําคัญที่สุดในทศวรรษท่ี 21 ผลการศึกษาพบวา       
ครูยอมรับวาผูบริหารใชกลยุทธมากกวา 3 กลยุทธ ในการสงเสริมสุขภาพ และกลยุทธที่หลากหลาย
ในการจัดการดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ผูบริหารและครูไดรับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ สวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยในระดับมากทุกโรงเรียน การศึกษายังพบวา การเขาใจเกี่ยวกับการใชกฎ
มาตรการของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ สวัสดิภาพและความปลอดภัยจะทําใหเกิด
แนวคิดท่ีถูกตองในการใชกฎและมาตรการในโรงเรียนดวย133 

 นิลเคล (Nickell) ไดศึกษาสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาความสัมพันธของ
แนวคิดหลัก ที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน ผลของการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของโรงเรียนมี 3 ดาน ไดแก สภาพของโรงเรียนที่ทําใหมีความรูสึกความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม 
 
 
__________________________ 
 131Gibson Wilma A., “Elementary and middle school teacher perceptions of 
bullying”, Dissertation Abstracts International 64,10 (April 2004) : 300. 
 132Brugman Barbara Z., “Development of a preventative violence training 
model for high school employees in the school District of Osceola County(Florida)”, 
Dissertation Abstracts International 65,9 (March 2004) : 340 

 133Coote - Solex Ellen W., “A case study of organizational health, school 
safety and security, and the role of the middle school principal in 21th Century 
schools”, Dissertation Abstracts International 65,2 (August 2004) : 359. 
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มีสวัสดิภาพ ความเอาใจใสดูแลพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยงของโรงเรียน มาตรการท่ีใชเกี่ยวกับความปลอดภัย
โครงสรางที่พบน้ีเปนตัววัดความรูสึกของนักเรียนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ในโรงเรียนมาตรการ        
ที่เขมแข็งจะเปนตัวชี้วัดของโครงสรางที่เก่ียวกับความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งควรไดรับการตรวจสอบ
จากชุมชนดวย134 

 ซิกเลอร (Ziegier) ไดศึกษากรณีโปรแกรมความปลอดภัยของโรงเรียนประจําตําบลในเมือง
โพสทาวน เกี่ยวกับการควบคุมใหเกิดความปลอดภัยของผูบริหารโรงเรียน ศึกษาในโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณเกิดเหตุการณฉุกเฉิน การเกิดความรุนแรงในโรงเรียนในรอบ 10 ปที่ผานมา ผลการศึกษาพบวา 
โรงเรียนตองการยามท่ีมีความรับผิดชอบเพ่ือความปลอดภัยในโรงเรียน การดูแลผูที่มาติดตอกับโรงเรียน 
โรงเรียนตองเนนความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนเปนหลัก135 

 วาลแฮม (Varnham) ไดศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงเรียนในแงสิทธิของนักเรียน
เพ่ือเปรียบเทียบมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย 
ผลการวิจัยพบวา การใชมาตรการดานความปลอดภัยจะมีความเขมงวดในอเมริกา แตเปนเรื่องใหม
ของโรงเรียนในนิวซีแลนด โรงเรียนในนิวซีแลนดจะเรียนรูจากประสบการณในการดําเนินงานของ
โรงเรียนอ่ืนที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานของการปฏิบัติในแตละตัวชี้วัด ควรเอาใจใสดูแล
นักเรียนที่มีพฤติกรรมตอตานสังคม ตรวจสอบสาเหตุของพฤติกรรม ปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการทําโทษ
นักเรียนใหรุนแรงนอยลง และควรเพ่ิมความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนใหมากขึ้น และยังพบอีกวา
นักเรียนมีสวนรวมที่ดีที่สุดในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดดานความปลอดภัยโรงเรียนและชุมชนควรมี     
การประชุมรวมกัน เพ่ือพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบวินัย และการลงโทษของนักเรียน 
สรุปคือความปลอดภัยของโรงเรียน ชุมชนควรใหการสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพัฒนา
วัฒนธรรมที่เปนพ้ืนฐานของชุมชนดวยความเปนประชาธิปไตย และมอบอํานาจบางอยางใหเยาวชน   
ที่มีความรับผิดชอบ ใหมีสวนในการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา136 
 แลกซตัน (Laxton) ไดศึกษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยสํารวจความสัมพันธและ
โครงสราง ที่เปนเหตุเปนผลกันของตัวชี้วัดดานความปลอดภัยของโรงเรียน ผลการวิจัยไดเสนอ
ความสัมพันธของตัวแปร 4 ตัวแปรที่ประกอบดวย ความปลอดภัยของโรงเรียนในรัฐโอเรกอน 
พฤติกรรมที่มีผลตอความปลอดภัย เครื่องมือที่ใชประเมินความปลอดภัยในโรงเรียน และการสํารวจ
สภาพความปลอดภัยของโรงเรียนในรัฐโอเรกอน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 
 
 
__________________________ 
 134Linda K. Nickell, “Development of single-form school safety survey for 
early adolescents and adults”, Dissertation Abstracts International 66,1 (July 2005) : 88. 
 135William T. Ziegler, “A case study on the Pottstown School Distric’s, school 
safety program : A proaction approach to school safety for principals (Pennsylvania)”, 
Dissertation Abstracts International 66,6 (December 2005) : 374. 
 136Varnham Sallt Elizabeth Anne, “School safety and student’s rights : lnaction, 
reaction and proaction”, Dissertation Abstracts International 66,1(July 2005) : 320. 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิเคราะหพบวา มีการปฏิบัติมากกวาเกณฑทุกตัวชี้วัด ยกเวนการ
สํารวจสภาพความปลอดภัยของโรงเรียนในรัฐโอเรกอน พฤติกรรมที่มีผลตอความปลอดภัย              
มีความสัมพันธกับเครื่องมือที่ใชประเมินความปลอดภัยในโรงเรียนและการสํารวจสภาพความปลอดภัย
ของโรงเรียนในรัฐโอเรกอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเคร่ืองมือที่ใชประเมินความปลอดภัยใน
โรงเรียนไมมีความสัมพันธกับการสํารวจสภาพความปลอดภัยของโรงเรียนในรัฐโอเรกอน และจากการ
สํารวจสภาพความปลอดภัยในรัฐโอเรกอน พบวา ตัวชี้วัดที่สามารถทํานายสภาพความปลอดภัยของ
โรงเรียน ไดแก จํานวนนักเรียนที่ตกเปนเหยื่อ พฤติกรรมที่ถูกขมขูของนักเรียน และการใชยาของ
นักเรียน137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 137Laxton Travis Clark, “Refining the construct of school safety : An exploration 
of correlates and construct validity of school safety measures”, Dissertation Abstracts 
International 66,7(July 2006) : 291.  
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สรุป 
 

 จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ แสดงใหเห็นวาอุบัติภัยสวนใหญเกิดจาก
สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของมนุษย สวนสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยนั้นก็แตกตางกันไปในแตละ
สภาพการณ อุบัติภัยสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกเพศทุกวัยและทุกสถานท่ี การเกิดอุบัติภัยในแตละครั้ง
จะนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งทางรายกาย จิตใจและทรัพยสินอยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ดีจะเห็นไดวา
อุบัติภัยที่เกิดข้ึนน้ัน สามารถปองกันและแกไขได ถาหนวยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับ
บุคคลนั้นๆ มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไขอุบัติภัยอยางชัดเจนมีการปฏิบัติ
เพ่ือควบคุมความสูญเสีย และใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในระดับสูงสุดในสวนของ
สถานศึกษา ซึ่งตองรับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชนจนจํานวนมากนั้น ยิ่งมีโอกาสเกิดอุบัติภัยมากขึ้น
เชนกัน ดังนั้น ผูบริหารซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการบริหารงานในหนวยงาน  จึงตองมีบทบาทใน
การใหความรู สรางทัศนคติ ปลูกฝงคานิยมและพฤติกรรม ที่ถูกตองในเรื่องของความปลอดภัย รวมทั้ง
นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินงาน เพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจตรงกันและสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนการควบคุมความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้น ในการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดตั้งกรรมการปองกันอุบัติภัย การจัดใหมี
ระเบียบปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย การจัดใหมีการตรวจความปลอดภัยการจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
ความปลอดภัย การจัดใหมีการฝกอบรมอุบัติภัยและความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยและ
วิเคราะห การจัดใหมีตูรับความคิดเห็นทางดานความปลอดภัย การจัดใหมีภาพเกี่ยวกับความปลอดภัย
และการประกันความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งผูบริหารควรกําหนดเปนมาตรฐานความปลอดภัย      
ในสถานศึกษาที่ทุกฝายตองใหความรวมมือ สนับสนุน ชวยเหลือ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด        
เพ่ือปองกันมิใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตกอน วันอันควร และสรางความมั่นใจในการจัดการศึกษา
ใหกับผูที่เก่ียวของทุกฝายทั้งในและ นอกสถานศึกษาดวย 
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บทที่ 3 

 
การดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา” มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือทราบ
องคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 2. เพ่ือทราบความสัมพันธขององคประกอบ
กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 3. เพ่ือยืนยันรูปแบบกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนารวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
โดยมีบุคลากรที่เปนประชากรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จํานวน 2,361 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางและ
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย    
ที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 เปนข้ันตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย  
โดยการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฏี เอกสารวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ งานวิจัยตางๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารความสถานปลอดภัยศึกษา 
เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย จัดทําโครงรางการวิจัยนําเสนออาจารยที่ปรึกษา และสอบ
ปกปองโครงรางการวิจัย โดยขั้นสุดทายของขั้นนี้เปนการปรับแกไขโครงรางการวิจัย ตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบปกปองโครงรางการวิจัย และขออนุมัติบัณฑิตเพ่ือดําเนินการทําวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย 
  เปนขั้นตอนท่ีผูทําการกําหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวของในการวิจัย สรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล และยืนยันแนวทางที่เหมาะสมโดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแบงออกเปน 4 ขั้น 
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย เปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัย          
ที่เกี่ยวของกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาทั้งในประเทศและต างประเทศ           
โดยวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพ่ือใหไดตัวแปรท่ีตองการแลวจึงนําผลท่ีไดไปพัฒนาแบบ
สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (semi - structured interview) ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับแก
ตามคําแนะนํา หลังจากน้ันนําแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ 
จํานวน 9 คน ทําการวิเคราะหเนื้อหา ที่ไดจากการสัมภาษณ เพ่ือใหไดตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับกลยุทธ
การบริหารความปลอดภยัสถานศึกษา 
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   ขั้นที่ 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ขั้นตอนน้ีเปนการนําผลที่ไดจากขั้นที่  1        
มาพัฒนาแบบสอบถามและปรับแกตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นนําแบบสอบถาม  
ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
นําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค  (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) เลือกขอคําถาม ที่มี คา IOC ที่มากกวา 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบสอบถาม 
หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try - out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง นําผลท่ีไดมา
หาความเที่ยง (reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,s alpha coefficient)138

ปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือใชเก็บรวมรวมขอมูลในขั้นตอไป 
  ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนนี้เปนการนําแบบสอบถาม
จากขั้นที่ 2 ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตอง 
วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) แปรผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือสรุปกลยุทธ 
ทีเ่กี่ยวของกับการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา แลววิเคราะหกลยุทธของการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา 
  ขั้นที่ 4 ยืนยันรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ขั้นตอนนี้
เปนการนํากลยุทธที่ไดจัดกลุมเปนขอ ๆ จากขั้นที่ 3 ไปถามผูทรงคุณวุฒิ โดยใชวิธีการสัมภาษณ 
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน และวิเคราะหเนื้อหาท่ีไดจากแบบสอบถาม  
 จากรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยขางตน สรุปไดดังแผนภูมิที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 138Lee J.Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : 
Harper & Row, 1984), 126. 
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2. การหาองคประกอบ
กลยุ ทธ การบ ริหาร
ความปลอดภัยสถาน 
ศึกษา  

ผลที่ได 

- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารความปลอดภัย  
 สถานศกึษา โดยใชวิธวีิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

- พัฒนาแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา 
 และปรับแกตามคําแนะนํา 
- สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ โดยวิธีเลือกแบบ (Snowball  

 Technique) และวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ 
- สรุปตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 

- พัฒนาแบบสอบถามโดยใชขอมลูจากข้ันตอนที่ 1 

- ตรวจสอบแบบสอบถามใหมีความตรงเชิงเนื้อหา(validity)  

 โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) และปรับปรุงแบบสอบถาม 

- นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
 หาคาความเที่ยง (reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิแ์อลฟา  
 ของครอนบาค (Cronbach,s alpha coefficient)  

รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการ
บริหารความปลอดภัยสถานศึกษา โดยการหาความ 
สมัพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) 
 

ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับ 

การบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 

กลยุทธการบริหาร
ความปลอดภัย
สถานศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนภูมิที่ 13 แสดงขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย 

กระบวนการ ขั้นตอน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สราง ตรวจสอบ และยืนยันกลยุทธการบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

องคประกอบกลยุทธ
การบริหารความ

ปลอดภัยสถานศึกษา 

 

รูปแบบความสัมพันธของ
กลยุทธการบริหารความ
ปลอดภยัสถานศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การกําหนดตัวแปร  
 ที่เกี่ยวของในการวิจัย 

3. การพิจารณารูปแบบ
ความ สั ม พัน ธ ข อ ง
องคประกอบกลยุทธ
ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม
ปลอดภัยสถานศึกษา 

4. การยืนยันกลยุทธ
ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม
ปลอดภัยสถานศึกษา 

ทีเ่หมาะสม 

สอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง 

รวบรวมขอมูลวเิคราะหองคประกอบโดยใชสถิติ 
(Exploratory Factor Analysis) 
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  ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
  เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลกการวิจัย  นําเสนอรางรายงานผลการวิจัยตอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ จัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอรายงานผลการวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
ระเบียบการวิจัย 

 
 เพ่ือใหการวิจัยนี้ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียด
ตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวจิัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา 
การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะ
การศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one - shot, non - experimental 
case study) สามารถแสดงเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 14 แผนแบบการวิจัย 
 
 เมื่อ R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตัวอยาง 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 3,261 โรงเรียน  
 
 

                   O  

 R                                      X 
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กลุมตัวอยาง 
 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (Stratified random 
sampling) 42 เขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 331 โรงเรียน  
 
ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 
จํานวน 1 คน และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน รวมจํานวน 3 คน        
จากกลุมตัวอยาง 331 โรงเรียน ไดจํานวนผูใหขอมูลรวมทั้งสิ้น 993 คน 
 กําหนดผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 คน จากกลุมตัวอยาง 331 โรงเรียน 
ไดจํานวนผูใหขอมูลรวมท้ังสิ้น 993 คน ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 แสดงกลุมตัวอยางของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูใหขอมูล 
 

ภาค 
 

เขต 
พื้นที ่

จังหวัดในเขตพืน้ที ่
การศึกษา 
มัธยมศึกษา 

จังหวัด และ 
อปท.ทีสุ่ม 

ประชากร 
(โรงเรียน) 

ตัวอยาง 
(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล 

รวม 
ผูใหขอมูล 

(คน) 
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

รอง
ผูอํานวยการ 
โรงเรียน 

 

ประธาน 
คณะกรรมการ 
สถานศกึษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

   
กลาง 1 กรุงเทพมหานคร 1 กรุงเทพมหานคร 1 67 9 9 9 9 27 

2 กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพมหานคร 2 51 7 7 7 7 21 

3 พระนครศรีอยุธยา 
นนทบุรี 

นนทบุรี 47 6 6 6 6 18 

4 ปทุมธานี สระบุรี ปทุมธานี 42 6 6 6 6 18 

5 สิงหบุรี ลพบุรี 
ชัยนาท อางทอง 

ลพบุรี 64 9 9 9 9 27 

6 สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ 54 8 8 8 8 24 

7 ปราจีนบุรี นครนายก 
สระแกว 

ปราจีนบุรี 45 6 6 6 6 18 

8 ราชบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี 55 8 8 8 8 24 

9 สุพรรณบุรี นครปฐม นครปฐม 61 9 9 9 9 27 

10 เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ประจวบคีรีขันธ 60 9 9 9 9 27 

ใต 11 สุราษฎรธานี ชุมพร สุราษฎรธานี 66 9 9 9 9 27 

12 นครศรีธรรมราช พัทลุง นครศรีธรรมราช 99 14 14 14 14 42 

13 ตรัง กระบี่ ตรัง 44 6 6 6 6 18 
14 พังงา ภูเก็ต ระนอง พังงา 27 4 4 4 4 12 
15 นราธิวาส ปตตานี นราธิวาส 46 6 6 6 6 18 
16 สงขลา สตูล สงขลา 54 8 8 8 8 24 

กลาง 17 จันทบุรี ตราด ตราด 38 5 5 5 5 15 
18 ชลบุรี ระยอง ชลบุรี 50 7 7 7 7 21 

ตะวัน 
ออก 
เฉียง
เหนอื 

 
 
 
 
 
 

19 เลย หนองบัวลําภู เลย 52 7 7 7 7 21 
20 อุดรธานี อุดรธานี 63 9 9 9 9 27 
21 หนองคาย บึงกาฬ บังกาฬ 56 8 8 8 8 24 

22 นครพนม มุกดาหาร นครพนม 81 11 11 11 11 33 
23 สกลนคร สกลนคร 45 6 6 6 6 18 

24 กาฬสินธุ กาฬสินธุ 55 8 8 8 8 24 
25 ขอนแกน ขอนแกน 84 12 12 12 12 36 
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ตารางที่ 1 แสดงกลุมตัวอยางของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูใหขอมูล (ตอ) 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรท่ีศึกษา        
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และสถานะในการตอบแบบสอบถาม 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เก่ียวของกับองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ
ผูที่เกี่ยวของ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
 1. แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ไดจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย รวมถึงการศึกษา
วรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณ  

ภาค 
 

เขต 
พื้นที ่

จังหวัดในเขตพืน้ที ่
การศึกษา 
มัธยมศึกษา 

จังหวัด และ 
อปท.ทีสุ่ม 

ประชากร 
(โรงเรียน) 

ตัวอยาง 
(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล 

รวม 
ผูใหขอมูล 

(คน) 
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

รอง
ผูอํานวยการ 
โรงเรียน 

 

ประธาน 
คณะกรรมการ 
สถานศกึษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

   

 

26 มหาสารคาม มหาสารคาม 35 5 5 5 5 15 
27 รอยเอ็ด รอยเอ็ด 60 8 8 8 8 24 
28 ศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ 83 12 12 12 12 36 
29 อุบลราชธานี

อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี 82 12 12 12 12 36 

30 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 37 5 5 5 5 15 
31 นครราชสีมา นครราชสีมา 50 7 7 7 7 21 
32 บุรีรัมย บุรีรัมย 66 9 9 9 9 27 

33 สุรินทร สุรินทร 85 12 12 12 12 36 
เหนอื 34 เชียงใหม 

แมฮองสอน 
เชียงใหม 41 6 6 6 6 18 

35 ลําปาง ลําพูน ลําปาง 46 7 7 7 7 21 
36 เชียงราย พะเยา เชียงราย 59 8 8 8 8 24 
37 แพร นาน นาน 45 6 6 6 6 18 
38 สุโขทัย ตาก สุโขทัย 48 7 7 7 7 21 
39 พิษณุโลก อุตรดิตถ พิษณุโลก 58 8 8 8 8 24 
40 เพชรบูรณ เพชรบูรณ 39 5 5 5 5 15 
41 กําแพงเพชร พิจิตร กําแพงเพชร 62 9 9 9 9 27 
42 นครสวรรค 

อุทัยธานี 
นครสวรรค 59 8 8 8 8 24 

รวม 2,361 42 2,361 331 331 331 331 996 
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 2. แบบสอบถาม ไดจากการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ          
มาสังเคราะหตัวแปรและพัฒนาเปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) วุฒิการศึกษา 
4) ตําแหนง 5) ประสบการณในการทํางาน โดยลักษณะแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ (check list) 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาจัดอันดับ 5 ระดับ ของลิคเคอรท (Likert,s five rating 
scale)139 มีรายละเอียด ดังนี้ 
    ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงมากที่สุด 
มีคาเทากับ 5 คะแนน 
   ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพท่ีเปนจริงมาก   
มีคาเทากับ 4 คะแนน 
   ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงปานกลาง 
มีคาเทากับ 3 คะแนน 
   ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงนอย   
มีคาเทากับ 2 คะแนน 
   ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงนอยที่สุด 
มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 
การสรางและการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของนํามาเปน
กรอบคําถามในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา 
 2. นําผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ  มาพัฒนาเปนแบบสอบถาม        
เพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลในแตละสถานประกอบการเพ่ือสํารวจกลยุทธการ
บริหารความปลอดภัยสถานศึกษาโดยการนําเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น เสนอตออาจารยผูควบคุมงานวิจัย 
จากนั้นสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการวัดคาการพิจารณาความตรงตาม
เนื้อหาของแบบสอบถาม (Index Item Objective Congruence : IOC) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน    
5 ทาน จากนั้นนําเครื่องมือ ที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาแกไขปรับปรุง แลวนําผลท่ีไดเสนอ
อาจารยผูควบคุมงานวิจัย และนําไปตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือ โดยทดลองใชกับกลุมทดลอง 
(try out) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน ซึ่งไมใชเปนกลุม
ตัวอยาง 
 
__________________________ 
 

139พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร , พิมพครั้งที่ 7 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2540), 107-108. 
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 3. นําขอมูลจากการทดลองใช (try out) มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability)     
ของแบบสอบถามโดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach) ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ไดคาความเช่ือม่ัน .9251 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือ
ขอความรวมมือจากผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษา      
เพ่ือขอสัมภาษณ 
 2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือ
ถึงผูทรงคุณวุฒิ ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 3. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือ
ขอความรวมมือจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือทดลองเครื่องมือ     
เพ่ือการวิจัยในขั้นตน 
 4. ผูวิจัยทําหนังสือคํารองถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผานทางภาควิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความรวมมือจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือดําเนินการรวบรวมขอมูล 
 5. ในการรวบรวมขอมูลผูวิจัย ไดสงและรับกลับแบบสอบถามทางไปรษณีย  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)     
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลตอไปนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 2. การวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ            
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน และทานตอบในฐานะ โดยใชคาความถ่ี (frequencies) 
และคารอยละ (percentage) 
 3. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธการบริหาร
ความปลอดภัยสถานศึกษา ในสถานศึกษา จากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ คา 5 ระดับ 
ใชคามัชฌิมเลขคณิต (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือทราบลักษณะการแจกแจงของขอมูล และ
ใชสถิติการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal 
Component Analysis : PCA) และการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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การวิเคราะหกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา สําหรับเกณฑการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย  
ใชเกณฑในการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดดังนี้ 
   คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมขององคประกอบนั้นอยูในระดับ
มากท่ีสุด  
   คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความเหมาะสมขององคประกอบน้ันอยูในระดับ
มาก 
   คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความเหมาะสมขององคประกอบนั้นอยูในระดับ
ปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความเหมาะสมขององคประกอบนั้นอยูในระดับ
นอย 
    คาเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง ความเหมาะสมขององคประกอบนั้นอยูในระดับ
นอยทีสุ่ด  
 4. การวิเคราะหเก่ียวกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ใชสถิติการวิเคราะห
หาเสนทาง (Path Analysis) 
 5. การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา ใชการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน แลวใชสถิติในการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) ประกอบดวย คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)  
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สรุป 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือทราบองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา 2. เพ่ือทราบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา     
3. เพ่ือยืนยันรูปแบบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 4 ขั้น คือ   
ขั้นที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย ขั้นที่ 2 การหาองคประกอบกลยุทธการบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา ขั้นที่ 3 การพิจารณารูปแบบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหาร
ความปลอดภัยสถานศึกษา ขั้นที่ 4 การยืนยันกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาที่เหมาะสม
ประชากรผูใหขอมูล ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ กลุมตัวอยางผูใหขอมูลจากจํานวนโรงเรียน 331 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน จํานวน 993 คน 
คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่  (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) วิเคราะหองคประกอบกลยุทธการบริหาร
ความปลอดภัยสถานศึกษา และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน (Path Analysis) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  



 
 

 

 
บทที่ 4  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษา กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา โดยใชเทคนิคการวิจัย     
เชิ งปริมาณ (quantitative research) และวิจัยเชิ งคุณภาพ (qualitative research) ผู วิ จัยทําการ          
สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 331 แหง และไดรับกลับคืนมา จํานวน 287 แหง 861 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 86.70 และใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกการนําเสนอขอมูลออกเปน 3 ตอน 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
   1.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Document analysis) ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาและการสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
   1.2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   1.3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับกลยุทธการบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
   1.4 การวิเคราะหองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา
ดวยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา 
  ตอนท่ี 3 การยืนยันองคประกอบความสัมพันธกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Document analysis) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาและการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทีเ่กี่ยวของกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
  1.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
  ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ โดยศึกษาจาก
ทฤษฎี บทความงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการตางๆ เพ่ือรวบรวมศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับกลยุทธ  
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา โดยยึดแนวการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ
และสวัสดิศึกษา, คูมือขอปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา, พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน, พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546, 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, การบริหารความเส่ียง, มาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799, มาตรฐาน ISO 18000, วิศวกรรมความปลอดภัย, 
ทฤษฎี 3 E ความปลอดภัยในโรงงาน, ทฤษฎี Swiss Cheese Model of Acciden Causation และ
ทฤษฎี Domino ปรากฏดังตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 ตอไปน้ี 
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   จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา จํานวน 9 ทาน ไดตัวแปรท่ีสังเกตได (observed variable) จํานวน 73 ขอ และผูวิจัยนํา
ตัวแปรที่สังเกตไดทั้ง 3 สวน คือ จากตารางที่ 2 จํานวน 328 ขอ ตารางที่ 3 จํานวน 164 ขอ และตารางที่ 4 
จํานวน 73 ขอ มารวมกันเพ่ือพัฒนาเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเอาตัวแปรท่ี
เหมือนกันมารวมกัน ดังนั้นองคประกอบที่สังเกตได (observed variable) มีจํานวนท้ังสิ้น 171 ขอ 
  1.2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากสถานศึกษา จํานวน 287 แหงๆ ละ 3 คน 
โดยผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมจํานวนท้ังสิ้น 861 คน เมื่อแยกพิจารณาตาม 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตอบในฐานะ โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และหาคารอยละ (percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ สถานภาพ 
รวม 

จํานวน รอยละ 

1 
 
 

เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
495 
366 

 
57.50 
42.50 

รวม 861 100.00 
2 

 
 

อายุ 
 - ไมเกิน 30 ป 
 - 30 - 40 ป 
 - 41 - 50 ป 
 - 51 ป ขึ้นไป  

 
29 
327 
421 
84 

 
3.36 
37.99 
48.90 
9.75 

รวม 861 100.00 
3 

 
 

วุฒิการศึกษา 
 - ต่ํากวาปริญญาตรี 
 - ปริญญาตรี 
 - ปริญญาโท 
 - ปริญญาเอก 

 
- 

252 
599 
10 

 
- 

29.27 
69.57 
1.16 

รวม 861 100.00 
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ตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

ขอ สถานภาพ 
รวม 

จํานวน รอยละ 

4 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 - ไมเกิน 5 ป 
 - 6 - 10 ป 
 - 11 - 15 ป 
 - 15 ปขึ้นไป 

 
78 
256 
471 
56 

 
9.06 
29.74 
54.70 
6.50 

รวม 861 100.00 
5 

 
 

ทานตอบในฐานะ 
 - ผูอํานวยการโรงเรียน 
 - รองผู อํานวยการโรงเรียน 
 - ประธานคณะกรรมการ
  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
287 
287 
287 

 
33.33 
33.33 
33.33 

 
รวม 861 100.00 

 
  จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 861 คน สวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 495 คน คิดเปนรอยละ 57.50 เพศหญิง จํานวน 366 คน คิดเปนรอยละ 42.50 ดานอายุ 
พบวา สวนใหญอายุ  41 - 50 ป มีมากที่สุด จํานวน 421 คน คิดเปนรอยละ 48.90 นอยที่สุดอายุไมเกิน 
30 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 3.36 ดานวุฒิการศึกษา พบวา ระดับปริญญาโท มีมากที่สุด 
จํานวน 599 คน คิดเปนรอยละ 69.57 และนอยที่สุด คือ ปริญญาเอก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
1.16 ดานประสบการณการทํางาน พบวา สวนใหญมีอายุงาน 11-15 ป จํานวน 471 คน มีมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 54.70 และนอยที่สุด คือ 15 ปขึ้นไป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 6.50 ดานฐานะ   
ในการตอบ พบวา สวนใหญดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน, รองผูอํานวยการโรงเรียน และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 33.33 เทากัน 
  1.3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
  ในการวิเคราะหกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ผูวิจัยไดใชการวิเคราะห
มัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม 
          (n = 287) 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

1 การจัดมาตรการปองกันอุบัติเหตุจากอาคาร
สถานที ่สิ่งกอสราง สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

4.76 0.31 มาก 

2 การจัดการมาตรการปองกันอุบัติภัยจาก
อัคคีภัย วาตภัยและอุทกภัยในสถานศึกษา 

4.15 0.60 มาก 

3 จัดใหมีการฝกอบรมอุบัติภัยและความเสียหาย
อันเนื่องมาจากอุบัติภัยโดยมีการทดสอบการ
ปฏิบัติงานทุกป 

4.43 0.87 มาก 

4 จัดใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนประกันความปลอดภัยรวมกัน 

4.50 0.65 มาก 

5 ผูบริหารในสถานศึกษาควรกําหนดระเบียบ
แบบแผนในการบริหารความปลอดภัยที่ชัดเจน 

4.39 0.65 มาก 

6 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน
รักษาความปลอดภัยตามท่ีหลักเกณฑกําหนด 

4.75 0.64 มาก 

7 มีการจัดบรรยากาศภายในหองเ รียนและ
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหมีความปลอดภัย 

4.87 0.73 มาก 

8 จัดใหมีแผนการปองกันและการเคลื่อนยาย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4.34 0.77 มาก 

9 ซอมแซมสวนประกอบอาคารใหอยูในสภาพ  
ที่ปลอดภัย 

4.25 0.76 มาก 

10 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางใหเพียงพอในหองเรียน 4.69 0.75 มาก 
11 จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณในที่เก็บ  

ทุกครั้งอยางเปนระเบียบและปลอดภัย 
4.13 0.72 มาก 

12 ใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 4.02 0.62 มาก 
13 จัดแหลงขอมูลที่สามารถติดตอขอความชวยเหลือ

ไวลวงหนาเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา 
4.72 0.64 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

14 สถานศึกษาเนนใหความดานการรักษาความ
ปลอดภัย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

4.54 0.62 มาก 

15 มีการปลูกตนไมเพ่ือเปนแนวกันลมและลดความ
รุนแรงของลมในสถานศึกษาบริเวณที่ตั้งที่อยู 
ในพ้ืนที่ที่เกิดวาตภัยบอยครั้ง 

4.04 0.63 มาก 

16 บอน้ํา สระนํ้า และบอเลี้ยงปลา ควรมีรั้วหรือ
แนวเขตเพ่ือปองกันการพลัดตกน้ําของเด็ก 

4.21 0.68 มาก 

17 จัดใหมีกรรมการและเจาหนาที่ตรวจความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติ งานของฝายตางๆ  
ในสถานศึกษา 

4.13 0.59 มาก 

18 การจัดประชุมเพ่ือความปลอดภัยแกบุคลากร 
ในสถานศึกษาอยางนอยเ ดือนละ  1 ครั้ ง  
เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติ 

4.91 0.58 มาก 

19 จัดประชุมเพ่ือความปลอดภัยเพ่ือใหความสําคัญ
และสงเสริมความรูในงานปองกันอุบัติภัยและ
หาทางชวยลดอุบัติภัยในสถานศึกษา 

4.55 0.56 มาก 

20 จัดประชุมเพ่ือความปลอดภัย โดยผูบริหารและ
บุคลากรที่เก่ียวของเขาประชุมดวยทุกคร้ัง 

4.93 0.57 มาก 

21 มีมาตรการในการปองกันอุบัติภัยจากอาหารและ
เครื่องดื่มในสถานศึกษา 

4.07 0.69 มาก 

22 รวมมือกับชุมชนในการรณรงคตอตานยาเสพติด
และความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 

4.51 0.68 มาก 

23 มีการจัดเจาหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารและเคร่ืองดื่มในสถานศึกษา 

4.52 0.73 มาก 

24 มีการตรวจสุขภาพนักเรียนเปนประจําทุกป  
และรายงานผลการตรวจใหผูปกครองทราบ 

4.55 0.66 มาก 

25 จัดวิทยากรภายนอกมาแนะนําใหความรูเกี่ยวกับ
ประเภทสัตวมี พิษและสัตว ไมมี พิษเ พ่ือให
นักเรียนแยกประเภทสัตวมีพิษและไมมีพิษได 

4.73 0.76 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

26 มีการแนะนําเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน
ใหกับนักเรียนถูกสัตวมีพิษกัดตอย 

4.41 0.61 มาก 

27 สถานศึกษามีปายแสดงเตือนภัยจากสัตวมีพิษ
ในบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยง 

4.55 0.62 มาก 

28 สถานศึกษามีการตัดหญาอยูเสมอ เพ่ือไมให  
งูอาศัย 

4.76 0.74 มาก 

29 สถานศึกษามีการแตงตั้ งผู รับผิดชอบดูแล  
ความไมสงบในโรงเรียน 

4.86 0.75 มาก 

30 สถานศึกษามีการติดตามสถานการณความไมสงบ
จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

4.91 0.71 มาก 

31 สถานศึกษามีการสอดแทรกวิธีการซักซอม  
การอพยพไวในบทเรียน 

4.50 0.79 มาก 

32 สถานศึกษามีการกําหนดแผนฉุกเฉิน เพ่ือใหครู 
บุคลากร และนักเรียนทราบ 

4.50 0.61 มาก 

33 สถานศึกษามีชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหาจากการเกิดเหตุการณความไมสงบ 
ในโรงเรียน 

4.61 0.70 มาก 

34 สถานศึกษามีการประสานแผนการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษากับหนวยงานทหารและ
ฝายปกครองในพ้ืนที่ 

4.53 0.67 มาก 

35 มีมาตรการในการปองกันบุคลาการทางการศึกษา
และนักเรียนจากผลการสูรบในพื้นที่ 

4.42 0.69 มาก 

36 สถานศึกษาไดรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
วางมาตรการการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

4.75 0.60 มาก 

37 มีการจัดตั้งอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบ
เว็บไซตหรือจัดใหติดตั้งโปรแกรมตรวจจับ
เว็บไซตที่ไมพึงประสงค และแจงใหหนวยงาน  
ที่รับผิดชอบทราบ 

4.68 0.65 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

38 จัดใหปายคําเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 4.85 0.70 มาก 
39 เผยแพร ประชาสัมพันธ  ระเบียบวินัย กฎ

ขอบังคับแนวปฏิบัติใหบุคลากรและนักเรียน
ทราบโดยทั่วกัน 

4.16 0.77 มาก 

40 สรางสื่ออิเล็กทรอนิกส วีซีดีใหความรูหรือแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 

4.35 0.79 มาก 

41 จัดใหมีระเบียบวิธีการใชเคร่ืองปองกันอันตราย
ในการปฏิบัติงาน 

4.12 0.76 มาก 

42 จัดใหมีระเบียบการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
ที่เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา 

4.53 0.78 มาก 

43 ผูบริหารสถานศึกษามีการแนะนําการใชเครื่องมือ
ในขณะปฏิบัติงานและยับยั้งการปฏิบัติงาน  
ที่เปนอันตราย 

4.43 0.75 มาก 

44 มีการทดสอบเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ของ
สถานศึกษาใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได
อยางปลอดภัย 

4.60 0.64 มาก 

45 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานแขงขันกีฬานักเรียนและบุคลากร 

4.58 0.60 มาก 

46 ปลุกจิตสํานึกใหนักเรียนไดตระหนักถึงประโยชน
และเห็นคุณคาของการกีฬา 

4.25 0.60 มาก 

47 หลีกเล่ียงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหรือเครื่องเลน
ที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย 

4.36 0.59 มาก 

48 นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มาใชแกไข 
ในการปฏิบัติ งานดานความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

4.93 0.55 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

49 สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือที่จะสามารถชวยลดความสูญเสีย ซึ่งสงผล
ตอการบริหารงานตางๆ  ของสถานศึกษา  
ใหดําเนินไปอยางราบรื่น 

4.84 0.73 มาก 

50 สถานศึกษาจะตองเตรียมการวางแผนเพ่ือปองกัน
ความสูญเสีย เชน การวิเคราะหความเสี่ยงของ
สถานศึกษา และสาเหตุของความเส่ียง เปนตน 

4.65 0.77 มาก 

51 สถานศึกษามีการติดตั้งเครื่องฉีดน้ําหรือเครื่อง
ดักจับควันเพ่ือควบคุมเพลิงไหมใหอยูในวงจํากัด
เมื่อเกิดเพลิงไหมอาคารเรียน 

4.22 0.75 มาก 

52 สถานศึกษามีการสรางความรูสึกรวมในงาน
บริหารความเสี่ยงขององคกร เพ่ือใหบุคลากร
และนักเรียนทุกคนเห็นความสําคัญของการ
บริหารความเสี่ยง 

4.98 0.76 มาก 

53 สถานศึกษาควรมีการจัดต้ังผูรับผิดชอบงาน
บริหารความเส่ียงขององคกรหรือ Chief Risk 
Officer (CRO) เ พ่ื อควบคุ มความ เสี่ ย ง ใน
สถานศึกษา 

4.75 0.65 มาก 

54 ทีมงานบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาควร
ประกอบไปดวยผูที่มีความเชี่ยวชาญทางสถิติ 
คณิตศาสตรการเงินการดําเนินงาน และความ
เชี่ยวชาญดานอ่ืนๆ ที่จําเปน 

4.49 0.64 มาก 

55 สถานศึกษาควรมีขอมูลของการดําเนินการ  
ที่สามารถลดความสูญเสียที่ เกิดขึ้นในอดีต  
ที่ประสบความสําเร็จจะมีประโยชนอยางมาก
ตอทีมงานบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 

4.02 0.63 มาก 
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 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

56 สถานศึกษาควรมีการสรางแผนภูมิความเส่ียง 
เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรทุกคนในองคกรได
เห็นภาพรวมเดียวกันวาความเ ส่ียงมีการ
กระจายตัวตามความเสี่ยงและความรุนแรง
อยางไร  

4.96 0.65 มาก 

57 สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลแผน
กลยุทธในการบริหารความเส่ียงอยางเปน
ขั้นตอน 

4.32 0.66 มาก 

58 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูวางนโยบาย 
ในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 

4.42 0.61 มาก 

59 ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมรวมกับตัวแทน
ของทุกสวนในสถานศึกษาเพ่ือกําหนดความ
เสี่ยงและการแกไขความเสี่ยงในสถานศึกษา
รวมกัน 

4.80 0.66 มาก 

60 สถานศึกษาควรมีการปรับ ( Fine tune ) ปรับแก
เมื่อพบวาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เลือกใช
ไปแลวนั้นไมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม
ในทองถิ่น 

4.65 0.78 มาก 

61 สถานศึกษาควรมีการจัดทําคูมือบริหารความ
เสี่ยงในสถานศึกษา 

4.23 0.74 มาก 

62 สถานศึกษาควรมีการกําหนดกลยุทธเพ่ือควบคุม
ผลกระทบของความเส่ียง ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถ
บรรลุเปาหมายหรือใกล เคียงกับเปาหมาย  
ที่สถานศึกษากําหนดไว  

4.15 0.80 มาก 

63 สถานศึกษาควรมีการติดตาม  กํากับและ
ตรวจสอบ (Control) ผลของการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงวาไดมีการปฏิบัติจริงหรือไม 

4.03 0.80 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

64 สถานศึกษาควรมีการกําหนดความเส่ียงและ  
มีมาตรการ ในการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  

4.46 0.58 มาก 

65 สถานศึกษามีการสร างความตื่นตัว ใหกับ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาใหรูสึกวาเขามี
สวนรวมและจําเปนที่จะตองใหความรวมมือ  
ในการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

4.89 0.60 มาก 

66 สถานศึกษามีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางปองกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

4.31 0.51 มาก 

67 สถานศึกษาตองมีการนําหลักทางสถิติมาใชใน
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดยอางอิง
หลักความนาจะเปนทางสถิติ 

4.42 0.59 มาก 

68 หากสถานศึกษาไมมีการสํารวจความเส่ียง  
จะทําใหองคกรสูญเสียผลประโยชนเปนมูลคามาก 

4.52 0.71 มาก 

69 การสรางความรูสึกในการมีสวนรวมในการบริหาร
ความเส่ียงในสถานศึกษา ควรมีการออกเปน
หนังสือ เปนนโยบายวาจะทําการบริหารความเส่ียง
เพ่ืออะไร มีใครรับผิดชอบมีขอดีขอเสียอยางไร 

4.58 0.73 มาก 

70 สถานศึกษาควรมีการหลีกเลี่ยงความเส่ียง และ
การถายโอนความเสี่ยง 

4.96 0.76 มาก 

71 สถานศึกษามีการปรับปรุงกลยุทธการบริหาร
ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยูเสมอ 

4.10 0.76 มาก 

72 สถานศึกษาควรมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมจากองคกรตาง ๆ 
หรือนักบริหารความเสี่ยงคนอ่ืน 

4.50 0.74 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

73 สถานศึกษาควรมีแผนการดําเนินงานหลังจาก
เกิดความสูญเสียแลว เพ่ือความอยูรอดของ
องคกร 

4.05 0.71 มาก 

74 นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจะตอง
จัดการดูแลใหมีความปลอดภัย 

4.93 0.73 มาก 

75 สถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาใหมีความพรอมสามารถ
ปองกันและแกไขสถานการณปญหาของนักเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.20 0.76 มาก 

76 การรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาจะตองให
ความรูและความเขาใจแกผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

4.56 0.78 มาก 

77 ครู ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
และผูปกครองนักเรียนจะตองมีแนวทางในการ
ปองกัน และรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 

4.70 0.76 มาก 

78 สถานศึกษาจะตองประสานงานกับเครือขาย
องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนเกี่ยวของ
เพ่ือใหมีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัย
ใหกับนักเรียน 

4.63 0.78 มาก 

79 สถานศึกษาจะตองติดตามและประเมินผล
ระบบดูแลความปลอดภัย ให แกนั ก เรี ยน  
อยางตอเนื่อง 

4.66 0.71 มาก 

80 สถานศึกษาจะตองจัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยใหแกนัก เรียนตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.34 0.79 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

81 สถานศึกษาจะตองสงเสริม  สนับสนุนและ
จัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

4.52 0.72 มาก 

82 สถานศึกษาจะตองมีการจัดระบบการรักษา
ความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาโดย
การมีสวนรวมของครู ผูปกครอง และเครือขาย
ทั้งภาครัฐและเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.76 0.76 มาก 

83 สถานศึกษาจะตองกําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยใหเหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรม 
ประเพณีของทองถ่ินและสภาพความเสี่ยงของ
ทองถ่ิน 

4.13 0.75 มาก 

84 สถานศึกษาจะตองมีระบบการติดตอสื่อสาร  
ที่มปีระสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย 

4.53 0.79 มาก 

85 สถานศึกษาจะตองมีแผนรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษาจากการทําร ายตนเองและ  
การฆาตัวตายของนักเรียน 

4.52 0.62 มาก 

86 สถานศึกษาจะตองมีแผนรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมชูสาวของ
นักเรียน 

4.20 0.74 มาก 

87 อุบัติเหตุในสถานศึกษาสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
ความประมาท ขาดการดูแลเอาใจใสในเร่ือง
อาคารสถานท่ีวัสดุอุปกรณและสภาวะแวดลอม
ของสถานศึกษา  

4.45 0.80 มาก 

88 สถานศึกษาจะตองตรวจสอบโครงสรางและ
สวนประกอบของอาคาร ตลอดจนอุปกณที่ติดตั้ง
ในสวนตาง ๆ ของอาคารอยางสมํ่าเสมอ 

4.36 0.76 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

89 การ รักษาความปลอดภัย ในสถาน ศึกษา  
หากเกิดกรณีไมสามารถซอมแซมอาคารเรียน
หรืออาคารประกอบไดใหขออนุญาตรื้อถอน  
โดยดวนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 

4.42 0.78 มาก 

90 สถานศึกษาจะตองมีมาตรการในการหามใช
ครุภัณฑทีช่ํารุดโดยเด็ดขาด 

4.53 0.78 มาก 

91 สถานศึกษาควรติดตั้งระบบปองกันกระแสไฟฟา
ลัดวงจรหรืออุปกรณตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ
ทุกอาคารและอุปกรณที่ เกี่ยวของกับการใช
ไฟฟาในสถานศึกษา 

4.75 0.75 มาก 

92 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในดานการ
ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาโดย
ถือเปนเรื่องสําคัญที่จําเปนตองปฏิบัติ 

4.42 0.75 มาก 

93 สถานศึกษามีมาตรการตรวจสอบอุปกรณ
ภายในหองนํ้าหองสวมใหอยูในสภาพที่สามารถ
ใชงานไดอยางปลอดภัยอยูเสมอ 

4.86 0.75 มาก 

94 สถานศึกษาควรสรางหองน้ําหองสวมใหเมาะสม
กับสภาพและวัยของนักเรียน เชน อนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและคนพิการ 

4.42 0.74 มาก 

95 สถานศึกษามีการติดตั้งรั้วและประตูโรงเรียนให
ไดมาตรฐานดานความปลอดภัย 

4.75 0.70 มาก 

96 สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความ
ตระหนักแกนักเรียนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจาก
ตนไม เชน พิษของยางไมพิษจากเกสร และหนาม 
เปนตน 

4.36 0.70 มาก 

97 สถานศึกษามีการจัดทําปายขอกําหนดและ
วิธีการใชเครื่องเลนกีฬาทุกชนิดในสนามกีฬา 

4.95 0.76 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

98 สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณเครื่องเลนในสวน
ที่จะตองมีนอตยึดฐาน ตองหมั่นตรวจสอบให
แข็งแรงมั่นคงอยูเสมอ 

4.61 0.79 มาก 

99 สถานศึกษาดูแลสถานที่และบุคลากรทุกคนใหมี
สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

4.42 0.75 มาก 

100 บุคลากรในสถานศึกษาใหความรวมมือกับ
ผูบริหารศึกษาในการดําเนินการและสงเสริม
ด า น ค ว า มป ล อ ดภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

4.35 0.73 มาก 

101 บุคลากรทุกนายในสถานศึกษาปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว 

4.25 0.79 มาก 

102 สถานศึกษาตองจัดใหมีการฝกอบรมหรือ  
ใหคําปรึกษาเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยอาชีว  
อนามัย  และภาพแวดลอม ในการ ทํางาน  
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 

4.75 0.78 มาก 

103 สถานศึกษาแจกคูมือการปฏิบัติงานใหบุคลากร
ทุกคนกอนที่บุคลากรจะเขาทํางาน เปลี่ยนงาน 
หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

4.65 0.70 มาก 

104 สถานศึกษาติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตราย
และเครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัยอาชีว 
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้ง
ขอความแสดงสิทธิและหนาที่ของนายจางและ
ลูกจางตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็น  
ไดงาย 

4.32 0.75 มาก 

105 สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินอันตรายที่อาจจะ
เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

4.25 0.70 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

106 สถานศึกษาไดดําเนินการศึกษาผลกระทบของ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอบุคลากร 

4.23 0.72 มาก 

107 สถานศึกษาจัดทําแผนการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม  
ในการทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแล
บุคลากรและสถานที ่

4.42 0.74 มาก 

108 สถานศึกษาจัดตั้งกองทุนความปลอดภัยอาชีว 
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือ
เปนทุนใชจายในการดําเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 

4.85 0.78 มาก 

109 สถานศึกษามีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาโดยปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552 

4.79 0.72 มาก 

110 สถานศึกษามีการกําหนดบุคคลท่ีจะเขาถึงสิ่ง  
ที่เปนความลับของทางราชการในชั้นใดตองเปน
บุคคลที่ผูบริหารมอบหมายความไววางใจ และ
ใหเขาถึงส่ิงที่เปนความลับของทางราชการได
เฉพาะเร่ืองท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น 

4.47 0.73 มาก 

111 สถานศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคลทุกคนในสถานศึกษา 

4.86 0.79 มาก 

112 สถานศึกษามีการรับรองความไววางใจบุคคล
เพ่ือใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ 

4.93 0.71 มาก 

113 สถานศึกษาจะตองทําการอบรมบุคลากร  
ที่ไดรับการรับรองความไววางใจ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552 

4.12 0.76 มาก 
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ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

114 สถานศึกษาจะตองจัดสรรงบประมาณที่จะใช 
ในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่ 

4.12 0.68 มาก 

115 สถานศึกษาออกแบบกอสรางอาคารและ
สถานที่หรือเครื่องกีดขวางของทางราชการที่มี
ความสําคัญหรือความลับที่ตองพิทักษรักษา  
ใหคํานึงถึงดานการรักษาความปลอดภัย 

4.38 0.75 มาก 

116 สถานศึกษาจะตองมีแสงสวางเพ่ือปกปองพ้ืนที่
ที่มีความสําคัญ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบพื้นท่ี 

4.26 0.76 มาก 

117 สถานศึกษาจัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัย
สําหรับตรวจและเตือนใหทราบ เมื่อมีการเขา
ใกลหรือการลวงลํ้าเขามาในพ้ืนที่ที่มีการรักษา
ความปลอดภัย 

4.62 0.76 มาก 

118 สถานศึกษาตองควบคุมยานพาหนะท่ีผานเขา
ออกเพ่ือใหทราบวายานพาหนะใดไดรับอนุญาต
ใหผานเขาออกในพ้ืนที่ที่มีการควบคุมและ  
มีบันทึกเปนหลักฐานการเขาและออก 

4.98 0.79 มาก 

119 มีการแตงตั้งคณะกรรมการในสถานศึกษาตาม 
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

4.20 0.79 มาก 

120 สถานศึกษามีการออกหลักฐานการศึกษาแก
ผูเรียนหรือผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาวา
ไดศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.75 0.78 มาก 

121 สถานศึกษาไดรับสิทธิประโยชนดานเงินอุดหนุน
จากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาและไดรับการ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายทาง
การศึกษาและสิทธิประโยชนอ่ืน ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายกําหนด 

4.65 0.70 มาก 
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ของ
องคประกอบ 

122 การจัดตั้งสถานศึกษา เจาของสถานประกอบการ
ไดยื่นคําขอเปนหนังสือตอสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูในเขต
พ้ืนที่อยางถูกตอง 

4.45 0.79 มาก 

123 สถานศึกษาทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศและการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4.85 0.72 มาก 

124 คณะกรรมการสถานศึกษาไดทําหนาที่กําหนด
นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเหมาะสมกับสถานประกอบการ
และสอดคลองกับนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

4.02 0.70 มาก 

125 สถานศึกษาไดจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือสรางความมั่นใจ
แกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 

4.40 0.74 มาก 

126 การประกันคุณภาพการศึกษาใหสถานศึกษายึด
หลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน  
ที่เกี่ยวของ โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับ
ดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

4.12 0.77 มาก 

127 สถานศึกษาไดจัดโครงสรางการบริหารท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4.70 0.70 มาก 

128 สถานศึกษาไดมีการแตงตั้ งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4.14 0.78 มาก 

129 สถานศึกษาไดจัดใหมีระบบสารสนเทศที่มี
ขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4.42 0.71 มาก 
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130 สถานศึกษาไดจัดใหมีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรูและผลการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา
ทองถ่ินและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.12 0.72 มาก 

131 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงหลัก
และครอบคลุม วิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย และ
สภาพความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางตอเนื่อง 
ชัดเจน และเปนรูปธรรม 

4.12 0.76 มาก 

132 สถานศึกษาไดดํา เ นินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว 

4.45 0.74 มาก 

133 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปโดยระบุความสําเร็จตามเปาหมาย  
ที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.36 0.76 มาก 

134 สถานศึกษาจัดใหมีการกําหนดสาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูในวิชา
แกนหลักของสถานศึกษารวมกันเปนรายปหรือ
เปนรายภาค 

4.25 0.60 มาก 

135 สถานศึกษาไดกําหนดการใชงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

4.36 0.77 มาก 

136 สถานศึกษามีการพัฒนาดานการจัดประสบการณ
การเรียนรูกระบวนการเรียนรู การสงเสริมการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสูเปาหมาย  
ที่กําหนดไว 

4.19 0.73 มาก 
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ของ
องคประกอบ 

137 สถานศึกษามีมาตรฐานในดานการจัดการความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ของบุคลากรใน
สถานศึกษาไมใหเกิดขึ้นโดยระบบการบริหาร  
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

4.32 0.75 มาก 

138 สถานศึกษามีวิธีการดําเนินงานทางดานสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยใหกับนักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.83 0.79 มาก 

139 สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือสรางคุณคา
แหงความเปนมนุษย รักษาคน รักษาสุขภาพ
อนามัยและรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.96 0.74 มาก 

140 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานในการ
สรางอัตลักษณของสถานศึกษาใหไดมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

4.47 0.77 มาก 

141 สถานศึกษามีการสรางคานิยมในการสรางความ
ปลอดภัยโดยไมตองบังคับ ซึ่งจะกลายเปน
วัฒนธรรมที่ทุกคนปฏิบัติ 

4.95 0.70 มาก 

142 สถานศึกษามีการประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ
แบบแผนในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

4.02 0.75 มาก 

143 สถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการเหตุการณ
ที่ เ กี่ ย วของกับความ ม่ันคงแล ะปลอดภั ย  
ของโรงเรียน 

4.20 0.72 มาก 

144 สถานศึกษามีการกําหนด ลงมือปฏิบัติ ดําเนินการ
เฝาระวังทบทวน บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามที่ได
กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร  

4.33 0.73 มาก 
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องคประกอบ 

145 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงถึงการใหความสําคัญ
ตอการกําหนดการลงมือปฏิบัติ การดําเนินการ
เฝ าระวังการทบทวนการบํารุ ง รักษาและ  
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยของสถานศึกษา 

4.78 0.76 มาก 

146 สถานศึกษาจะตองวางแผนตรวจสอบภายใน
โดยพิจารณาถึงสถานภาพและความสําคัญของ
สวนตางๆ ที่จะไดรับการตรวจสอบและผลการ
ตรวจสอบในครั้งที่ผานมา 

4.93 0.75 มาก 

147 การใหการศึกษา หรือการฝกอบรมและแนะนํา
คนงานหัวหนางาน ตลอดจนผูที่เก่ียวของในการ
ทํางาน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติเหตุและการเสริมสรางความปลอดภัย 

4.64 0.77 มาก 

148 สถานศึกษาจะตองมีเครื่องปองกันสวนที่เปน
อันตรายของเคร่ืองจักรเครื่องมือหรืออุปกรณ
ตาง ๆ ที่ชํารุดบกพรองที่ทํางานในสถานศึกษา 

4.98 0.79 มาก 

149 สถานศึกษาเนนยําใหนักเรียนและบุคลากร
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัย  
ในสถานศึกษา 

4.31 0.70 มาก 

150 สถานศึกษาจะตองเนนยําใหนักเ รียนและ
บุคลากรแตงกายใหเรียบรอยและรัดกุม 

4.73 0.68 มาก 

151 สถานศึกษาจะตองกลบหลุมที่ขรุขระบริเวณ
เสนทางและสถานท่ีตางๆ  ในสถานศึกษา  
ใหเรียบรอย 

4.13 0.64 มาก 

152 สถานศึกษาจะตองดําเนินการซอมระบบไฟฟา
และอุปกรณไฟฟาที่ชํารุดบกพรองโดยทันที 

4.00 0.62 มาก 

153 สถานศึกษาจะตองกําหนดคาสวัสดิการตาง ๆ 
ของผูบาดเจ็บทุกคนในสถานศึกษา 

4.97 0.61 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

154 สถานศึกษามีกฎเกณฑ  ระเบียบบังคับและ
สามารถควบคุมใหเกิดการปฏิบัติไดอยางจริงจัง 

4.36 0.74 มาก 

155 สถานศึกษามีการใหความรูแกบุคลากรทุกระดับชั้น 
ตั้งแตผูบริหารไปจนถึงบุคลากรทุกคน 

4.46 0.76 มาก 

156 สถานศึกษาจะตองมีอุปกรณในการรักษาความ
ปลอดภัยที่เพียงพอและไมชํารุดในการใชงาน 

4.73 0.70 มาก 

157 สถานศึกษาจะตองกําหนดวาใครจะทําหนาที่
อะไรบางในการระงับเหตุ ใครส่ังการ และมีการ
จัดหนวยชวยชีวิตบุคลากรในสถานศึกษา 

4.66 0.75 มาก 

158 สถานศึกษามีมาตรการในการปองกันอันตราย 
ทีอ่าจเกิดข้ึนขณะมีการทํางานขางบน โดยปดกั้น
บริเวณ ไมใหผูปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ เขาไปในพ้ืนที่
ดานลาง 

4.63 0.64 มาก 

159 สถานศึกษามีมาตรการในการปองกันอันตราย 
ที่อาจเกิดขึ้นโดยผูที่ทํางานดานบนจะตองผูกมัด
อุปกรณเพ่ือปองกันการรวงหลนมาดานลาง 

4.36 0.70 มาก 

160 สถานศึกษามีการกําหนดกฎระเบียบใหคนที่
ทํางานทุกคนตองสวมใสหมวกนิรภัยปองกัน
ศีรษะในขณะปฏิบัติงาน 

4.92 0.70 มาก 

161 สถานศึกษามีการหาสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
และปองกันสิ่งที่ เปนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้ น 
ไมใหเกิดอุบัติเหตุทํานองเดียวกันซ้ําขึ้นอีก   

4.13 0.77 มาก 

162 สถานศึกษาออกแบบอุปกรณในการทํางาน 
และควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมีสภาพ
การทํางานท่ีปลอดภัย 

4.86 0.75 มาก 

163 สถานศึกษาจะตองเขมงวดและไมปลอยปละ
ละเลยในมาตรการในการปองกันความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 

4.30 0.73 มาก 
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ตารางที่ 6 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต และระดับของแตละตัวแปรที่เปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
 สถานศึกษาในภาพรวม (ตอ) 
 

ขอที่ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
มัชฌิม 
เลขคณิต 

( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ของ
องคประกอบ 

164 สถานศึกษาจะตองมีการการวิเคราะหความ
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในสถานศึกษา 

4.98 0.77 มาก 

165 อุบัติ เหตุ ในสถานศึกษาเปนผลมาจากการ
กระทําที่ไมปลอดภัย หรือสภาพการที่ไมปลอดภัย 

4.86 0.75 มาก 

166 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการการปองกัน
อุบัติเหตุในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติไดอยาง
แทจริง 

4.33 0.77 มาก 

167 การปองกันอุบัติเหตุในสถานศึกษาตามทฤษฎี
โดมิ โนหรือโซ อุบัติ เหตุ  ก็คือ  การตัดลูกโซ
อุบัติเหตุ โดยกําจัดการกระทําหรือสภาพการณ
ที่ไมปลอดภัยดวยวิธีตางๆ ออกไป 

4.12 0.76 มาก 

168 การปองกันอุบัติเหตุในสถานศึกษามีสาเหตุ  
ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุเมื่อคนพบวาอะไรเปนสาเหตุ 
ของการเกิดอุบัติเหตุก็ดําเนินการแกไขสาเหตุนั้น  

4.54 0.76 มาก 

169 ปจจัยการปองกันอุบัติเหตุในสถานศึกษาท่ีสําคัญ 
ไดแก การกระทําที่ไมปลอดภัยและสภาพการณ
ที่ไมปลอดภัย 

4.35 0.78 มาก 

170 สถานศึกษาจะตองเขมงวดและควบคุมบุคลากร
ที่ไมสนใจตอหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย  
ซึ่งจะทําใหเกิดการกระทําท่ีไมปลอดภัยและเกิด
อันตรายได 

4.30 0.79 มาก 

171 สถานศึกษาจะตองจัดเจาหนาที่ในการตรวจ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเครื่องจักรและ
สภาพท่ีเปนอันตรายอ่ืนๆ เชน แสงสวางที่ไม
เพียงพอ เปนตน ซึ่งอาจเปนสาเหตุโดยตรงของ
อุบัติเหตุ 

4.03 0.72 มาก 
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  จากตารางที่ 6 พบวา โดยภาพรวม ตัวแปรทั้ง 171 ขอ อยูระหวาง 4.00 - 4.87 แสดงวา
กลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูอํานวยการโรงเรียน, รองผูอํานวยการโรงเรียน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรเฉลี่ย ( x ) ของตัวแปรอยูในระดับมากทุกขอ 
เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.51 - 0.80 แสดงวากลุมตัวอยาง
มีความคิดเห็นตอตัวแปรสอดคลองกัน 
  1.4 การวิเคราะหองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาดวยการ
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยการวิเคราะหปจจัย  (Factor Analysis) 
ขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ คือ ตัวแปรมีความสัมพันธกัน และพิจารณาจากคา KMO and Bartlett’s 
และสถิติทดสอบตัวที่ 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity ใชทดสอบตัวแปรตางๆ วามีความสัมพันธกัน
หรือไม จากการวิเคราะหปจจัยไดผลดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 คา KMO - Meyer - Olkin Measure of Sampling Adequacy 
 

Kaiser - Meyer - Olkin Measure of Sampling  Adequacy 
Bartlett’s Test of Approx. Chi - Square Sphericity 
  Df 
  Sig 

.932 
52436.159 

8990 
.000 

 
  จากตารางที่ 7 พบวา KMO (Kaiser - Meyer - Olkin Measure of Sampling) มีคาเทากับ 
0.932 ซึ่งมีคาใกล 1 แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอมูลสามารถวิเคราะห
ปจจัยได และจาก Bartlett’s Test of Sphericity มีคา Chi - Square มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา 
แมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรมีความสัมพันธ ทําใหขอมูลสามารถนําไปวิเคราะหตอไปได 
   การวิเคราะหกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาโดยเกณฑขอตกลงเบื้องตน  
ในการพิจารณาปจจัย คือ คาไอเกน (eigenvalues) มากกวา 1 เกณฑในการพิจารณาตัวแปรท่ีเปน
ปจจัยที่มีคาน้ําหนักปจจัย (factor loading) มากกวา 0.50 และจากคาแมทริกซสหสัมพันธ และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพบวา ตัวแปรทุกปจจัย (factor extraction) ดวยการวิเคราะหปจจัย 
(maximum Likelihood) และหมุนแกนปจจัยดวยวิธีแวรี่แมกซ (varimax with Kaiser Normalization)  
  ผลการวิเคราะหโดยสกัดปจจัย (factor extraction) พบวา ตัวแปรกลยุทธการบริหาร
ความปลอดภัยสถานศึกษา สามารถจัดกลุมรูปแบบไดทั้งหมด 6 องคประกอบ และมีคาไอเกน 
(eigenvalues) มากกวา 1.00 รายละเอียดดังตารางที่ 8  
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ตารางที ่8 แสดงองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวน
 สะสมของกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 

 
  องคประกอบที่มีจํานวนตัวแปร ตั้งแต 3 ตัวแปรข้ึนไป และมีคาน้ําหนักองคประกอบ 
(Factor Loading) เทากับ 0.50 ขึ้นไป 
  จากตารางที่ 8 แสดงจํานวนองคประกอบ (Component) และคาความแปรปรวนของ   
ตัวแปรองคประกอบ รูปแบบความสัมพันธของกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา เมื่อพิจารณา
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1 พบวา มี 6 องคประกอบ และองคประกอบที่ 1-6 
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดไดเทากับ รอยละ 55.851 
  เมื่อพิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1 การเลือกองคประกอบ
จากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป 
ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ในแตละตัวแปรเทากับ 
0.50 ขึ้นไป พบวามี 6 องคประกอบเทานั้นที่ เปนไปตามเกณฑการพิจารณา คือ องคประกอบที่ 1 
องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 3 องคประกอบที่ 4 องคประกอบที่ 5 และองคประกอบท่ี 6 มีตัวแปร
ทั้งหมด 171 ตัวแปร เนื่องจากมีการตัดตัวแปรที่ถูกสกัดออก จํานวน 105 ตัวแปร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Variance Explained 

Com 
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  
Squared Loadings 

Rotation Sums of  
Squared Loadings 

 
Total 

% of 
Variance 

Cumu 
lative 

% 

 
Total 

% of 
Variance 

Cumu 
lative 

% 

 
Total 

% of 
Variance 

Cumu 
lative  

% 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

60.432 
8.599 
7.471 
5.150 
4.649 
3.827 

59.321 
58.438 
57.943 
62.361 
65.933 
68.102 

62.084 
8.853 
8.436 
5.434 
4.635 
3.757 

64.135 
9.878 
8.713 
6.861 
4.648 
3.758 

50.421 
6.763 
6.591 
5.448 
3.326 
2.758 

52.625 
58.831 
60.594 
62.484 
65.167 
67.151 

22.367 
15.864 
14.895 
14.561 
13.357 
12.724 

15.331 
10.356 
9.769 
9.678 
9.582 
9.129 

13.247 
24.939 
23.668 
39.837 
43.865 
55.851 
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ตารางที่ 9 คาน้ําหนักกลยุทธและจํานวนกลุมกลยุทธ 
 

ตัวแปร คาน้ําหนักกลยุทธ 
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 

q32 .793      
q7 .784      
q10 .781      
q11 .773      
q13 .765      
q5 .743      
q6 .739      
q17 .689      
q19 .684      
q23 .663      
q8 .659      
q38 .637      
q48 .619      
q39 .597      
q3 .567      
q29 .548      
q9 .543      
q14 .541      
q4 .539      
q58  .796     
q60  .784     
q49  .753     
q57  .725     
q71  .684     
q66  .651     
q61  .588     
q64  .576     
q69  .563     
q55  .556     
q53  .545     
q72  .535     
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ตารางที่ 9 คาน้ําหนักกลยุทธและจํานวนกลุมกลยุทธ (ตอ) 
 

ตัวแปร คาน้ําหนักกลยุทธ 
กลุมที่ 1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 กลุมที ่4 กลุมที ่5 กลุมที่ 6 

q59  .523     
q68  .519     
q77   .739    
q75   .728    
q88   .698    
q83   .685    
q81   .582    
q86   .576    
q97   .571    
q79   .564    
q93   .539    
q90   .532    
q95   .526    
q85   .518    
q80   .504    
q132    .675   
q129    .659   
q128    .642   
q135    .625   
q119    .612   
q125    .594   
q116    .583   
q111    .561   
q109    .558   
q105    .546   
q107    .542   
q140     .689  
q146     .668  
q143     .641  
q138     .578  
q142     .559  
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ตารางที่ 9 คาน้ําหนักกลยุทธและจํานวนกลุมกลยุทธ (ตอ) 
 

ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ 

กลุมที่ 1 กลุมที ่2 กลุมที ่3 กลุมที ่4 กลุมที ่5 กลุมที่  6 
q139     .521  
q150      .761 
q164      .736 
q153      .693 
รวมท้ังสิ้น 
66 ตัวแปร 19 14 13 11 6 3 

 
  จากตารางที่ 9 พบวา กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษามี 6 องคประกอบ        
คือ องคประกอบท่ี 1 จํานวน 19 ตัวแปร องคประกอบท่ี 2 จํานวน 14 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 
จํานวน 13 ตัวแปร องคประกอบท่ี 4 จํานวน 11 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 จํานวน 6 ตัวแปร และ
องคประกอบท่ี 6 จํานวน 3 ตัวแปร  
  จากผลการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางเพ่ือสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรประกอบท่ีสําคัญโดยการวิเคราะหดวยวิธีสกัดปจจัย 
(Principal Component Analysis : PCA) แลวไดองคประกอบที่สําคัญทั้ง 6 องคประกอบน้ี สอดคลองกับ
การวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏี รวมถึงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ      
ผูที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดเปนกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา โดยจําแนกตัวแปร 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 

303



 
 

 

ตารางที ่10 กลยุทธที่ 1 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

32 สถานศึกษามีการกําหนดแผนฉุกเฉิน เพ่ือใหครู บุคลากร และนักเรียนทราบ .793 
7 มีการจัดบรรยากาศภายในหองเรียนและสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  

ใหมีความปลอดภัย 
.784 

10 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางใหเพียงพอในหองเรียน .781 
11 จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณในที่เก็บทุกครั้งอยางเปนระเบียบและ

ปลอดภัย 
.773 

13 จัดแหลงขอมูลที่สามารถติดตอขอความชวยเหลือไวลวงหนาเมื่อเกิดอัคคีภัย
ในสถานศึกษา 

.765 

5 ผูบริหารในสถานศึกษาควรกําหนดระเบียบแบบแผนในการบริหาร  
ความปลอดภัยที่ชัดเจน 

.743 

6 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตามท่ีหลักเกณฑกําหนด 

.739 

17 จัดใหมีกรรมการและเจาหนาที่ตรวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
ฝายตางๆ ในสถานศึกษา 

.689 

19 จัดประชุมเพ่ือความปลอดภัยเพ่ือใหความสําคัญและสงเสริมความรู  
ในงานปองกันอุบัติภัยและหาทางชวยลดอุบัติภัยในสถานศึกษา 

.684 

23 มีการจัดเจาหนาที่ ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม  
ในสถานศึกษา 

.663 

8 จัดใหมีแผนการปองกันและการเคล่ือนยายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน .659 
38 จัดใหปายคําเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ .637 
48 นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มาใชแกไขในการปฏิบัติงานดาน  

ความปลอดภัยของสถานศึกษา 
.619 

39 เผยแพร ประชาสัมพันธ ระเบียบวินัย กฎขอบังคับ แนวปฏิบัติใหบุคลากร
และนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 

.597 

3 จัดใหมีการฝกอบรมอุบัติภัยและความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติภัย 
โดยมีการทดสอบการปฏิบัติงานทุกป 

.567 

29 สถานศึกษามีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลความไมสงบในโรงเรียน .548 
9 ซอมแซมสวนประกอบอาคารใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย .543 
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ตารางที่ 10 กลยุทธที่ 1 (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

14 สถานศึกษาเนนใหความรูดานการรักษาความปลอดภัย และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

.541 

4 จัดใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนประกัน
ความปลอดภัยรวมกัน 

.539 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 22.367 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 15.331 

 
  จากตารางที่ 10 พบวา กลยุทธที่ 1 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 19 ตัวแปร และ   
มีคาน้ําหนักตัวแปรในกลยุทธอยูระหวาง 0.539 ถึง 0.793 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ 22.367 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 15.331 แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 19 ตัวแปร ที่รวมกันบรรยายกลยุทธไดดีที่สุดและกลยุทธนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
15.331 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอื่นๆ แลว พบวา       
กลยุทธนี้ มีความสําคัญเปนอันดับ 1 ผูวิจัยตั้งชื่อกลยุทธนี้วา “การกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัย” 
 
ตารางที่ 10 กลยุทธที่ 2 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

58 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูวางนโยบาย ในการบริหารความเสี่ยง 
ในสถานศึกษา 

.796 

60 สถานศึกษาควรมีการปรับ ( Fine tune ) ปรับแกเมื่อพบวาวิธีการจัดการ
กับความเส่ียงที่เลือกใชไปแลวนั้นไมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น 

.784 

49 สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการบริหารความเส่ียง เพ่ือที่จะสามารถชวย
ลดความสูญเสียซึ่งสงผลตอการบริหารงานตางๆ ของสถานศึกษาใหดําเนิน
ไปอยางราบรื่น 

.753 

57 สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธในการบริหารความ
เสี่ยงอยางเปนขั้นตอน 

.725 

71 สถานศึกษามีการป รับปรุ งกล ยุทธการบ ริหารความเ ส่ียง ใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยูเสมอ 

.684 
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ตารางที่ 10 กลยุทธที่ 2 (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

66 สถานศึกษามีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา  
เพ่ือหาแนวทางปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 

.651 

61 สถานศึกษาควรมีการจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา .588 
64 สถานศึกษาควรมีการกําหนดความเส่ียงและมีมาตรการในการบริหาร

ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
.576 

69 การสรางความรูสึกในการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
ควรมีการออกเปนหนังสือ เปนนโยบายวาจะทําการบริหารความเสี่ยง
เพ่ืออะไร มีใครรับผิดชอบมีขอดีขอเสียอยางไร 

.563 

55 สถานศึกษาควรมีขอมูลของการดําเนินการ ที่สามารถลดความสูญเสีย  
ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ประสบความสําเร็จจะมีประโยชนอยางมากตอทีมงาน
บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 

.556 

53 สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งผูรับผิดชอบงานบริหารความเส่ียงขององคกร
หรือ Chief Risk Officer (CRO) เพ่ือควบคุมความเส่ียงในสถานศึกษา 

.545 

72 สถานศึกษาควรมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเพ่ิมเติม
จากองคกรตาง ๆ หรือนักบริหารความเสี่ยงคนอ่ืน 

.535 

59 ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมรวมกับตัวแทนของทุกสวนในสถานศึกษา
เพ่ือกําหนดความเสี่ยงและการแกไขความเสี่ยงในสถานศึกษารวมกัน 

.523 

68 หากสถานศึกษาไมมีการสํารวจความเส่ียง จะทําใหองคกรสูญเสีย
ผลประโยชนเปนมูลคามาก 

.519 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 15.864 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 10.356 

 
  จากตารางที่ 10 พบวา กลยุทธที่ 2 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 14 ตัวแปร และ     
มีคาน้ําหนักตัวแปรในกลยุทธอยูระหวาง 0.519 ถึง 0.796 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) เทากับ 15.864 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 10.356 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 
14 ตัวแปร ที่รวมกันบรรยายกลยุทธไดดีที่สุดและกลยุทธนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
10.356 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แลว พบวา    
กลยุทธนี้ มีความสําคัญเปนอันดับ 2 ผูวิจัยตั้งชื่อกลยุทธนี้วา “การบริหารความเสี่ยง” 
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ตารางที่ 10 กลยุทธที่ 3 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

77 ครู ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครองนักเรียน
จะตองมีแนวทางในการปองกัน และรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 

.739 

75 สถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ใหมีความพรอมสามารถปองกันและแกไขสถานการณปญหาของนักเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

.728 

88 สถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ใหมีความพรอมสามารถปองกันและแกไขสถานการณปญหาของนักเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

.698 

83 สถานศึกษาจะตองกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยใหเหมาะสมกับ
ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นและสภาพความเส่ียงของทองถิ่น 

.685 

81 สถานศึกษาจะตองสงเสริม สนับสนุนและจัดระบบดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

.582 

86 สถานศึกษาจะตองมีแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมชูสาวของนักเรียน 

.576 

97 สถานศึกษามีการจัดทําปายขอกําหนดและวิธีการใชเครื่องเล นกีฬา  
ทุกชนิดในสนามกีฬา 

.571 

79 สถานศึกษาจะตองติดตามและประเมินผลระบบดูแลความปลอดภัยใหแก
นักเรียนอยางตอเนื่อง 

.564 

93 สถานศึกษามีมาตรการตรวจสอบอุปกรณภายในหองน้ําหองสวมใหอยู  
ในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย 

.539 

90 สถานศึกษาจะตองมีมาตรการในการหามใชครุภัณฑที่ชํารุด โดยเด็ดขาด .532 
95 สถานศึกษามีการติดตั้งรั้วและประตูโรงเรียนใหไดมาตรฐานดานความ

ปลอดภัย 
.526 

85 สถานศึกษาจะตองมีแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจากการทําราย
ตนเองและการฆาตัวตายของนักเรียน 

.518 

80 สถานศึกษาจะตองจัดระบบการรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน  
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

.504 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 14.895 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 9.769 
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  จากตารางที่ 10 พบวา กลยุทธที่ 3 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 13 ตัวแปร และมีคา
น้ํ าหนักตัวแปรในกลยุทธอยู ระหวาง  0.504 ถึง  0.739 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เทากับ 14.895 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 9.769 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 
13 ตัวแปร ที่รวมกันบรรยายกลยุทธไดดีที่สุดและกลยุทธนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
9.769 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แลว พบวา กลยุทธ
นี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 ผูวิจัยต้ังชื่อกลยุทธนี้วา “การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย” 
 
ตารางที่ 10 กลยุทธที่ 4 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

132 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีไดกําหนดไว 

.675 

129 สถานศึกษาไดจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีมีขอมูลอยางเพียงพอตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

.659 

128 สถานศึกษาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

.642 

135 สถานศึกษาไดกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 

.625 

119 มีการแตงตั้งคณะกรรมการในสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 

.612 

125 สถานศึกษาไดจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
เพ่ือสรางความมั่นใจแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพจากสถานศึกษา 

.594 

116 สถานศึกษาจะตองมีแสงสวางเพ่ือปกปองพ้ืนที่ที่มีความสําคัญ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นท่ี 

.583 

111 สถานศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลทุกคน  
ในสถานศึกษา 

.561 

109 สถานศึกษามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552 

.558 

105 สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนในสถานศึกษา .546 
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ตารางที่ 10 กลยุทธที่ 4 (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

107 สถานศึกษาจัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลบุคลากร
และสถานที่ 

.542 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 14.561 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 9.678 

 
  จากตารางที่ 10 พบวา กลยุทธที ่4 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 11 ตัวแปร และมีคา
น้ําหนักตัวแปรในกลยุทธอยูระหวาง 0.542 ถึง 0.675 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 14.561 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 9.678 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร         
ที่รวมกันบรรยายกลยุทธไดดีที่สุดและกลยุทธนี้สามารถอธิบาย ความแปรปรวนไดรอยละ 9.678 ซึ่งเม่ือ
เทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แลว พบวา กลยุทธนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 4 ผูวิจัยตั้งชื่อกลยุทธนี้วา “การประเมินความปลอดภัย” 
 
ตารางที่ 10 กลยุทธที่ 5 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

140 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานในการสร าง อัตลักษณของ
สถานศึกษาใหไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

.689 

146 สถานศึกษาจะตองวางแผนตรวจสอบภายในโดยพิจารณาถึงสถานภาพ
และความสําคัญของสวนตางๆ ที่จะไดรับการตรวจสอบและผลการ
ตรวจสอบในครั้งท่ีผานมา 

.668 

143 สถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
และปลอดภัยของโรงเรียน 

.641 

138 สถานศึกษามีวิธีการดําเนินงานทางดานสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

.578 

142 สถานศึกษามีการประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับแบบแผนในการรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

.559 
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ตารางที่ 10 กลยุทธที่ 5 (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

139 สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือสรางคุณคาแหงความเปนมนุษยรักษาคน 
รักษาสุขภาพอนามัยและรักษาความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร  
ในสถานศึกษา 

.521 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 13.357 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 9.582 

 
  จากตารางท่ี 10 พบวา กลยุทธที่ 5 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร และ     
มีคาน้ําหนักตัวแปรในกลยุทธอยูระหวาง 0.521 ถึง 0.689 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) เทากับ 13.357 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 9.582 แสดงวา ตัวแปรทั้ง       
6 ตัวแปร ที่รวมกันบรรยายกลยุทธไดดีที่สุดและกลยุทธนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
9.582 ซึ่งเมื่อ เทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แลว พบวา      
กลยุทธนี้ มีความสําคัญเปนอันดับ 5 ผูวิจัยตั้งชื่อกลยุทธนี้วา “นโยบายดานความปลอดภัย” 
 
ตารางที่ 10 กลยุทธที่ 6 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก 
กลยุทธ 

150 สถานศึกษาจะตองเนนยําใหนักเรียนและบุคลากรแตงกายใหเรียบรอย
และรัดกุม 

.761 

164 สถานศึกษาจะตองมีการการวิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

.736 

153 สถานศึกษาจะตองกําหนดคาสวัสดิการตาง ๆ ของผูบาดเจ็บทุกคน  
ในสถานศึกษา 

.693 

 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 12.724 
 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 9.129 

 
  จากตารางที่ 10 พบวา กลยุทธที่ 6 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร และมีคา
น้ําหนักตัวแปรในกลยุทธอยูระหวาง 0.724 ถึง 0.745 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 12.724 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 9.129 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร ที่รวมกัน
บรรยายกลยุทธไดดีที่สุดและกลยุทธนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 9.129 ซึ่งเม่ือเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืนๆ แลวพบวากลยุทธนี้มีความสําคัญ     
เปนอันดับ 6 ผูวิจัยตั้งชื่อกลยุทธนี้วา “การปองกันความเสียหาย” 
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 จากผลการวิเคราะหกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา จากกลุมตัวอยางมี       
6 กลยุทธ สรุปไดดังแผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
แผนภูมทิี่ 15 สรุปผลการวิเคราะหกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
 
 จากแผนภูมิที่ 15 สรุปผลการวิเคราะหกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา      
จากกลุมตัวอยางพบวาประกอบดวย 6 องคประกอบกลยุทธ คือ 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัย 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 4) การประเมินความ
ปลอดภัย 5) นโยบายดานความปลอดภัย และ 6) การปองกันความเสียหาย 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา 
 จากผลการวิเคราะหคาสถิติที่ไดนําเสนอแลวขางตน แสดงใหเห็นวากลยุทธการบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา ภายหลังจากการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ
กลยุทธการบริหารการปลอดภัยสถานศึกษา [ตัวแปรแฝง(Latent variable)] 66 ตัวแปรท่ีสังเกตได 
(observed variable) ไดแก 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 2) การบริหารความเสี่ยง 
3) การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 4) การประเมินความปลอดภัย 5) นโยบายดานความ
ปลอดภัย และ 6) การปองกันความเสียหาย ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา ดังนี้ 

กลยุทธการบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 

1. การกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือความปลอดภัย  

2. การบริหารความเสี่ยง 

3. การกําหนดแผนและ
มาตรฐานความปลอดภัย  

4. การประเมินความปลอดภัย 

 

5. นโยบายดานความปลอดภัย 

 

6. การปองกันความเสียหาย 
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 แนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกขององคประกอบกลยุทธการบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
 1. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
กับการบริหารความเสี่ยง  
 

 
 
แผนภูมิที่ 16 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความ
 ปลอดภัยกับการบรหิารความเสี่ยง 
 
 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธ
การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยกับการบริหารความเสี่ยง ไดแก นางสาวอโณทัย ภูวนวิทยาคม      
ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องคาใชจายและการจัดการดานความปลอดภัยในฐานะตัวทํานายความสูญเสีย
จากการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน ที่เกิดจากความเสี่ยงในการบริหารงานผลการวิจัยพบวา คาใชจาย    
ในการปองกันอุบัติเหตุ พบวา รอยละ 44.2-63.6 เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางโรงเรียนมีคาใชจายดาน
ความปลอดภัย ปรากฏวารอยละ 2934 ที่มีคาใชจายดานความปลอดภัยนอยกวาหรือเทากับ 3,750 บาทตอป 
รอยละ 16.7 ที่มีคาใชจายมากกวา 3,750 บาทตอป สวนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลพบวา โรงเรียนที่มีคาใชจายในการซ้ืออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลนอยกวาหรือเทากับ 
5,500 บาทตอป รอยละ 51.3-70.3 กลุมตัวอยางโรงเรียนท่ีมีคาใชจายในการซื้ออุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลมากกวา 5,500 บาทตอป รอยละ 21.6 สวนการจัดการดานความปลอดภัยในโรงเรียน
พบวา ดานกําหนดนโยบายและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ สวนใหญโรงเรียนจะมีการกําหนดนโยบาย
และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร รอยละ 63.8-81.2 โดยมีผูบริหารรวมกับเจาหนาที่
ความปลอดภัยเปนผูกําหนดนโยบาย รอยละ 46.3-65.5 และจะแจงนโยบายดานความปลอดภัย   
โดยการติดประกาศใหทราบมากที่สุด ถึงรอยละ 54.4-73.0, ดานการคัดเลือกลูกจางใหมการเปล่ียนงาน 
การทดสอบและการบรรจุงานสวนใหญจะพิจารณาคัดเลือกลูกจางใหม โดยกําหนดกฎเกณฑบางตําแหนง 
รอยละ 34.5-53.7 ทดสอบความถนัดกอนบรรจุงาน โดยทดสอบบางตําแหนง รอยละ 50.3-69.3 
และสวนใหญพบวาไมมีการตรวจสุขภาพบุคลากรกอนบรรจุงาน รอยละ 50.3-69.3 สวนการเปลี่ยนงาน
ใหบุคลากรทําเฉพาะในรายท่ีบาดเจ็บไมสามารถทํางานเดิมไดมากที่สุด รอยละ 34.5-53.7 , ดานการ
มีสวนเกี่ยวของและใหการสนับสนุนของผูบริหาร สวนใหญผูบริหารโรงเรียนจะใหความสนใจและความสําคัญ
ตองานดานความปลอดภัยเทากับงานดานอ่ืน รอยละ 39.3-58.7 และจะมีการฝกอบรมดานความปลอดภัย
สําหรับหัวหนางานและคนงานทุกป สวนการจัดหาเอกสารและการเผยแพรขาวสารดานความปลอดภัย 
จะมีบางเล็กนอย สําหรับการจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยสวนใหญจะมี 1 ครั้งป รอยละ 43.2-62.6,
ดานแผนฉุกเฉินและแผนควบคุมความหายนะ สวนใหญโรงเรียนจะมีการวางแผนฉุกเฉิน วางแผนควบคุม

 

การบริหารความเสี่ยง 
(F2) 

การกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัย 

(F1) 
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อุบัติภัย และวางแผนปองกันอัคคีภัยเปนลายลักษณอักษร มีการกําหนดหนาที่และการปฏิบัติอยาง
ชัดเจน สวนกรณีการวางแผนชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน สวนใหญจะมีเพียงลายลักษณอักษร แตไมมีการ
อบรมปฏิบัติ รอยละ 30.7-49.7, ดานกฎระเบียบแหงความปลอดภัย สอดคลองกับ ปราณี อินทรักษา 
และ ปองสิน วิเศษศิริ ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษาการดําเนินการ
รักษาความปลอดภัย 6 ดาน ขอนําเสนอสิ่งที่ปฏิบัติมากที่สุดและนอยที่สุดในแตละมาตรการเทานั้น 
โดยขอเสนอเรียงตามลําดับมากนอย ดังนี้ สภาพการดําเนินการรักษาความปลอดภัย พบวา              
1) มาตรการปองกันและแกไขอุบัติเหตุ และการแตงตั้งบุคลากรในการควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานที่
และพานักเรียนไปนอกสถานที่และการบันทึกเก็บสถิติจุดที่เกิดอุบัติเหตุ 2) มาตรการปองกันและแกไข
อุบัติภัย - จัดใหมีครูและนักการภารโรงอยูเวรยามและการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพรอมแผนผัง
การหนีไฟ 3) มาตรการปองกันและแกไขปญหาทางสังคม - ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือ -
จัดหาจิตแพทยเขามาศึกษาและใหความรูแกนักเรียน 4) มาตรการปองกันและแกไขดานสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน - กําจัดของเสียในสถานศึกษา - จัดเรียนรวมระหวางเด็กที่มีปญหาทางดาน
พฤติกรรมอารมณกับเด็กปกติ 5) มาตรการปองกันและแกไขดานสัตวมีพิษ - จัดสภาพแวดลอมให
สะอาดรมรื่น - จัดทําปายเตือนภัยจากสัตวมีพิษ 6) มาตรการปองกันและแกไขดานผลกระทบจาก
การสูรบและความไมสงบ - แตงตั้งผูรับผิดชอบ ติดตามสถานการณ - ซักซอมการอพยพ จัดทําหลุม
หลบภัย ปญหาการดําเนินการรักษาความปลอดภัย พบวา ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอยและนอย
ที่สุด โดยปญหาในระดับนอยพบ 2 ดาน คือ ดานอุบัติเหตุและดานอุบัติภัย ปญหาในระดับนอยที่สุดพบ 
4 ดาน คือ ดานปญหาทางสังคม ดานสุขภาพอนามัยของนักเรียน ดานสัตวมีพิษและดานผลกระทบจาก
การสูรบและความไมสงบ 
 
 2. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
กับการประเมินความปลอดภัย 
 

 
 
แผนภูมิที่ 17 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความ 
 ปลอดภัยกับการประเมินความปลอดภัย 
 
 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธ
การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยกับการประเมินความปลอดภัย ไดแก นายสกานต  ลอมศรี 
ไดศึกษาเร่ือง การกําหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้เพ่ือศึกษาการกําหนดแนวทางการประเมินการรักษาความปลอดภัย

 

การประเมินความปลอดภัย 
 (F4) 

การกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัย 

(F1) 
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ของนักเรียนในโรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูปกครอง
นักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550 ผลการศึกษาพบวา 
ผูปกครองสวนใหญเห็นวาบริเวณโรงเรียนควรมีการติดรั้วรอบขอบชิด มีปายโรงเรียนชัดเจน 
กําหนดใหมีครูประจําทุกจุด ระหวางโรงเรียนไมมีเศษวัสดุกอสราง ขยะ สิ่งกีดขวาง และวัสดุที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายกับนักเรียน ไมมีการลวงละเมิดนักเรียนทั้งทางรางกายและจิตใจ และไมมีการนํา 
สื่อลามกอนาจารเขามาเผยแพรในโรงเรียน ในเรื่องที่ผูปกครองไมแนใจ คือ มีผูดูแลหองพยาบาล
ตลอดเวลา มีหนวยงานที่ตรวจสอบการอุปโภคบริโภคของนักเรียน และบอเกรอะบอซึม และบอดักไขมัน
อยูในสภาพที่ใชการได สอดคลองกับ พิทยา เรืองเดช ไดทําการศึกษาเร่ือง ศึกษาสภาพการปฏิบัติและ
ประเมินความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการปฏิบัติและประเมินความ
ตองการเก่ียวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยภาพรวมแตละดาน พบวา มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานการปฏิบัติของบุคคล 
ดานสภาพแวดลอมและดานเคร่ืองมือ เครื่องจักรและอุปกรณ 2) เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติและ
ประเมินความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา และแขนงวิชา พบวา นักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจําแนกตามเพศ มีความคิดเห็น
ตอสภาพการปฏิบัติและประเมินความตองการเก่ียวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการไมแตกตางกัน
ในดานการปฏิบัติของบุคคล ดานเคร่ืองมือ เครื่องจักร และอุปกรณดานสภาพแวดลอม แตกตางกัน 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา  
มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติและประเมินความตองการเก่ียวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ในดานสภาพแวดลอมไมแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นตอความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ในดานการปฏิบัติของบุคคล ดานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ แตกตางกัน และนักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจําแนกตามแขนงวิชา มีความคิดเห็นตอสภาพ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการในดานการปฏิบัติของบุคคล ดานสภาพแวดลอม 
และดานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ ไมแตกตางกัน สวนดานการปฏิบัติของบุคคล ดานสภาพแวดลอม 
และดานเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณแตกตางกัน 
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 3. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการบริหารความเส่ียงกับการประเมินความปลอดภัย 
 

 
 

แผนภูมิที่ 18 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการบริหารความเสี่ยงกับการประเมิน
       ความปลอดภัย 
 
 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง
กับการประเมินความปลอดภัย ไดแก สุวิมล โคตรสีเขียว ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรูเกี่ยวกับการ
ประเมินความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชหองปฏิบัติการเคมีของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับ ความปลอดภัยการใชหองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เคมีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง, 
พฤติกรรมการใชหองปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับเหมาะสมปานกลาง, นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีชั้นปที่ตางกัน มีความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมีไมแตกตางกัน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี          
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีชั้นปที่ตางกัน มีพฤติกรรม
การใชหองปฏิบัติการเคมีไมแตกตางกัน สอดคลองกับ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ และคณะ ไดทําวิจัย
การศึกษาการเฝาระวังและจัดการความเส่ียงตอความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคโดยใชกระบวนการขับเคลื่อนเครือขายความปลอดภัยตอยอดการวิจัยการนําขอมูลการ
เสียชีวิตของเด็กนักเรียนมานําเสนอในการประชุมสวนกลางเพ่ือนําไปสูการสรางระบบการเฝาระวัง 
ในสถานศึกษา โดยมีเครือขายของรัฐที่ดําเนินการอยูขับเคลื่อนรวมกับหนวยงานอ่ืนๆแบบบูรณาการ 
และทําใหเกิดกระบวนการ Child death review สรุปผลการอภิปรายผลการใชองคความรูที่มีอยู
นําไปสูการสรางระบบเฝาระวังความเสี่ยงตองอาศัยกลไกของภาครัฐที่มีขอมูลอยูแลวรวมมือและสราง
ใหเกิดฐานขอมูลที่สามารถมาใชประโยชนรวมกันและนําไปสูการเก็บขอมูลเชิงลึกถึงเหตุปจจัย           
ที่เกี่ยวของรวมถึงการสรางระบบท่ีตอบสนองใหมๆ ที่ครอบคลุม โดยใชกลวิธี CDR เพ่ือหาเหตุเชิงลึกเพ่ือ
นําไปสูการแกปญหา สอดคลองกับ นางวิภาวี ธีระผจญ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความ
ปลอดภัย ดานอาหารของโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสาธารณสุข     
ที่รับผิดชอบความปลอดภัยดานอาหารในโรงเรียนมีความคิดเห็นดวยตอการดําเนินนโยบายความ
ปลอดภัยดานอาหาร โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน, บุคลากรของสถานศึกษาท่ีมี
อายุราชการแตกตางกันมีการประเมินนโยบายโดยรวม และรายดาน 2 ดาน ไมแตกตางกัน แตรายดาน 
2 ดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดานสภาพแวดลอม และดาน
ปจจัยนําเขา และบุคลากรของสถานศึกษาท่ีเคยเขาอบรม และไมเคยเขาอบรมมีการประเมินนโยบาย 

 

การประเมินความปลอดภัย 
 (F4) 

 

การบริหารความเสี่ยง 
(F2) 
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ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน, ปญหาการดําเนินนโยบายความปลอดภัยดานอาหารใน
โรงเรียนที่สําคัญ คือ งบประมาณ ในการสนับสนุนสําหรับออกตรวจอาหารปลอดภัยในโรงเรียนไม
เพียงพอ สวนขอเสนอแนะการดําเนินนโยบายความปลอดภัยดานอาหารในโรงเรียนที่สําคัญ คือ     
ควรมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมใหประชาชนเห็นความสําคัญอาหารท่ีปลอดภัย  
 
 4. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย
กับการประเมินความปลอดภัย 
 

 
 
แผนภูมิที่ 19 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการกําหนดแผนและมาตรฐานความ
 ปลอดภัยกับการประเมินความปลอดภัย 
 
 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธ 
การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัยกับการประเมินความปลอดภัย ไดแก วรรณวิทย แตมทอง 
และคณะ ไดทาํวิจัยเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางในบริเวณสถานศึกษา จากการวิจัย
พบวาวัตถุประสงค เพ่ือประเมินสภาพความปลอดภัยของสถานท่ีกอสรางในบริเวณสถานศึกษาจากการศึกษา
พบวา โครงการอาคารต่ํามีคาความปลอดภัยเฉลี่ยอยูในเกณฑที่พอใช สวนโครงการอาคารสูงมีคาความปลอดภัย
เฉลี่ยอยูในเกณฑที่ดี และจากการศึกษาโดยละเอียดของโครงการหน่ึงในงานวิจัยนี้เกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดทํามาตรการในการปองกันอุบัติเหตุพบวาจะตองเสียคาใชจายประมาณ 4 % ของมูลคาโครงการ   
ซึ่งนับวาเปนมูลคาการลงทุนที่คอนขางสูงเน่ืองจากเปนการลงทุนเกี่ยวกับมาตรการปองกันอุบัติเหตุใหม
ทั้งหมด ซึ่งวัสดุและอุปกรณท่ีลงทุนในครั้งนี้สามารถนําไปใชในโครงการอ่ืนตอไปได ฉะนั้นคาใชจายจะนอย
กวา 4 % สําหรับโครงการในอนาคตนอกจากนี้ผลการศึกษายังสามารถแสดง ใหเห็นถึงจุดที่มันจะถูก
ละเลยในการทํางานซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายแกนักเรียนหรือบุคลากรภายในสถานศึกษาได รวมทั้ง
ใหทราบถึงการ ใหมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุที่ผูบริหาร สถานศึกษา ควรใหความใสใจมากข้ึนซึ่งถา
ไดรับการแกไขและใหความสําคัญจะทําใหบริเวณที่มีการกอสรางมีความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น สอดคลองกับ 
ประภาส จันทรเรือง ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา กลุมผูใหบริการสวนใหญ
เปนเพศชายมีอายุระหวาง 31- 50 ป มีสถานภาพสมรสสําเร็จการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สังกัดกอด
อาคารท่ี และมีที่พักอาศัยของเขตมหาวิทยาลัยสวน กลุมผูรับบริการสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุต่ํากวา 
25 ป มีสถานภาพเปนโสด สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และมีที่พักอาศัยนอกเขตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม , กลุมผู ใหบริการมีคามคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการปฏิบัติ  ดานสภาพแวดลอม/           

การกําหนดแผนและ
มาตรฐานความปลอดภัย 

 (F3) 

 

การประเมินความปลอดภัย 
 (F4) 
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บริบทและดานผลผลิตอยูในระดับมากและเห็นวามีการปฏิบัติกับขอมูลเขาและดานการะบวนการอยู
ในระดับบางคร้ัง, กลุมผูใหบริการเห็นวามีการปฏิบัติดานสภาพแวดลอม/บริบท ดานกระบวนการและ
ดานผลผลิตมากกวากลุมผูใหบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ นายอดิศักคิ์ 
ภูสนิท ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตกลุม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู กลุมสาระการเรียนรูเรื่องสุขศึกษาและพลศึกษา เปาหมายเพ่ือดํารงและสงเสริม
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหมีพ้ืนฐานความรูความเขาใจในเร่ืองสุขภาพ (Health System) 
และมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือการมีวิถีชีวิต
ที่มีความสุข โดยใหมีทั้งความรู มีเจตคติคานิยมที่ดี มีทักษะการปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรณภาพ
เปนกิจนิสัย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมดังนั้น การศึกษาคนควาครั้งนี้จึงมีจึงมีความมุงหมายเพ่ือ       
1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เร่ือง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจักกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ เรื่องความปลอกภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 3) เปรียบเทียบความสามารถดานความ
วิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะเรื่อง 
ความปลอดภัยในชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชการศึกษาคนควาไดแกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/2 ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน  สหัสขันธศึกษา อําเภอสหัสขันธ  
จังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  40 คนซึ่ งไดมาโดยการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling)     
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้มี 2 ชนิด ไดแกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบเปน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.94 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .71 
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห จํานวน 40 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.23 ถึง 0.80 
และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.22 ถึง 0.61 และคาความเชื่อมั่นที่ฉบับเทากับ 0.70 
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 5. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับการกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
 

 
 
แผนภูมิที่ 20 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับ       
       การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
 
 นักวิชาการหลายทาน ไดแสดงทัศนะท่ีสนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธ
นโยบายดานความปลอดภัยกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ไดแก นางอรวรรณ ดํารงศิริ 
ไดทําการศึกษาเร่ือง การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความปลอดภัยสมัยใหมดานสิ่งแวดลอมการทํางาน
ของโรงเรียนใกลเหมืองแมเมาะ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในโรงเรียนใกลเหมืองแมเมาะ มีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความปลอดภัยสมัยใหมดานสิ่งแวดลอมการทํางานในระดับปานกลาง,    
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารดานความปลอดภัยสมัยใหมดานสิ่งแวดลอม
ทางการทํางาน และปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม
ดานสิ่งแวดลอมการทํางาน ไดแก ปจจัยดานการศึกษา สอดคลองกับ นายอุทัย  หวังออมกลาง ไดศึกษา
การพัฒนาการจัดการดานการปลอดภัยนักเรียนโรงเรียนศรีสุขวิทยา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบวา ความปลอดภัยในโรงเรียนถือเปนสวนที่สําคัญอยางยิ่งที่โรงเรียนตองคํานึงถึงและ
บริหารจัดการใหนักเรียนมีความปลอดภัยอยางตอเนื่อง การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนา
และกําหนดนโยบายการจัดการดานความปลอดภัยใหกับนักเรียนโรงเรียนศรีสุขวิทยา อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือกําหนดแนวทางในการรักษาความปลอดภัยใหกับนักเรียน กลุมผูรวมศึกษา
ประกอบดวย ผูศึกษาคนควาผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนาฝายปกครองกลุมเปาหมายคือ 
ครูอาจารยที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยของนักเรียน จํานวน 6 คนกลุมผูใหขอมูลประกอบดวย
กลุมผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 15 คน และนักเรียนโรงเรียนศรี
สุขวิทยา จํานวน 846 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสังเกตแบบมีสวนรวมแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
แบบบันทึก และแบบสอบถามผลการพัฒนาระบบการบริการความปลอดภัย ผลการศึกษาปรากฏวา
ปญหาที่สําคัญของโรงเรียนศรีสุขวิทยาคือ ปญหาดานความปลอดภัยของนักเรียนเพราะเรื่องของชีวิต
และทรัพยสินของนักเรียนนั้นตองใหความปลอดภัยที่สงผลกระทบตอชื่อเสียงของโรงเรียนคือการ
ประสบอุบัติเหตุระหวางการเดินทางกลับจากโรงเรียน ทําใหนักเรียนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต เพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาว ผูศึกษาคนควาจึงไดกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยอาคารเรียนอาคารประกอบ 
และแหลงเรียนรูการจัดการดานความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนศรีสุขวิทยา เพ่ือกําหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยใหกับนักเรียน ปรากฏวาทําใหนักเรียนมีความเขาใจในอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแตการเดินทางมาโรงเรียน ในระหวางการเรียน และการเดินทางกลับซึ่งนักเรียนได

นโยบาย 
ดานความปลอดภัย 

(F5) 

การกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัย 

(F1) 
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ใหความสนใจจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะชวยรณรงคใหเกิดความระมัดระวังเพ่ือใหเกิดความปลอกภัยในชีวิต
และทรัพยสินของนักเรียนซ่ึงผลการกระทํากิจกรรมตางๆ ทําใหนักเรียนมีความตระหนักการปองกัน
ภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นและระวังตัวเอง ซึ่งสงผลใหนักเรียนสวนใหญมีความปลอกภัยเพ่ิมมากขึ้น      
จากการสอบถามผลการพัฒนาการจัดการดานความปลอกภัยนักเรียนพบวาผูบริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา มีความคิกเห็นตอผลการพัฒนาการจัดการดานความปลอกภัยนักเรียนโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอปรากฏวาอยูในระดับมากทุกขอ  
 
 6. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับการบริหารความเส่ียง 
 

 

แผนภูมิที่ 21 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับ       
       การบริหารความเสี่ยง 
             
 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธ
นโยบายดานความปลอดภัยกับการบริหารความเสี่ยง ไดแก มนสิชา แสวัง ศึกษาระดับความเสี่ยงรวมท้ัง
แนวทางในการจัดทําการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก
ผูบริหารของคณะ สถาบัน สํานัก ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 36 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในประเด็นความเสี่ยง สถิติที่ใชไดแก 
คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน 
ดานกฎหมายและระเบียบตาง ๆ มีความเสี่ยงอยูในระดับนอย แสดงวาผูบริหารระดับสูงของสวนงาน
สามารถยอมรับความเส่ียงไดทั้งสามประเด็น แตตองมีการควบคุมการปฏิบัติงานในสามดานดังกลาวดวย 
สวนความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ มีความเส่ียงอยูในระดับสูง ผูบริหารระดับสูงไมสามารถ
ยอมรับความเส่ียงได ตองมีการจัดการความเสี่ยงในดานการเงินและงบประมาณในภาพรวม         
การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใน 4 ดาน มีความเสี่ยงอยูในระดับนอย สามารถยอมรับ
ความเสี่ยงได แตตองมีกิจกรรมควบคุมในทุก ๆ ดาน 2) แนวทางในการจัดทําการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก การจัดอมรมสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเส่ียงแก
ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยใหความสําคัญตอความ
เสี่ยงดานยุทธศาสตร เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สวนความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณไดแกความเส่ียงตอการไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รฐับาลลดลงในอนาคต สอดคลองกับ นางสาวจิติมา  กตัญู ไดศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายดานความปลอดภัย
ในการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตการศึกษาท่ี 8 ผลการวิจัยพบวา เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบนโยบายดานความปลอดภัยในการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

นโยบาย 
ดานความปลอดภัย 

(F5) 

 

การบริหารความเสี่ยง 
(F2) 
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ในเขตการศึกษาที่ 8 ที่มีความแตกตางกันทางดาน เพศ ระดับการศึกษาของบิดา มารดา อาชีพของ
บิดา มารดา โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน เพ่ือบริหารความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา 1) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตการศึกษาท่ี 8 มีนโยบายดานความปลอดภัยในการจราจรทางบกอยูในระดับดี
มากที่สุด 2) นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตการศึกษาท่ี 8 มีนโยบายดาน
ความปลอดภัยในการจราจรทางบกแตกตางกัน 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตการศึกษาท่ี 8 
ที่บิดา มารดา มีระดับการศึกษาตางกัน มีนโยบายดานความปลอดภัยในการจราจรทางบกไมแตกตาง
กันอยาง 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตการศึกษาท่ี 8 ที่บิดา มารดา มีอาชีพตางกัน มีนโยบาย
ดานความปลอดภัยในการจราจรทางบกไมแตกตางกัน  5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขต
การศึกษาท่ี 8 ที่เรียนอยูในโรงเรียนรัฐบาลและเรียนอยูในโรงเรียนเอกชน มีนโยบายดานความปลอดภัย
ในการจราจรทางบกไมแตกตางกัน 
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 7. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับการกําหนดแผน
และมาตรฐานความปลอดภัย 
 

 
 

แผนภูมิที่ 22 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับ       
 การกําหนดแผนและ มาตรฐานความปลอดภัย 
 

 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธ
นโยบายดานความปลอดภัยกับการกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย ไดแก นายอดิศักดิ์ ภูสนิท        
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เร่ืองความปลอดภัยในชีวิตชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.46/84.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด,  ดัชนีประสิทธิพลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาเทากับ 0.6091 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูรอยละ 60.91 
และจากคะแนนความสามารถดานการคิดวิเคราะหมีคาเทากับ 0.4663 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนา
ดานการคิดวิเคราะหรอยละ 46.43, นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ไดจัดทําเรื่อง 
การวางแผนและซอมแผนอัคคีภัยอยางมีสวนรวม จากการศึกษาพบวา การเตรียมความพรอมของ
อุปกรณดับเพลิงมีความสําคัญยิ่งตอกรณีการเกิดอัคคีภัยภายในโรงเรียน เพราะโดยสวนมากโรงเรียน
มักจะตั้งอยูศูนยกลางของแหลงชุมชน ถาเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนแลวอุปกรณดับเพลิงในโรงเรียนที่ไมมี
ความพรอม อาจนําความสูญเสียจากอัคคีภัยขยายออกไปสูชุมชนในวงที่กวางขึ้น ดังนั้นการเตรียม
อุปกรณดับเพลิงใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอจึงเปนสิ่งสําคัญตอการระงับเพลิงเบื้องตนกอนที่หนวยงาน
ภายนอกจะเขามามีบทบาทในการดับเพลิงตอไป การตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงในโรงเรียนเปนหนาที่
ของสภานักเรียนรวมกับนักการภารโรงที่ประจําแตละอาคารเรียน โดยทําการตรวจสอบทุก 3 เดือน 
ทั้งนี้ ในการวางแผนการซอมอพยพนักเรียนจากอัคคีภัย คณะกรรมการโรงเรียนปลอดภัยซึ่งประกอบ  
ดวยครูและสภานักเรียนรวมกันวางแผนงาน กอนวันซอมอพยพหนีไฟ ดังนี้ 1) หัวหนาระดับชั้นนัดหมาย
ครูประจําชัน ประจําวิชา และนักเรียนแตละระดับชั้นเกี่ยวกับการใชเสนทางอพยพหนีไฟมายังจุดรวมพล
ใหปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด พรอมทั้งนัดหมายการใหสัญญาณเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินที่แตกตางจากที่ใช
ประจําวัน (กําหนดใชเสียงระฆัง) 2) นักการภารโรงสํารวจเสนทางเขา-ออกของรถดับเพลิง รถพยาบาล
ในการท่ีจะเขามาปฏิบัตหินาที่ยังที่เกิดเหตุไดอยางรวดเร็วที่สุด 3) ครูผูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ใหความรูความเขาใจและฝกทักษะในการหนีไฟใหกับนักเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
หองเรียนละ 2 ชั่วโมง กอนวันซอมแผนอพยพหนีไฟ ใน 2 หัวขอ ไดแก 3.1) ความรูเบื้องตน เพ่ือพน

นโยบาย 
ดานความปลอดภัย 

(F5) 

การกําหนดแผนและ
มาตรฐานความปลอดภัย 

 (F3) 
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อัคคีภัย 3.2) การหนีไฟ 6 ขั้นตอน 4) ผูบริหารมีหนาที่ประสานงานกับหนวยงานนอกโดยนัดหมายวัน 
เวลาที่จะซอมอพยพหนีไฟกับสถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ ศูนยบริการสาธารณสุข 5) สภานักเรียน
รวมกับคณะกรรมการโรงเรียนปลอดภัย กําหนดจุดสมมุติเกิดเหตุไฟไหมอาคาร (กําหนดอาคาร 1 ชั้น 
3) แลววางแผนเสนทางอพยพและตรวจสอบสภาพเคร่ืองดับเพลิงใหพรอมใชงาน 
 

 8. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับการประเมิน
ความปลอดภัย 
 

 
 

แผนภูมิที่ 23 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับ            
       การประเมินความปลอดภัย 
 

 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธ
นโยบาย    ดานความปลอดภัยกับการประเมินความปลอดภัย ไดแก นายอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ และคณะ           
ไดทําการศึกษาโครงการการจัดการความรูจากชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยและ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็กสูนโยบายสาธารณะเพ่ือประเมินความปลอดภัยในกลุมเด็ก ผลการวิจัยพบวา 
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บเปนสาเหตุนําการตายในเด็กไทยในปจจุบัน  และมีแนวโนมที่จะกอปญหา
มากขึ้นอีกในอนาคต โครงการจัดการความรูดานความปลอดภัยในเด็กนี้เปนการดําเนินงานเพ่ือสราง
กลไกลนําทุนความรูสูการปฏิบัติทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม โครงการน้ีไดดําเนินแผนงาน 
4 ดาน คือ การจัดตั้งและเชื่อมโยง พันธกิจระหวางเครือขายผูใชและผูมีสวนรวมรับผิดชอบการจัดตั้ง
ฐานขอมูลความรูโดยรวบรวมงานวิจัยความรูจากหนวยตาง ๆ และความรูจากตางประเทศ การขับเคลื่อน
ความรูผานส่ือ สาธารณะและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของการดําเนินงานในชวง 24 เดือน 
(พฤศจิกายน 2545 - ตุลาคม 2547) กอใหเกิดการจัดตั้งและเชื่อมโยงพันธกิจระหวางเครือขายผูใช
และผูมีสวนรวมรับผิดชอบในหลายเร่ือง เชน เครือขายความปลอดภัยในรถจักรยานยนต รถยนต 
เครือขายความปลอดภัยในสนามเด็กเลน ของเลนปลอดภัย บานปลอดภัย เครือขายชุมชนปลอดภัย 
เครือขายศึกษาปญหาการจมนํ้าในเด็กไทย เครือขายสิทธิเด็กในดานความปลอดภัย องคประกอบของ
แตละเครือขาย มีทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระและภาคประชาชน การดําเนินการตอเนื่อง
ของเครือขายสงผลใหเกิดทั้งองคความรูใหม และการผลักดันนโยบายสาธารณะ เชน เครือขายหมวก
นิรภัยสําหรับเด็ก ไดดําเนินการศึกษาหมวกนิรภัยเด็กในประเทศเวียดนาม สถานการณใชหมวกนิรภัย
ในเด็กนักเรียน - กรุงเทพมหานคร การพัฒนาหมวกนิรภัยเด็กรวมกับผูผลิตนําเสนอรายงานเรื่อง 
“ขอเสนอเชิงนโยบาย หมวกนิรภัยสําหรับเด็ก ปญหา และยุทธศาสตร การดําเนินงาน” แกศูนย
อํานวยการดานความปลอดภัยทางถนน และรวมดําเนินโครงการ “รักและหวงใย ใสหมวกนิรภัยใหนอง” 
ของกรมปองกันภัย และกระทรวงสาธารณสุข เครือขายความปลอดภัยในสนามเด็กเลน ไดดําเนินการ
ศึกษาเร่ือง ขอกําหนด ดานความปลอดภัยของสนามเด็กเลน เครื่องเลนสนาม การติดตั้ง การบํารุงรักษา 

นโยบาย 
ดานความปลอดภัย 

(F5) 

 

การประเมินความปลอดภัย 
(F4) 
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และผูดูแลการเลน สรางสนามเด็กเลนตัวอยาง ณ โรงเรียนวัดอินทร จ.นนทบุรี และชุมชนวัดบานกระโพธิ์ - 
เริงรมย จ.ศรีสะเกษ สรางหลักสูตรและทดลองอบรมเยาวชนเปนผูสนับสนุนการเลน ขับเคลื่อนและรวมราง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอุปกรณเครื่องเลนสนาม ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จัดใหมีการกระจายความรูเรื่องความเส่ียงตอโรงเรียน ชุมชน และผูผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคุมครองผูบริโภค เครือขายชุมชนปลอดภัย ไดดําเนินการศึกษากระบวนการเสริมพลังและ
ความสามารถของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการความเสี่ยงและสรางความปลอดภัยในชุมชน/
โรงเรียน องคการเครือขาย เชน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 
กระทรวงแรงงาน UNIEF กระทรวงสาธารณสุข ไดรวมเผยแพรผลการดําเนินงานสูผูปฏิบัติ เครือขายสิทธิเด็ก
ในดานความปลอดภัยไดจัดการประชุมสหวิทยาการเพ่ือวิเคราะหปญหาความไมปลอดภัยในเด็กรวมกับ
อนุกรรมการดานเด็กและเยาวชนและครอบครัวในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักโรค    
ไมติดตอและสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก มูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาเด็ก และสมาคมปลอดภัยไวกอน นอกจากนั้นยังรวมจัดทําเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําในเร่ือง   
ความปลอดภัยในเด็กตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็กรวมกับศูนยพิทักษสิทธิเด็ก กระทรวงพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและสังคม การจัดทํามาตรการเรงดวนและระยะยาวในการไขปญหาความไมปลอดภัยสําหรับเด็ก
ตามแนวทางโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็กของสหประชาชาติ เครือขายความปลอดภัยดานผลิตภัณฑตาง ๆ 
ไดดําเนินการในเร่ืองมาตรฐานความปลอดภัยของเคร่ืองเลน เตียงเด็ก ประตูรั้ว ของเลน และปนฉีดน้ํา 
เครือขายปองกันการจมนํ้า ไดนําไปสูการศึกษาปจจัยเสี่ยงการจมนํ้าของเด็กไทย และการสรางความ
ตระหนักในผูปฏิบัติงาน โดยความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุข สํานักควบคุมโรคทุกเขต  
 
 9. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับการปองกัน
ความเสียหาย 
 

 
 
แผนภูมิที่ 24 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบายดานความปลอดภัยกับการปองกัน
       ความเสียหาย 
 
 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธนโยบาย     
ดานความปลอดภัยกับการปองกันความเสียหาย ไดแก นางสาวแกวใจ  พัวกนกหิรัญ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติการทดลองเคมีและความปลอดภัยในการปฏิบัติการทดลองเคมี
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหมกับการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในหองทดลองเคมีของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา การศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
การทดลองเคมี และความปลอดภัยในการปฏิบัติการทดลองเคมี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นโยบาย 
ดานความปลอดภัย 

(F5) 

 

การปองกันความเสียหาย 
(F6) 
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และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทดลองเคมีและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติการทดลองเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ปการศึกษา 2540 
จํานวน 435 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุมตามสัดสวนของจํานวนหองเรียนที่เปนโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการทดลองเคมี โดยรวมทุกดานคือ ดานการออกแบบการทดลองการปฏิบัติการทดลอง
และการบันทึกการทดลอง อยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด โดยมีระดับคะแนนระหวางรอยละ 
51.28 – 54.30 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการทดลองเคมี โดยรวมทุกดานคือ ดานการใชสารเคมี การใชอุปกรณทดลอง และเทคนิคใน
การดําเนินการการทดลองอยางปลอดภัยอยูในระดับปานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด โดยมีระดับคะแนน
ระหวางรอยละ 56.93 – 59.57 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
การทดลองเคมีสัมพันธกับความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการทําลองเคมี สอดคลองกับ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ไดกําหนด มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาสถานทีร่าชการและโรงเรียนประถมศึกษาถูกน้ําทวมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 1) ติดตอประสานงานและมีหนังสือขอความรวมมือ
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง ไดกรุณาจัดเตรียมกําลังคน วัสดุ ครุภัณฑ 
อุปกรณยานพาหนะ เรือทองแบน เครื่องมือสื่อสาร ยารักษาโรค เครื่องอุปโภคบริโภคไวเมื่อมีการ
ประสานงานใหสามารถปฏิบัติการไดทันที 2) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย ไดแก เมื่อไดรับการ
รายงานขอมูลจากแหลงตางๆ รวมทั้งการติดตามของผูที่ไดรับมอบหมาย การแจง เตือนตางๆ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จะตองประสานงานกับสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีประสานกับอําเภอ และจังหวัดตามลําดับประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยใกลชิดพรอมทั้งใหผูที่ไดรับมอบหมายเฝาระวังประจําที่ศูนยอํานวยการ
เพ่ือเปนศูนยกลางประสานขอมูลการรายงานเหตุดวนจากพ้ืนที่เกิดภัย เมื่อไดรับแจงเหตุจากสถานศึกษา
หรือแหลงอ่ืนๆ จะรีบประสานงานกับฝายยานพาหนะ ฝายสื่อสาร ฝายพยาบาล และฝายประชาสัมพันธ
ในระดับจังหวัดเพ่ือรวมดําเนินการใหความชวยเหลือ โดยถือวาการชวยเหลือชีวิตและทรัพยสินเปน
หนาที่อับดับแรก แลวแจงหนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือดานตางๆตอไปทันที 3) ขั้นตอนบูรณะ
ฟนฟู เมื่อเหตุการณยุติลงแลวใหสถานศึกษารายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 แลวสรุปเพ่ือรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หนวยงาน
ทีเก่ียวของ ทราบตามแบบรายงานและรายงานจังหวัดอุบลราชธานีทราบเพื่อหาทางฟนฟูบูรณะตอไป 
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 10. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการปองกันความเสียหายกับการกําหนดแผน
และมาตรฐานความปลอดภัย 
 

 
 

แผนภูมิที่ 25 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการปองกันความเสียหายกับการกําหนดแผน
 และมาตรฐานความปลอดภัย 
 

 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธ
ปองกันความเสียหายกับการกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย ไดแก เอมอัชฌา วัฒนาบุรานนท 
ไดกลาวถึง การจัดการและบริหารโครงการปลอดภัยเพ่ือปองกันความเสียหายในสถานศึกษาโดยการ
กําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย โดยดําเนินการในดานการวางแผนงาน จัดตั้งกรรมการบริหาร
โครงการกําหนดจุดประสงค นโยบาย และแผนการดําเนินงานโครงการใหแกบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ทราบ จัดและดําเนินงานโครงการ ควรจัดใหมีการเพ่ิมพูนความรูหรืออบรม/สัมมนาใหแกคณาจารย 
ผูเรียนและบุคลากรตางๆ มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
แกไขปญหาอุบัติเหตุในสถานศึกษา มีการประเมินผลโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยอาจ
ประเมินจากรายงานการสํารวจความปลอดภัยการรายงานอุบัติเหตุ การรายงานผลการใชบริการความ
ปลอดภัย ในดานตางๆ การนิเทศการสอนสวัสดิ์ศึกษาและการแสดง สอดคลองกับ ปรีชา วิหดโตและคณะ 
ไดวิจัยการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาโดยการกําหนด
แผนในการรักษาความปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพและสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยของ
นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา อุบัติภัยที่เกิดมากที่สุด คือ หกลม รอยละ 66.2 ชวงเวลาท่ีเกิด
มากท่ีสุดคือ หลังเลิกเรียนใหออกกฎระเบียบของบังคับตางๆ เพ่ือควบคุมและปองกันการเกิดอุบัติภัย    
สวนแนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีปองกันกันอุบัติภัยที่ดีที่สุด สวนใหญตอบวาควรทําอะไรดวยความ
ระมัดระวังและอยาประมาท 3) เปรียบเทียบสภาพสาเหตุและแนวทางปองกันแกไขการเกิดอุบัติของ
นักเรียนในเขตเมือง นอกเมือง พบวา 1) สภาพการเกิดอุบัติภัยที่แตกตางกันระหวางนักเรียนในเขตเมือง
นอกเมือง ไดแก สถานที่เกิดอุบัติภัยสวนของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ ความรูสึกที่ไดรับจากการเกิดอุทกภัย
และคาใชจายในการรักษาพยาบาล 2) สาเหตุที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติภัยที่แตกตางกันระหวางนักเรียน
ในเขตเมืองและนอกเมือง ดานภูมิหลังของนักเรียน ไดแก บุคคล ที่นักเรียนพักอาศัยอยูดวยการศึกษา
ของบิดามารดา ความกลมเกลียวระหวางสมาชิกภายในครอบครัวและผูที่ใหความรัก ความอบอุน และดาน
การไดรับความรูเกี่ยวกับอุบัติภัย ไดแก แหลงที่ไดรับความรู ผูที่ใหคําแนะนําและความเชื่อเกี่ยวกับ
การปองกันอุบัติภัย และพฤติกรรมของผูเรียนดานความปลอดภัย ซึ่งการประเมินผลจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาและปรับปรุงใหโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไปใน
อนาคต 3) รูปแบบและโครงการปองกันการเกิดอุบัติภัยของนักเรียนที่แตกเขตเมืองและนอกเมือง ไดแก 
การเชิญวิทยากรมาใหความรู รอยละ 43.4 สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ สนามกีฬาและหองเรียน 
รอยละ 32.5 สวนของรางกาย ที่ไดรับบาดเจ็บมาก คือ เขาและน้ิวมือ รอยละ 54.4 

 

การปองกันความเสียหาย 
(F6) 

การกําหนดแผนและมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

(F3) 
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 11. ความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการปองกันความเสียหายกับการประเมิน
ความปลอดภัย 
 

 
 
แผนภูมิที่ 26 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการปองกันความเสียหายกับ          
         การประเมินความปลอดภัย 
 
 นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธ
การปองกันความเสียหายกับการประเมินความปลอดภัย ไดแก ศุภาสินี  กังวานเนาวรัตน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง       
การปองกันและประเมินความปลอดภัยจากการหนีเรียน กลาววา เยาวชนแตละคนยอมมีบุคลิกภาพ  
การปรับตัว และปญหาตาง ๆ แตกตางกัน การศึกษาเยาวชนและการใหความชวยเหลือเยาวชนเปน
รายบุคคลเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการแกปญหาการหนีโรงเรียน โรงเรียนควรมีการปองกันความเสียหายของ
นกัเรียน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการลงโทษเด็กอยางรุนแรงหรือการไลเด็กออกจากโรงเรียน เพราะวิธีนี้มิใชการ
แกไขปญหาควรมีครูที่เขาใจและสามารถจะใหการบําบัดทางดานจิตใจแกเด็ก ควรมีการประเมินความ
ปลอดภัยเพ่ือปองกันนักเรียนหนีเรียน มีการแนะแนวการศึกษาอาชีพที่เหมาะสมใหกับนักเรียน จัดใหมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การซอมเสริม และจัดบทเรียนตามความพรอมของเด็ก สงเสริมความถนัดและ
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง สงเสริมการกีฬา จัดหาเงินทุนสําหรับเด็กยากจนและขาดแคลน มีการติดตอ
ประสานกันระหวางผูปกครองและครู สงเสริมสุขภาพจิตของครูใหดีขึ้น  สอดคลองกับ วินัย เกษดี       
ไดทําวิจัยเรื่อง การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลาวา เทคโนโลยีในโรงเรียน
มัธยมศึกษาและการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลจากการใชเทคโนโลยี
สะอาด 2) เพ่ือลดการใชทรัพยากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาระหวางกลุมโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองกับนอกเมือง 
3) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพ่ือ
ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยศึกษาระหวางกลุมโรงเรียนที่ตั้งอยู      
ในเมืองกับนอกเมือง และเพ่ือตรวจประเมินโครงการการใชเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือลดการใชทรัพยากร      
ในโรงเรียนระหวางกลุมโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองกับนอกเมือง ตัวอยางในการวิจัย ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 12 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลจากการใชเทคโนโลยี
สะอาด เพ่ือลดการใชทรัพยากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สภาพตามจุดประสงคของโครงการของโรงเรียน 
2 กลุม กอนโครงการ สภาพที่เปนอยูไมแตกตาง และหลังโครงการ สภาพที่เปนอยูแตกตางกัน           
2) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานการอนรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม กอนดําเนินการ โรงเรียน 2 กลุม
แตกตางกัน และหลังการดําเนินการ โรงเรียนทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน 3) ผลการตรวจประเมินตามแบบ 
CIPP Model โรงเรียนทั้ง 2 กลุม มีความสอดคลองกันทั้งดานบริบทสภาพแวดลอม ดานปจจัยเกื้อหนุน 
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 

 

การปองกันความเสียหาย 
(F6) 

 

การประเมินความปลอดภัย 
(F4) 

326



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 27 กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาท่ีนําเสนอ 
 
 ดังนั้นเพ่ือใหไดกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ผูวิจัยวิเคราะหกลยุทธการบริหาร
ความปลอดภัยสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคลองของโมเดล ดังนี้ 
 1. Chi - square ( )2 : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 
 2. Goodness of Fit Index (GFI) : คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน และ Adjusted 
Goodness of Fit Index (AGFI) : ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 
 3. Root Mean Square Residual (RMR) : คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือ 
(RMR) และ Standardized Root Mean Square Residual (Standardized RMR) : คาดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) : คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลัง
สองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 

F 2 

F 4 F 5 

F 1 

F 6 

F 3 
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ตารางที่ 11 คาสถิติวัดความคลาดเคลื่อนมีความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ  
 
 

คาสถิติ คา เกณฑความสอดคลอง 

ไค - สแควร ( )2 
(chi - square) 

551.43 
(P = 0.00000) 

ไมแตกตางทางสถิติ ยอมรับสมมุติฐาน 
หลักที่วา โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
Goodness of Fit Index (GFI) 

0.89 มีคาเขาใกล 1 โมเดลสอดคลองกับขอมูล  
เชิงประจักษ 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน         
ที่ปรับแกแลว 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

0.90 มีคาเขาใกล 1 โมเดลสอดคลองกับขอมูล  
เชิงประจักษ 

คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสอง 
ของเศษเหลือ 
Root Mean Square Residual (RMR) 

0.09 มีคาระหวาง 0 - 1 หมายถึง สอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 

คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสอง 
ของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Standardized Root Mean Square 
Residual (Standardized RMR) 

0.06 มีคาไม เกิน 0.08 โมเดลสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 

คาดชันีรากของคาเฉลี่ยกําลังสอง      
ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ  
Root Mean Square Erro of  
Appro ximation (RMSEA) 

0.03 มีคาระหวาง 0 - 0.05 หมายถึง โมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับ  
ดีมาก 

  

 จากตารางที่ 11 พบวา ไค - สแควร (chi - square : )2 มีคาเทากับ 551.43 (P = 0.00000) 
แสดงใหเห็นความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง กลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา ที่มีความสอดคลองเชิงประจักษ นอกจากนั้น ยังสามารถพิจารณาคาดัชนีวัดความ
สอดคลองอ่ืนๆ ไดอีก เชน คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : (GFI)) และคา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index : (AGFI)) มีคาเขาใกล 1 
คือ คา GFI = 0.89 และคา AGFI = 0.90 แสดงใหเห็นวา กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา   
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (Root Mean 
Square Residual : (RMR)) มีคาเทากับ 0.09 และคาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน Standardized Root Mean Square Residual (Standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 
และไมเกิน 0.08 ซึ่งในท่ีนี้มีคาเทากับ 0.06 แสดงใหเห็นวา รูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
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เชิงประจักษ คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation : (RMSEA)) มีคาเทากับ 0.03 ซึ่งมีคาระหวาง 0 - 0.05 แสดงวา โมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดีมาก 
 จากผลการวิเคราะหคาสถิติที่ไดนําเสนอแลวขางตน แสดงใหเห็นวากลยุทธการบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา ภายหลังการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) ซึ่งประกอบดวย 6 กลยุทธ 66 ตัวแปร
ที่สังเกตได ซึ่งมี 6 องคประกอบกลยุทธ ไดแก การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย (F1)       
การบริหารความเส่ียง (F2) การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย (F3) การประเมินความ
ปลอดภัย (F4) นโยบายดานความปลอดภัย (F5) และการปองกันความเสียหาย (F6) 
 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 28 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่28 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภยัสถานศึกษา 
 
 จากแผนภูมิที่ 28 แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบกลยุทธการบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการโครงสราง ไดดังนี้ 

F 2 

F 4 F 5 

F 1 

F 6 

F 3 

0.62 

0.64 0.62 

0.61 
0.67 

0.66 

0.63 

0.65 

0.63 

0.61 0.66 

F1 = การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
F2 = การบริหารความเสี่ยง 
F3 = การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 
F4 = การประเมินความปลอดภัย 
F5 = นโยบายดานความปลอดภัย 
F6 = การปองกันความเสียหาย 
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 F1 = การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
 อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) F1 = 0.61*F5, Errorvar. = 0.20, R2 = 0.69 
 จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา 
 นโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางตรงตอการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัย (F1) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 F2 = การบริหารความเสี่ยง 
 อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) F2 = 0.61*F1 + 0.62*F5, Errorvar. = 0.23,           
R2 = 0.67  
 จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา  
 การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย (F1) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารความเสี่ยง 
(F2) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 67% 
 นโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารความเส่ียง (F2) และ
สามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 67% 
 อิทธิพลทางออม (Indirect Effect) F2 = 0.61*F5 + 0.61*F1, Errorvar. = 0.23, 
R2 = 0.67 
 จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา 
 การกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารความเส่ียง 
(F2) โดยผานแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย (F1) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2)             
ได 67% 
 F3 = การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 
 อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) F3 = 0.62*F5 + 0.66*F6, Errorvar. = 0.27,      
R2 = 0.69 
 จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา 
 นโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางตรงตอการกําหนดแผนและมาตรฐานความ
ปลอดภัย (F3) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69% 
 การปองกันความเสียหาย (F6) มีอิทธิพลทางตรงตอการกําหนดแผนและมาตรฐานความ
ปลอดภัย (F3) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69% 
 F4 = การประเมินความปลอดภัย 
 อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) F4 = 0.66*F1 + 0.64*F2 + 0.63*F3 + 0.67*F5 
+ 0.65*F6, Errorvar. = 0.29, R2 = 0.69 
 จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา 
 การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย (F1) มีอิทธิพลทางตรงตอการประเมินความ
ปลอดภัย (F4) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 การบริหารความเส่ียง (F2) มีอิทธิพลทางตรงตอการประเมินความปลอดภัย (F4) และสามารถ
อธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
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 การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย (F3) มีอิทธิพลทางตรงตอการประเมินความ
ปลอดภัย (F4) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 นโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางตรงตอการประเมินความปลอดภัย (F4) และ
สามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 การปองกันความเสียหาย (F6) มีอิทธิพลทางตรงตอการประเมินความปลอดภัย (F4) และ
สามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 อิทธิพลทางออม (Indirect Effect) F4 = 0.61*F1 + 0.64*F2 + 0.62*F5 + 
0.63*F3 + 0.61*F5 + 0.66*F1 + 0.62*F5 + 0.64*F2 + 0.63*F5 + .065*F6 + 0.61*F5 + 
0.61*F1 + 0.64*F2 + 0.63*F5 + 0.66*F6 + 0.66*F3, Errorvar. = 0.29, R2 = 0.69 
 จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา 
 การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย (F1) มีอิทธิพลทางออมตอการประเมินความ
ปลอดภัย (F4) โดยผานการบริหารความเส่ียง (F2) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 การกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางออมตอการประเมินความ
ปลอดภัย (F4) โดยผานการกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย (F3) และสามารถอธิบายความ
แปรปรวน (R2) ได 69 % 
 การกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางออมตอการประเมินความ
ปลอดภัย (F4) โดยผานแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย (F1) และสามารถอธิบายความแปรปรวน 
(R2) ได 69 % 
 การกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางออมตอการประเมินความ
ปลอดภัย (F4) โดยผานการบริหารความเสี่ยง (F2) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 การกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางออมตอการประเมินความ
ปลอดภัย (F4) โดยผานการปองกันความเสียหาย (F6) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 การกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางออมตอการประเมินความ
ปลอดภัย (F4) โดยผานการกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย (F1) และผานการบริหาร
ความเสี่ยง (F2) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 การกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางออมตอการประเมินความ
ปลอดภัย (F4) โดยผานการปองกันความเสียหาย (F6) และผานการกําหนดแผนและมาตรฐานความ
ปลอดภัย (F3) และสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 F6 = การปองกันความเสียหาย 
 อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) F6 = 0.63*F5, Errorvar. = 0.29, R2 = 0.69 
 จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา 
 นโยบายดานความปลอดภัย (F5) มีอิทธิพลทางตรงตอการปองกันความเสียหาย (F6) และ
สามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได 69 % 
 ดังนั้น จากโครงสรางสมการดังกลาวขางตน รูปแบบท่ีผูวิจัยนําเสนอและรูปแบบที่ไดจากการ
วิจัยมีความสอดคลองกัน 
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 ตอนท่ี 3 การยืนยันองคประกอบความสัมพันธของกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา 
 จากองคประกอบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา ทั้ง 6 องคประกอบกลยุทธ 66 ตัวแปรที่สังเกตได นับวามีความสําคัญเปนอยางมาก     
ในการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ทั้งนี้ผูวิจัยไดนํารางปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหและพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาที่เหมาะสม
เปนไปได ในขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบและเพ่ิมความเชื่อถือในการสรางรูปแบบท่ีเหมาะสม ซึ่งเปน
รูปแบบหนึ่งที่ผูวิจัยไดพัฒนาจากขอมูลทั้งหมดดวยวิธีสัมภาษณ โดยนําเสนอรางรูปแบบความสัมพันธ
ขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาใหผูทรงคุณวุฒิ ไดพิจารณาความเหมาะสม 
ความเปนไปได ความถูกตองและการนําไปใชประโยชน และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหไดองคประกอบ
กลยุทธที่เหมาะสม โดยผูวิจัยไดเลือกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน จากผูที่มีความรูหรือเกี่ยวของกับ
องคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 12 แสดงคาความถ่ีและรอยละจากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับองคประกอบกลยุทธการบริหาร
 ความปลอดภัยสถานศึกษา ดานความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ 
 

รูปแบบ
ความสัมพันธ 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง นําไปใชประโยชน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การกําหนด
แนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความ
ปลอดภัย 

7 100 7 100 7 100 7 100 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

7 100 7 100 7 100 7 100 

การกําหนดแผน
และมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

7 100 7 100 7 100 7 100 

การประเมิน 
ความปลอดภัย 

7 100 7 100 7 100 7 100 

นโยบายดาน 
ความปลอดภัย 

7 100 7 100 7 100 7 100 

การปองกัน 
ความเสียหาย 

7 100 7 100 7 100 7 100 

รวมเฉลี่ย 7 100 7 100 7 100 7 100 
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 จากตารางที่ 12 พบวา ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน มีความคิดเห็นตอองคประกอบกลยุทธ
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา รูปแบบความสัมพันธ มีความเหมาะสม มีความเปนไปได           
มีความถูกตอง และสามารถนําไปใชประโยชนได จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 และผูวิจัยได
สังเคราะหขอสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ จากผลงานวิจัยที่คนพบโดยใชสถิติ
การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) และการวิเคราะหเสนทางระหวางกลยุทธทั้ง       
6 องคประกอบกลยุทธ พบวา มีความถูกตองตามหลักการวิจัย ทั้งนี้กลยุทธทุกกลยุทธมีความสําคัญ
ในการกําหนดองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาเปนอยางมาก  ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญเปนอยางมาก และ
จะตองไดมาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการ
บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนภายในสถานศึกษาไดอยางถูกตองและสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
รวมทั้งจะตองกําหนดผูที่มีหนาที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจนแตจะตองสอดคลองกับ แผนและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่กําหนดไว ซึ่งทั้ง 6  องคประกอบกลยุทธ หากนํามาประยุกตในการบริหารความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาจะสามารถนําพาใหเยาวชนที่เขารับการศึกษามีความปลอดภัยอยางแทจริง 
ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาและ
องคประกอบกลยุทธความสัมพันธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและ
ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณในการบริหารองคการ            
ที่เกี่ยวของกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ซึ่งผลจากการวิเคราะหเนื้อหาจากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. รูปแบบทั้ง 6 องคประกอบกลยุทธ มีความเหมาะสม แตตองปรับปรุงแกไของคประกอบ
กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาบางสวน 
 2. มีความเปนไปไดสูงในการนําไปประยุกตใชงานจริง เนื่องจากมีการอางอิงตามระเบียบวิธีวิจัย 
แตควรจะตองมีการกําหนด วิธีปฏิบัติในแตละโมดูลการทํางานใหชัดเจน และมีรายละเอียดกับกลุม
ตัวอยาง เปาหมายมากกวานี้ 
 3. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนควรมีจิตสํานึก และชวยกันเปนหูเปนตาใหกับสถานศึกษา 
เพ่ือลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 
 4. ควรมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไมวาจะเปน
บุคคลภายในสถานศึกษา ผูปกครองหรือชุมชนในพื้นท่ี 
 5. ควรมีการประเมินผลองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษาเปน
ประจํา แลวนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น 
 6. สิ่งแวดลอมรอบๆตัวนักเรียนมีความสําคัญเปนอยางมากในการปองกันความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา อาทิเชน ยาเสพติด อบายมุขตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลตอมาตรการหรือแนวทางท่ีสถานศึกษา
กําหนดเกี่ยวกับการปองกันความปลอดภัย จะตองเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการปองกันความปลอดภัย
รวมกันกับบุคลากรทุกภาคสวนในสถานศึกษา 
 7. ทั้ง 6 องคประกอบกลยุทธ มีความเหมาะสมมาก  แตโดยหลักปฏิบัติผูปฏิบัติ            
ละทิ้งหนาที่เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาของความไมปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาดาน
บุคลากร และบริบทของความไมปลอดภัยอยูที่ตัวบุคคลมากกวาดานอ่ืน 
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 8. จาก 6 องคประกอบกลยุทธ มีวิธีการโดยนําเอาองคประกอบท้ังหมดมารวมกัน โดยให
ชุมชนและผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในนโยบายและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
 9. กลยุทธเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบกลยุทธที่มีความสําคัญเปนอยางมาก 
ซึ่งสถานศึกษาสวนใหญจะปลอยปละละเลย และไมสนใจในการบริหารความเสี่ยงควรคํานึงถึงความ
เสี่ยงในดานงบประมาณ พัสดุ และดานบัญชี 
 10. โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและโรงเรียนตามแนวชายแดน ควรออกแบบ
ความปลอดภัยใหกับบุคลากรทางการศึกษาดวย 
 11. นโยบายดานความปลอดภัยเปนองคประกอบกลยุทธที่สําคัญที่จําเปนในการบริหาร
ความปลอดภัยในสถานศึกษาเปนอยางมาก 
 12. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญในการนําองคประกอบกลยุทธไปประยุกตใช
ในสถานศึกษาโดยปรับปรุงใหเขากับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 
 13. ผูบริหารประเทศหรือผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายดานการศึกษาจะตองให
ความสําคัญในการสนับสนุนดานการศึกษาอยางแทจริงและนโยบายดานการศึกษาจะตองมีความ
ตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 
 14. เครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชน จะตองมีสวนรวมและใหความสําคัญในการดูแล
ความปลอดภัยใหแกนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 15. สถานศึกษาจะตองจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีสวนรวม
ของครู ผูปกครอง และเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 16. สถานศึกษาควรจัดใหมีแผนการปองกันและการเคล่ือนยายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 17. สถานศึกษาควรจัดใหมีปายคําเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
 18. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ โดยใชชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวม
ในการหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 19. สถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน รวมมือกันกําหนดมาตรการรับ-สงนักเรียนตอนเชา
และหลังเลิกเรียน 
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือทราบองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา 2. เพ่ือทราบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา         
3. เพ่ือยืนยันรูปแบบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา โดยดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอน
ใน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการ การดําเนินการวิจัย และการรายงานการวิจัยซ่ึงในข้ันตอน
ของการดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 1) การกําหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวของในการ
วิจัย 2) การหาองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 3) การพิจารณารูปแบบ
ความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา และ 4) การยืนยันกลยุทธ
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาที่เหมาะสม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษา จํานวน 
331 แหง ๆ  ละ 3 คน ผูใหขอมูลในแตละสถานศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยนายการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เครื่องมือ     
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
(semi-structured interview) การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นใชวิธีเก็บรวบรวม
ดวยตนเองและสงทางไปรษณีย ผูวิจัยสัมภาษณดวยตนเอง และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (mean) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะหองคประกอบ (exploratory factor analysis) 
การวิเคราะหเสนทาง (path analysis) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นไดขอคนพบสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 
 1. องคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ประกอบดวย 6 กลยุทธ        
66 ตัวแปร ดังนี้ 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 2) การบริหารความเส่ียง 3) การกําหนด
แผนและมาตรฐานความปลอดภัย 4) การประเมินความปลอดภัย 5) นโยบายดานความปลอดภัย และ  
6) การปองกันความเสียหาย มีคาสถิติ Chi - Square Sphericity เทากับ 52436.159 (p < .01) แสดงวา 
เมตริกซสหสัมพันธนี้แตกตางจากเมตริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับ
คา KMO ซึ่งมีคาเทากับ 0.932 แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอมูล สามารถใชการวิเคราะห
ปจจัยไดในระดับดีมาก และจากคาไอเกนของปจจัยที่มากกวา 1.00 โดยมีความแปรปรวนสะสมเทากับ
รอยละ 55.85 ในแตละปจจัย ไดจัดเรียงลําดับตัวแปร ตามคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading) ดังนี้ 
  กลยุทธที่ 1 การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ประกอบดวย 19 ตัวแปร คือ 
1) สถานศึกษามีการกําหนดแผนฉุกเฉิน เพ่ือใหครู บุคลากร และนักเรียนทราบ 2) มีการจัดบรรยากาศ
ภายในหองเรียนและสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหมีความปลอดภัย 3) ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
ใหเพียงพอในสถานศึกษา 4) จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใชอุปกรณในที่เก็บทุกครั้งอยางเปนระเบียบและปลอดภัย 
5) จัดแหลงขอมูลที่สามารถติดตอขอความชวยเหลือไวลวงหนาเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา 6) ผูบริหาร
ในสถานศึกษาควรกําหนดระเบียบแบบแผนในการบริหารความปลอดภัยที่ชัดเจน 7) แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่หลักเกณฑกําหนด 8) จัดใหมีกรรมการและเจาหนาที่
ตรวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ในสถานศึกษา 9) จัดประชุมเพ่ือความปลอดภัยเพ่ือให
ความสําคัญและสงเสริมความรูในงานปองกันอุบัติภัยและหาทางชวยลดอุบัติภัยในสถานศึกษา 10) มีการจัด
เจาหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารและเคร่ืองดื่มในสถานศึกษา 11) จัดใหมีแผนการปองกันและ
การเคลื่อนยายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 12) จัดใหปายคําเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 13) นําความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ มาใชแกไขในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของสถานศึกษา 14) เผยแพรประชาสัมพันธ 
ระเบียบวินัย กฎขอบังคับ แนวปฏิบัติใหบุคลากรและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 15) จัดใหมีการฝกอบรม
อุบัติภัยและความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติภัย โดยมีการทดสอบการปฏิบัติงานทุกป 16) สถานศึกษา 
มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลความไมสงบในโรงเรียน 17) ซอมแซมสวนประกอบอาคารใหอยูในสภาพ      
ที่ปลอดภัย 18) สถานศึกษาเนนใหความดานการรักษาความปลอดภัย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
และ 19) จัดใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนประกนัความปลอดภัยรวมกัน 
  กลยุทธที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 14 ตัวแปร คือ 1) ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเปนผูวางนโยบาย ในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 2) สถานศึกษาควรมีการปรับ (Fine tune) 
ปรับแกเมื่อพบวาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เลือกใชไปแลวนั้นไมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม
ในทองถิ่น 3) สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการบริหารความเส่ียง เพ่ือที่จะสามารถชวยลดความสูญเสีย
ซึ่งสงผลตอการบริหารงานตางๆ ของสถานศึกษาใหดําเนินไปอยางราบรื่น 4) สถานศึกษาควรมีการ
ติดตามประเมินผลแผนกลยุทธในการบริหารความเส่ียงอยางเปนขั้นตอน 5) สถานศึกษามีการปรับปรุง
กลยุทธการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยูเสมอ 6) สถานศึกษามีการประเมินความเส่ียง
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ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาเพ่ือหาแนวทางปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 7) สถานศึกษาควรมีการจัดทํา
คูมือบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 8) สถานศึกษาควรมีการกําหนดความเส่ียงและมีมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 9) การสรางความรูสึกในการมีสวนรวมในการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา 
ควรมีการออกเปนหนังสือ เปนนโยบายวาจะทําการบริหารความเสี่ยงเพ่ืออะไร มีใครรับผิดชอบมีขอดีขอเสีย
อยางไร 10) สถานศึกษาควรมีขอมูลของการดําเนินการ ที่สามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีตที่ประสบ
ความสําเร็จจะมีประโยชนอยางมากตอทีมงานบริหารความเสี่ยง ในสถานศึกษา 11) สถานศึกษาควรมีการ
จัดตั้งผูรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงขององคกรหรือ Chief Risk Officer (CRO) เพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
ในสถานศึกษา 12) สถานศึกษาควรมีการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมจากองคกรตาง ๆ 
หรือนักบริหารความเสี่ยงคนอ่ืน 13) ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมรวมกับตัวแทนของทุกสวนในสถานศึกษา
เพ่ือกําหนดความเส่ียงและการแกไขความเส่ียงในสถานศึกษารวมกัน และ 14) หากสถานศึกษาไมมีการสํารวจ
ความเสี่ยง จะทําใหองคกรสูญเสียผลประโยชนเปนมูลคามาก 
  กลยุทธที่ 3 การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบดวย 13 ตัวแปร คือ  
1) ครู ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครองนักเรียนจะตองมีแนวทางในการปองกัน 
และรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 2) สถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัย        
ในสถานศึกษาใหมีความพรอมสามารถปองกันและแกไขสถานการณปญหาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) สถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาใหมีความพรอมสามารถปองกัน
และแกไขสถานการณปญหาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) สถานศึกษาจะตองกําหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยใหเหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นและสภาพความเส่ียงของทองถิ่น 
5) สถานศึกษาจะตองสงเสริม สนับสนุนและจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ 6) สถานศึกษาจะตองมีแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมชูสาวของนักเรียน 
7) สถานศึกษามีการจัดทําปายขอกําหนดและวิธีการใชเครื่องเลนกีฬาทุกชนิดในสนามกีฬา 8) สถานศึกษา
จะตองติดตามและประเมินผลระบบดูแลความปลอดภัยใหแกนักเรียนอยางตอเนื่อง 9) สถานศึกษามีมาตรการ
ตรวจสอบอุปกรณภายในหองน้ําหองสวมใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย 10) สถานศึกษา
จะตองมีมาตรการในการหามใชครุภัณฑท่ีชํารุด โดยเด็ดขาด 11) สถานศึกษามีการติดตั้งรั้วและประตูโรงเรียน
ใหไดมาตรฐานดานความปลอดภัย 12) สถานศึกษาจะตองมีแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจากการ
ทํารายตนเองและการฆาตัวตายของนักเรียน และ 13) สถานศึกษาจะตองจัดระบบการรักษาความปลอดภัย
ใหแกนักเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  กลยุทธที่ 4 การประเมินความปลอดภัย ประกอบดวย 11 ตัวแปร คือ 1) สถานศึกษาได
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว 2) สถานศึกษาไดจัดใหมีระบบ
สารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา      
3) สถานศึกษาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 4) สถานศึกษา  
ไดกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 5) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ในสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 6) สถานศึกษาไดจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
จากสถานศึกษา 7) สถานศึกษาจะตองมีแสงสวางเพ่ือปกปองพ้ืนที่ที่มีความสําคัญ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบพ้ืนที่ 8) สถานศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลทุกคนในสถานศึกษา 
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9) สถานศึกษามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาโดยปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552 10) สถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน
อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน ในสถานศึกษา และ 11) สถานศึกษาจัดทําแผนการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลบุคลากรและ
สถานที่ 
   กลยุทธที ่5 นโยบายดานความปลอดภัย ประกอบดวย 6 ตัวแปร คือ 1) สถานศึกษามีการ
กําหนดมาตรฐานในการสรางอัตลักษณของสถานศึกษาใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 2) สถานศึกษาจะตอง
วางแผนตรวจสอบภายในโดยพิจารณาถึงสถานภาพและความสําคัญของสวนตางๆ ที่จะไดรับการ
ตรวจสอบและผลการตรวจสอบในครั้งที่ผานมา 3) สถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการเหตุการณที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงและปลอดภัยของโรงเรียน 4) สถานศึกษามีวิธีการดําเนินงานทางดานสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  5) สถานศึกษามีการประสาน 
การปฏิบัติเกี่ยวกับแบบแผนในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และ 6) สถานศึกษามีวิธีการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางคุณคาแหงความเปนมนุษย รักษาคน รักษาสุขภาพอนามัยและรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา 
  กลยุทธที่ 6 การปองกันความเสียหาย ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ 1) สถานศึกษาจะตอง
เนนยําใหนักเรียนและบุคลากรแตงกายใหเรียบรอยและรัดกุม 2) สถานศึกษาจะตองมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา และ 3) สถานศึกษาจะตองกําหนดคา
สวัสดิการตาง ๆ ของผูบาดเจ็บทุกคนในสถานศึกษา 
 2. ความสัมพันธขององคประกอบของกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา จากการ
วิเคราะหเสนทาง (path analysis) คาสถิติที่ใชในการทดสอบโมเดล คือ คาไคสแควร (Chi-Square : X2) 
มีคาเทากับ 551.43 (P = 0.00000) แสดงใหเห็นความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง 
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพของความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากน้ียังสามารถพิจารณาคาดัชนีวัดความ
สอดคลองอ่ืนๆ ไดอีก เชน Goodness of Fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of Fit Index 
(AGFI) มีคาใกล 1 คือ GFI = 0.89 และคา AGFI = 0.90 แสดงใหเห็นวา รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของ
ความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ระดับดีมาก คา Root Mean Square Residual (RMR) มีคาเทากับ 0.09 และคา 
Standardized Root Mean Square Residual (Standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 และไมเกิน 0.08 
ซึ่งในท่ีนี้เทากับ 0.06 แสดงใหเห็นวารูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนี 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.03 ซึ่งมีคาระหวาง 0 ถึง 0.05 
แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดีมาก แสดงวารูปแบบความสัมพันธของตัวแปร
กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาที่ผูวิจัยเสนอมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
ทั้งนี้ในการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยผูบริหารสถานศึกษาจะตองคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัย มกีารบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษา
สภาพท่ัวไปของโรงเรียนเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุดานการปองกันและแกไข
อุบัติเหตุดานอาคารเรียนประกอบของโรงเรียน มีการกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจน
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โดยรวมกับบุคลากรในสถานศึกษาและผูปกครองของนักเรียน และจะตองมีการปองกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดข้ึนในสถานศึกษาเพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาไดปฏิบัติไดถูกตองตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
ทั้งนี้จะตองสรางความรวมมือกันทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชนในการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในสถานศึกษา  
 3. การยืนยันรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
  จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ผูวิจัยไดสังเคราะหขอสรุป ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ จากผลงานวิจัยที่คนพบโดยใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor 
Analysis) และการวิเคราะหเสนทางระหวางกลยุทธทั้ง 6 องคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา พบวา มีความถูกตองตามหลักการวิจัย กลยุทธทุกกลยุทธมีความสําคัญในการกําหนดกลยุทธ
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาเปนอยางมาก ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญเปนอยางมาก และจะตองไดมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนภายในสถานศึกษาได
อยางถูกตอง และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน มีความคิดเห็นตอกลยุทธการบริหาร
ความปลอดภัยสถานศึกษา รูปแบบความสัมพันธ มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดมีความถูกตอง 
และสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปนรอยละ 100 และแตละองคประกอบมีความสัมพันธกันโดย 
มีความคิดเห็นวาแนวทางในการปฏิบัติตามกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา เพ่ือใหนักเรียน
มีความปลอดภัย ประกอบดวย 6 องคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ไดแก 
1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การกําหนดแผนและ
มาตรฐานความปลอดภัย 4) การประเมินความปลอดภัย 5) นโยบายดานความปลอดภัย และ 6) การปองกัน
ความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่29 แสดงรูปแบบความสัมพันธองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
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การอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัยครั้ง มีประเด็นสําคัญที่คนพบจากรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธ
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา และสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 
 1. องคประกอบของกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา จากขอคนพบเก่ียวกับ
กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา มีกลยุทธที่สําคัญ 6 องคประกอบกลยุทธ โดยภาพรวมแลวอยู
ในระดับมาก ซึ่งไดแก 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การกําหนด
แผนและมาตรฐานความปลอดภัย 4) การประเมินความปลอดภัย 5) นโยบายดานความปลอดภัย และ      
6) การปองกันความเสียหาย ทั้งนี้เพราะองคประกอบกลยุทธเปนแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความ
ปลอดภัย โดยสถานศึกษาจะตองปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว และสถานศึกษาจะตองกําหนด       
ความเสี่ยง (Risk) ไว ทั้งนี้เปนการวัดความสามารถที่จะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงานประสบความสําเร็จ 
ภายใตการตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และขอจํากัดดานเทคนิคที่เผชิญอยู อยางเชน การจัดทํา
โครงการเปนชุดของกิจกรรมที่จะดําเนินการเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด   
มาดําเนินการใหประสบความสําเร็จภายใตกรอบเวลาอันจํากัด ซึ่งเปนกําหนดการปฏิบัติการในอนาคต      
ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไมแนนอน และความจํากัดของทรัพยากรโครงการ 
ผูบริหารโครงการจึงตองจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือใหปญหาของโครงการลดนอยลง และสามารถ
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาจะตองกําหนดแนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน เนนการมีสวน
รวมระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย โดยรวมกันวางแผนปองกัน แกไข ควบคุม กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานจึงจําเปนตองมีมาตรการและกิจกรรมเพ่ือใหรับประโยชนสูงสุดตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการฝกอบรมในการปองกัน
อุบัติภัยและความเสียอันเนื่องมาจากอุบัติภัยโดยมีการทดสอบการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป รวมทั้ง
จัดใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนประกันความปลอดภัยรวมกัน ทั้งนี้อันตราย
ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ซึ่งไมไดคาดคิดมากอน อันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย     
ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเสียหายทั้งทางรางกายและทรัพยสิน อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดกับทุกคน ทุกเวลา และ
ทุกสถานที่หากไมมีการศึกษาและการปองกันที่ดีพอ ยอมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดโดยงาย อุบัติเหตุ  
ในสถานศึกษามักมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดการดูแลเอาใจใสในเรื่องอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ 
และสภาวะแวดลอมของสถานศึกษา ซึ่งมาจากสาเหตุตาง ๆ หลายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 กลยุทธที่ 1 การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เปนองคประกอบกลยุทธที่มี
ความสําคัญที่สงผลตอการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา สอดคลองกับ ณัฎฐิยา แกวถาวร ไดศึกษา
เรื่อง การจัดอบรมครูดานความปลอดภัยในโรงเรียนเปนสิ่งที่สําคัญทุกโรงเรียนควรใหความสําคัญในการ
จัดอบรมใหความรูดานความปลอดภัยในโรงเรียน จากการวิจัยที่พบวามีผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูรับผิดชอบการดําเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ไมไดรับคูมือแนวทางปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 ผูวิจัยเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญ เนื่องจาก
เม่ือไมไดรับคูมือ อาจทําใหไมมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ในความเปนจริงแลวสถานศึกษาทุกแหง
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ควรไดรับคูมือ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 ใหกับสถานศึกษาๆ ละ 1 เลม 
ที่เปนดังนี้ อาจเนื่องมาจากไมไดมีการตรวจสอบการรับคูมืออยางเปนรูปธรรม อีกทั้งขาดการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามคูมืออยางเปนระบบ เปนเร่ืองที่นาสังเกตวาแมวาไมไดรับคูมือแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา แตกลับพบวามีการดําเนินงานตามมาตรการในทุกดาน
และพบวาปญหาการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด ผูวิจัยเห็นวาอาจเปนเพราะ 1) มีการจัดอบรมใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษาในเร่ืองน้ีมาแลว 2) ผูบริหารสถานศึกษาอาจจะถายทอดความรูที่ไดจากการอบรม
ใหกับครูผูรับผิดชอบและบุคลากรในสถานศึกษาใหชวยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 3) ในการสราง
อาคารเรียนหรืออาคารประกอบตางๆ ของสถานศึกษาใชแบบท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งไดออกแบบใหมีความปลอดภัยอยูแลว 4) ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู
อาจจะดูแลเร่ืองความปลอดภัยเปนประจําตามปกติ ทั้งหมดท่ีไดกลาวมานี้จะเห็นไดว าผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ ผูวิจัยเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีประสบการณและผาน
เหตุการณตางๆ มากมาย จึงทําใหผลการวิจัยพบวามีการดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ทุกดาน และมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด สอดคลองกับ ชาญ ขวัญมุข ไดศึกษาเร่ือง การประกัน
ความปลอดภัยแกนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา พบวา สภาพการดําเนินการประกันความปลอดภัย
แกนักเรียน ดานการวางแผนการประกันความปลอดภัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกัน
ความปลอดภัยแกนักเรียนอยูในระดับมาก จากผลการศึกษาท่ีพบวาการปฏิบัติมากที่สุดอีกอยางหน่ึง
คือ สถานศึกษาจัดใหมีครูในการควบคุมดูแล ใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในการพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานท่ี สอดคลองกับ จิราภรณ สุธัมมสภา ไดทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดระบบสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งนี้ไดเสนอแนวทางในการรักษาความปลอดภัยใหกับ
ระบบสารสนเทศไว ดังนี้ 1) การจัดการดูแลและปองกันในสวนของทําเลท่ีตั้งของศูนยคอมพิวเตอร
หรือหองคอมพิวเตอร 2) การจัดการดูแลและปองกันภายในศูนยคอมพิวเตอรหรือหองคอมพิวเตอร 
3) การจัดการดูแลและปองกันเกี่ยวกับระบบสภาพแวดลอม 4) การจัดการดูแลและปองกันในสวน
ของฮารดแวร 5) การรักษาความปลอดภัยกอนผานเขาสูระบบสารสนเทศ 6) การรักษาความปลอดภัย 
ในการใชขอมูลในระบบสารสนเทศ 7) การรักษาความปลอดภัยในการรับสงขอมูล 8) การจัดเตรียม
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 9) การจัดเตรียมสํารองขอมูล 10) การจัดเตรียมเรื่องการกูระบบหลังจาก
การเกิดการเสียหายขึ้น 11) การวางแผนปองกันไวรัสคอมพิวเตอร  
 กลยุทธที่ 2 การบริหารความเส่ียง เปนองคประกอบกลยุทธที่มีความสําคัญที่สงผลตอ 
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา สอดคลองกับ ณิฐินันท วิชัยรัมย ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพ่ือตางเพศ 
และความสัมพันธภายในครอบครัวอยูในระดับมาก สําหรับการคลอยตามกลุมเพ่ือน และพฤติกรรม
เส่ียงตอการมีเพสสัมพันธอยูในระดับนอย 2) พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธเมื่อจําแนกตาม เพศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกัน และคาใชจายประจําเดือน แตกตางกัน ระดับชั้น และสภาพครอบครัว 
พบวาไมแตกตางกัน 3) การคลอยตามกลุมเพ่ือน และความสัมพันธภายในครอบครัว สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 54.0 สอดคลองกับ อริสสา สะอาดนัก ไดศึกษาเรื่อง 
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ความเส่ียงดานปฏิบัติการในฝายสารสนเทศของคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ทั้งนี้เพ่ือระบุประเภทความเสี่ยงดานปฏิบัติการ สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และนําเสนอขอเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ผลการศึกษา
พบวา นิยามของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมแนนอนของกระบวนการ 
ระบบ วัสดุอุปกรณ งบประมาณ หรือพนักงาน ซึ่งถือเปนสาเหตุจากสภาพแวดลอมภายในองคการ 
และความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดานนโยบายเทคโนโลยี กระแสไฟฟา ภัยธรรมชาติ การคาดการณ
เกี่ยวกับผูใชบริการ หรือฐานขอมูลกลาง ถือเปนสภาพแวดลอมภายนอกองคการ อาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอองคการได ประเภทของความเส่ียงดานปฏิบัติการมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมภายใน
ทางดานพนักงาน กระบวนการระบบ และงบประมาณ และสภาพแวดลอมภายนอกทางดานการ
คาดการณเกี่ยวกับผูใชบริการระดับความสําคัญกับดานปฏิบัติการแตกตางกัน โดยคณะสัตวศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหความสําคัญกับดานพนักงาน ขอเสนอแนะจาก
การศึกษา คือ คณะวิชาการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ควรพัฒนา
บุคลากรใหมคีวามรูความเขาใจในการปฏิบัติงานอยางถูกตองเหมาะสม ควร ติดตาม ควบคุม ดูแล การบริหาร
จัดการระบบอยางมีประสิทธิภาพ ควรใหการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศอยาง
ตอเนื่อง และปรับปรุงขีดความสามารถในการใหบริการอยางเพียงพอในระยะยาว 
 กลยุทธที่ 3 การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย เปนองคประกอบกลยุทธที่มี
ความสําคัญที่สงผลตอกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา สอดคลองกับ จุฑารัตน นิรันดร ไดศึกษา
เรื่อง กลยุทธการเปล่ียนแปลงยางมีแบบแผนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจับพบวา 1) กลยุทธการเปล่ียนแปลง
อยางมีแผนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 4 กลยุทธ ไดแก บทบาทของผูบริการ การมีสวนรวมของผูบริหาร 
การวงกลยุทธของผูบริหาร และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 2) รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวยกลยุทธที่สําคัญ 4 กลยุทธ ซึ่งมีความเหมาะสมถูกตอง 
เปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  สอดคลองกับ 
ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ไดศึกษาเรื่อง ขอเสนอแนวทางแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากรในชวง
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ผลการวิจับพบวา 1) สภาพแวดลอมภายใน
เปนจุดแข็ง ไดแก อาจารยกลุมศิลปะของมหาวิทยาลัยมีความสามารถสูงสภาพแวดลอมภายในเปนจุดออน 
ไดแก อาจารยสวนมากทํางานเปนสวนบุคคลมากกวาการทํางานเปนทีมสภาพแวดลอมภายในเปนจุดออน 
ไดแก ภาครัฐสนับสนุนดานการวิจัยเปนสิ่งประดิษฐ สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนภัยคุกคาม ไดแก การ
สนับสนุนงบประมาณแผนดินจากรัฐบาลมีแนวโนมลดลง เปนตน 2) กลยุทธของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในชวงแผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ควรจะมี 7 กลยุทธ 29 
มาตรการ ประกอบดวย กลยุทธผลิตบัณฑิตที่มีความรูทักษะวิชาชีพเชิงสรางสรรคมีการบูรณาการ
ความรูสูสังคมมี 8 มาตรการ กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคและการบูรณาการระหวาง
ศาสตรและศิลปมี 5 มาตรการ กลยุทธการเปนมหาวิทยาลัยและการสรางสรรคชั้นนํามี 5 มาตรการ 
กลยุทธบริการวิชาการ โดยการถายทอดความรูเทคโนโลยีและงานวิจัยสูสังคมมี 3 มาตรการ กลยุทธสืบสาน 
สรางสรรค สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสูความเปนเลิศมี 3 มาตรการ กลยุทธการบริหารจัดการเชิง
สรางสรรคมี 3 มาตรการ กลยุทธใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมี 2 มาตรการ 3) ขอเสนอแนวทางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยศิลปากรในชวง

342



แผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําการสรางสรรคเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรม บูรณาการศาสตรและศิลป ถายทอดองคความรูสูการ
พัฒนาสังคมยั่งยืน 
 กลยุทธที ่4 การประเมินความปลอดภัย เปนองคประกอบกลยุทธที่มีความสําคัญที่สงผลตอ
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา สอดคลองกับ นายอํานาจ เลิศปญญาธิกุล ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็น
ของนักเรียนในการเลือกเรียนวิชาทักษะและประเมินความปลอดภัยในงานฝกฝมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง และกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปที่ 5 สายวิทย-คณิต โดยผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจเรียนวิชาทักษะและประเมินความปลอดภัยในงานฝกฝมือ คือ บิดา รองลงมาคือเพ่ือน ครูแนะ
แนวมีบทบาทนอยที่สุด การเลือกเรียนวิชาทักษะและประเมินความปลอดภัยในงานฝกฝมือนักเรียน
สวนใหญเห็นวาวิชานี้มีความเกี่ยวของตอ การเลือกโปรแกรมในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาคือสามารถนําเอาความรูที่เรียนมาไปประกอบเปนอาชีพ
เสริมได สอดคลองกับ พิทยา เรืองเดช ไดทําการศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพการปฏิบัติและประเมินความ
ตองการเก่ียวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการปฏิบัติและประเมินความตองการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยภาพรวมแตละดาน พบวา มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานการปฏิบัติของบุคคล 
ดานสภาพแวดลอม และดานเคร่ืองมือ เครื่องจักรและอุปกรณ 2) เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติและ
ประเมินความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา และแขนงวิชา พบวา 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจําแนกตามเพศ      
มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติและประเมินความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัย ในหองปฏิบัติการ
ไมแตกตางกันในดานการปฏิบัติของบุคคล ดานเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณดานสภาพแวดลอม 
แตกตางกัน นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจําแนก
ตามชั้นปที่ศึกษา มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติและประเมินความตองการเก่ียวกับความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการในดานสภาพแวดลอมไมแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นตอความตองการเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการในดานการปฏิบัติของบุคคล ดานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ แตกตางกัน 
และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจําแนกตาม
แขนงวิชา มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการในดานการปฏิบัติ
ของบุคคล ดานสภาพแวดลอม และดานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ ไมแตกตางกัน สวนดานการ
ปฏิบัติของบุคคล ดานสภาพแวดลอม และดานเครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณแตกตางกัน 
 กลยุทธที่ 5 นโยบายดานความปลอดภัย เปนองคประกอบกลยุทธที่มีความสําคัญที่สงผลตอ
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา สอดคลองกับ ธิดารัตน รัฐวิเศษ ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการนํานโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันความปลอดภัยของรางกายจากการเลนกีฬาของ
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โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับของปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
การนํานโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันความปลอดภัยของรางกายจากการเลนกีฬาของโรงเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดนครปฐม พบวา ทุกปจจัย อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ียมากสุดไป
หานอยสุดดังนี้ การทํางานเปนทีม การส่ือสารในองคกร ภาวะผูนํา การมีสวนรวม และการจูงใจ 2) ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการนํานโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันความปลอดภัยของรางกายจากการเลน
กีฬาของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดนครปฐม พบวา ภาวะผูนํา การจูงใจ การมีสวนรวม      
การทํางานเปนทีม การติดตอส่ือสารในองคกร และขนาดของโรงเรียน มีความสัมพันธ กับการนํานโยบาย
โรงเรียนสงเสริมสขุภาพเพ่ือปองกันความปลอดภัยของรางกายจากการเลนกีฬาของโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนครปฐม สวนที่ตั้งของโรงเรียนไมมีความสัมพันธ สอดคลองกับ ณวิทย มิสาโท ไดศึกษา
เรื่อง แนวทางการเพ่ิมนโยบายดานประสิทธิภาพในการใชแสงสวางในอาคารพละศึกษากรณีศึกษาอาคาร
เรียนพลศึกษาโรงเรียนสารคามพิทยาคม ทั้งนี้เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาในรมใหมี
สภาพแวดลอมดานแสงสวางที่เหมาะสม และกอใหเกิดความสบายตาในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
และการแขงขันกีฬาและเพ่ือศึกษาแนวทางการใชแสงธรรมชาติใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ลดการใชพลังงานไฟฟาแสงสวาง โดยศึกษารูปแบบอาคารสนามกีฬาในรมของโรงเรียนสารคามพิทยานิคม 
ซึ่งจากการศึกษาอาคารตัวอยางพบวามีปญหาเรื่องแสงสวางไมเพียงพอตอการเรียนการสอน ดังนั้นน้ันนํา
อาคาร มาปรับปรุงเพ่ิมเติมโดยการเพ่ิมวัสดุสะทอนแสงใตหลังคาแบงเปน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ตีฝาดวย
วัสดุแผนฝาไวนิลสีขาวที่มีคาการสะทองแสงเทากับ 75 เปอรเซ็นต และแบบที่ 2 แผนฝาไวนิลสีขาวที่มีคา
การสะทอนแสงเทากับ 86 เปอรเซ็นต พบวา รูปแบบท่ีสองทําใหอาคารมีคาความสองสวางของแสงเพ่ิมมาก
ขึ้นไปตามเกณฑมาตรฐาน และ มีคาความสม่ําเสมอเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเกิดผลดีตอผูใชอาคารการเรียนการสอน 
 กลยุทธที่ 6 การปองกันความเสียหาย เปนองคประกอบกลยุทธที่มีความสําคัญที่สงผลตอ
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา สอดคลองกับ วรพจน สมานมิตร ไดศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะทางสังคม        
ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน           
โดยมีระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพครอบครัว และลักษณะการพักอาศัย เปนตน และ
ศึกษาถึงทักษะทางสังคม 6 ดาน ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการจัดการกับปญหา 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะเพ่ือการไดมาซึ่งแรงสนับสนุน
ทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา       
1) นักเรียนชายที่มีระดับชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากยาเสพติดแตกตางกัน 2) นักเรียนชายท่ีมีสภาพครอบครัวและลักษณะการพักอาศัย
แตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไมแตกตางกัน 3) ทักษะทางสังคม 2 ดาน 
ไดแก ทักษะการสอนตนเอง และทักษะเพ่ือการไดมาซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายไดรอยละ 32.8 สอดคลองกับ สิรินทร ศรประสิทธิ์ 
ไดศึกษาเรื่อง ทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง     
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีระดับชั้น คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 
คาใชจายประจําวัน ประสบการณการคบเพ่ือนชาย ประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศ และทักษะ
ทางสังคม ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะ
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การสื่อสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนหญิงที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 
ประสบการณการคบเพ่ือนชาย และประสบการณการถูกลวงเกินทางเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศแตกตางกัน นักเรียนหญิงที่ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวแตกตางกัน 
และนักเรียนหญิงที่ไดรับคาใชจายประจําวันสําหรับการเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมปองกันการลวงเกิน
ทางเพศแตกตางกัน 2) ทักษะทางสังคม ไดแก ทักษะการสอนตนเอง ทักษะการเผชิญปญหา ทักษะ
การไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม และทักษะการแกปญหา สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศของนักเรียนหญิงไดรอยละ 57.0 
 2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบของกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธ
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา พบวากลุมตัวแปรอิสระ ประกอบไปดวย 5 ตัวแปร ไดแก 1) การกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 2) การบริหารความเส่ียง 3) การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 
4) นโยบายดานความปลอดภัย และ 5) การปองกันความเสียหาย สําหรับกลยุทธที่เปนตัวแปรตาม
ประกอบดวย 1 ดาน ไดแก การประเมินความปลอดภัย สามารถอธิบายความหมายไดวาการกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจะเปนการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา รวมทั้งจะตอง
กําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนมีนโยบายดานความปลอดภัย เพ่ือปองกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา โดยมีการประเมินความปลอดภัยในสถานศึกษาไวลวงหนา ซึ่งสรุป
รูปแบบความสัมพันธกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ประกอบดวย 6 องคประกอบกลยุทธ 
ไดแก 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 2)  การบริหารความเส่ียง 3) การกําหนด       
แผนและมาตรฐานความปลอดภัย 4) การประเมินความปลอดภัย 5) นโยบายดานความปลอดภัย และ               
6) การปองกันความเสียหาย  
 3. ยืนยันรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน มีความคิดเห็นตอกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา พบวา มีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ รูปแบบความสัมพันธกลยุทธการบริหารความ
ปลอดภัยสถานศึกษา มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตอง และสามารถนําไปใชประโยชน  
ไดจริง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย มีความสัมพันธกัน คือ เมื่อสถานศึกษาไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยชัดเจนแลว ก็จะสงผลใหมีการบริหารความเส่ียงของบุคลากรทุกสวน
ในสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่ตั้งไว ตลอดจนภาครัฐ
จะตองกําหนดแบบแผนและใหการชวยเหลือดานงบประมาณกับสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการรักษา
ความปลอดภัย ตลอดจนมีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย ใหสถานศึกษานําไปปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม ทั้ง 6 องคประกอบกลยุทธที่พิจารณาในเบื้องตน พบวา มีความครอบคลุม เหมาะสมกับ 
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาจะตองมีการ
บริหารงานที่แตกตางไปจากหนวยงานอ่ืนที่ไมใชหนวยงานทางดานการศึกษา จึงจะสามารถดําเนินการ
เพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนเลิศในทุก ๆ องคประกอบกลยุทธ ความสัมพันธของ            
6 องคประกอบกลยุทธ ลวนมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของกันและกัน หากองคประกอบกลยุทธใด       
กลยุทธหนึ่งไมสามารถดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผลไดนั้นจะสงผลตอระบบ โครงสรางและการยอมรับ
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เชื่อถือของการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาเปนอยางมาก ดังนั้นหากสถานศึกษาแหงใดจะนํารูปแบบ
การบริหารนี้ ไปปรับใชในการบริหารยอมเปนไปได แตตองวางแผนจัดการการบูรณาการในแตละ
องคประกอบกลยุทธใหชัดเจน เมื่อพิจารณาการดําเนินงานวิจัย ตลอดจนผลการวิจัยที่ไดกลยุทธการ
บริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ทั้ง 6 องคประกอบกลยุทธนั้น มีความชัดเจน ถูกตอง ครอบคลุม 
เหมาะสมในการนําไปใช เนื่องจากทั้ง 6 องคประกอบกลยุทธ สามารถสงผลใหสถานศึกษามีความเดน       
ในทุก ๆ ดาน สามารถเปนสถานศึกษาที่ชวยพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพที่ยั่งยืน  กลยุทธทั้ง           
6 องคประกอบนั้น ตองมีการจัดการอยางรอบคอบและเปนการจัดการอยางตอเนื่อง โดยประสานงาน
กับผูบริหารของสถานศึกษาตาง ๆ เพ่ือเปนการประสานการปฏิบัติรวมกันเพ่ือการสรางทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพตอไป ทั้งนี้จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอประเด็นที่สําคัญเพ่ือให
คณะกรรมการสถานศึกษาไดนําไปทบทวนหรือพิจารณาใหการสนับสนุนสถานศึกษาท่ีจัดทํากลยุทธ
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศไทย ดังมีรายละเอียด
ตอไปน้ี 
 1. รูปแบบทั้ง 6 องคประกอบกลยุทธ มีความเหมาะสม แตตองปรับปรุงแกไของคประกอบ
กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาบางสวน 
 2. มีความเปนไปไดสูงในการนําไปประยุกตใชงานจริง เนื่องจากมีการอางอิงตามระเบียบวิธีวิจัย 
แตควรจะตองมีการกําหนด วิธีปฏิบัติในแตละโมดูลการทํางานใหชัดเจน และมีรายละเอียดกับกลุม
ตัวอยาง เปาหมายมากกวานี้ 
 3. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนควรมีจิตสํานึก และชวยกันเปนหูเปนตาใหกับสถานศึกษา 
เพ่ือลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 
 4. ควรมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไมวาจะเปน
บุคคลภายในสถานศึกษา ผูปกครองหรือชุมชนในพื้นท่ี 
 5. ควรมีการประเมินผลองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษาเปน
ประจํา แลวนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น 
 6. สิ่งแวดลอมรอบๆตัวนักเรียนมีความสําคัญเปนอยางมากในการปองกันความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา อาทิเชน ยาเสพติด อบายมุขตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลตอมาตรการหรือแนวทางท่ีสถานศึกษา
กําหนดเกี่ยวกับการปองกันความปลอดภัย จะตองเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการปองกันความปลอดภัย
รวมกันกับบุคลากรทุกภาคสวนในสถานศึกษา 
 7. ทั้ง 6 องคประกอบกลยุทธ มีความเหมาะสมมาก  แตโดยหลักปฏิบัติผูปฏิบัติ            
ละทิ้งหนาที่เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาของความไมปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาดาน
บุคลากร และบริบทของความไมปลอดภัยอยูที่ตัวบุคคลมากกวาดานอ่ืน 
 8. จาก 6 องคประกอบกลยุทธ มีวิธีการโดยนําเอาองคประกอบท้ังหมดมารวมกัน โดยให
ชุมชนและผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในนโยบายและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
 9. กลยุทธเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบกลยุทธที่มีความสําคัญเปนอยางมาก 
ซึ่งสถานศึกษาสวนใหญจะปลอยปละละเลย และไมสนใจในการบริหารความเสี่ยงควรคํานึงถึงความ
เสี่ยงในดานงบประมาณ พัสดุ และดานบัญชี 

346



 10. โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและโรงเรียนตามแนวชายแดน ควรออกแบบ
ความปลอดภัยใหกับบุคลากรทางการศึกษาดวย 
 11. นโยบายดานความปลอดภัยเปนองคประกอบกลยุทธที่สําคัญที่จําเปนในการบริหาร
ความปลอดภัยในสถานศึกษาเปนอยางมาก 
 12. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญในการนําองคประกอบกลยุทธไปประยุกตใช
ในสถานศึกษาโดยปรับปรุงใหเขากับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 
 13. ผูบริหารประเทศหรือผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายดานการศึกษาจะตองให
ความสําคัญในการสนับสนุนดานการศึกษาอยางแทจริงและนโยบายดานการศึกษาจะตองมีความ
ตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 
 14. เครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชน จะตองมีสวนรวมและใหความสําคัญในการดูแล
ความปลอดภัยใหแกนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 15. สถานศึกษาจะตองจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีสวนรวม
ของครู ผูปกครอง และเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 16. สถานศึกษาควรจัดใหมีแผนการปองกันและการเคล่ือนยายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 17. สถานศึกษาควรจัดใหมีปายคําเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
 18. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ โดยใชชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวม
ในการหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 19. สถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน รวมมือกันกําหนดมาตรการรับ-สงนักเรียนตอนเชา
และหลังเลิกเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
ผูวิจัยมีขอแสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไปดังตอไปนี้ 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการศึกษาวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา
ปรับปรุงกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ดังตอไปน้ี 
 
ดานนโยบาย 
 ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของและรับผิดชอบสถานศึกษา ควรนํารูปแบบกลยุทธ
การบริหารความปลอดภัยที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปศึกษาในแตละรายละเอียดของกลยุทธทั้ง 6 กลยุทธ 
คือ 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 2)  การบริหารความเส่ียง 3) การกําหนดแผนและ
มาตรฐานความปลอดภยั 4) การประเมินความปลอดภัย 5) นโยบายดานความปลอดภัย และ 6) การปองกัน
ความเสียหาย ดังนั้นผูบริหารและผูรับผิดชอบดานการศึกษาควรใหความสําคัญและนํารูปแบบไปปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสถานการณทางกลยุทธที่ตองปรับเปล่ียนตลอดเวลา ทั้งนี้ในการกําหนดนโยบายดาน
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ความปลอดภัยผูบริหารสถานศึกษาจะตองคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย  มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในสถานศึกษา มีการกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจน และ
จะตองมีการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาดวย  
 
ดานการนําไปปฏิบัติ 
 ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารเชิงกลยุทธ ควรนําขอคนพบ
ที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ “กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา” ไปประยุกตใช     
ในการบริหารกลยุทธของสถานศึกษา โดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ     
ใหความรูความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย มีการติดตามประเมินผลการใชเปนระยะๆ เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหไดมาตรฐานที่กําหนด 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 เพ่ือในการทําการศึกษาวิจัยเชิงลึกในครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ของสถานศึกษาขนาดใหญ 
ระหวางภาครัฐ และเอกชน และเปรียบเทียบความแตกตางในการบริหาร 
 2. ควรศึกษาวิจัยกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาแตละกลยุทธทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ 
 3. ควรศึกษาเร่ืองขอจํากัด สภาพปญหา และอุปสรรคในกลยุทธความปลอดภัยสถานศึกษา 
เนื่องจากแตละสถานศึกษา มีโครงสรางการบริหารงานท่ีแตกตางกัน ทําใหตอบสนองความตองการ   
ในการบริหารความปลอดภัยที่แตกตางกันดวย 
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ที ่ศธ 0520.203.2/                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                             คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
     
  21  ธันวาคม 2555    

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน รองศาสตราจารย ดร.สุพิทย  กาญจนพันธุ 

สิ่งที่สงมาดวย        แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

 ดวย นายชัยวัฒน  อุทัยแสน รหัสนักศึกษา 53252940 นักศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเร่ือง “กลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจ
ความตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทาน มา ณ โอกาสน้ี 
  

      ขอแสดงความนับถือ 

 
   

                                         ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ) 

             หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
ฝายธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136  
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

 1.  รองศาสตราจารย ดร.สุพิทย กาญจนพันธุ ผูอํานวยการหลักสูตร สาขาวิชา
   หลักสูตรและการสอน  
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
   หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ อาจารยภาควิชาพ้ืนฐานทาง 
   การศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ฝายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย
   ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง 
 4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
   ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง 
   สนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
 5.  พันเอก ดร.มนัส โหยงไทย หัวหนากองกําลังพล 
   กรมการสัตวทหารบก   
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หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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ที ่ศธ 0520.203.2/                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                             คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
     
  9  มกราคม 2556    

เรื่อง ขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 

สิ่งที่สงมาดวย        แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

 ดวย นายชัยวัฒน  อุทัยแสน รหัสนักศึกษา 53252940 นักศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึ กษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเร่ือง “กลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาทําการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการ
วิจัยกลุมตัวอยาง  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทาน มา ณ โอกาสน้ี 
  

      ขอแสดงความนับถือ 

 
   

                                         ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ) 

             หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
งานธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136  
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รายช่ือสถานศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัย 

1. โรงเรียนโยธินบูรณะ 
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินเดชา 
3. โรงเรียนวัดราชโอรส 
4. โรงเรียนตากใบ 
5. โรงเรียนนางรอง 
6. โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
7. โรงเรียนบรบือ 
8. โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
9. โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา 
10. โรงเรียนกระแชงวิทยา
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ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E  (ALPHA) 

Item-total Statistics 

  Scale Scale Corrected  

  Mean Variance Item- Alpha 

  If Item If item Total if Item 

  Deleted Deleted Correlation Deleted 

 

A00001  514.8000  3376.7120  .4563  .9799 
A00002  515.0333  3367.0678  .5152  .9898 
A00003  515.2000  3360.3724  .5149  .9548 
A00004  514.4667  3403.4299  .2765  .9671 
A00005  514.8000  3370.9931  .7303  .9597 
A00006  514.9000  3365.2655  .5878  .9717 
A00007  515.2000  3417.1310  .0733  .9693 
A00008  515.0333  3322.0333  .7654  .9654 
A00009  514.9667  3363.2057  .5754  .9897 
A00010  515.4333  3434.8787  .0778  .9757 
A00011  514.9000  3420.7138  .0363  .9753 
A00012  515.1333  3439.9126  .1418  .9756 
A00013  515.3000  3366.0793  .4694  .9709 
A00014  515.1000  3377.2655  .3492  .9701 
A00015  515.0000  3363.5172  .5020  .9651 
A00016  515.2667  3374.5471  .3703  .9625 
A00017  514.9000  3345.7483  .8210  .9592 
A00018  514.5000  3398.6724  .3116  .9514 
A00019  514.4000  3423.4207  .0356  .9692 
A00020  514.5000  3398.6034  .3652  .9656 
A00021  514.4667  3399.2920  .3965  .9729 
A00022  514.5000  3367.2931  .7348  .9767 
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ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ) 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E  (ALPHA) 

Item-total Statistics 

  Scale Scale Corrected  

  Mean Variance Item- Alpha 

  If Item If item Total if Item 

  Deleted Deleted Correlation Deleted 
 

A00023  514.5000  3397.9138  .2841  .9451 
A00024  514.6000  3402.1756  .3472  .9191 
A00025  515.7000  3411.9144  .3489  .9514 
A00026  514.2000  3401.8724  .3260  .9215 
A00027  514.5000  3367.9828  .7260  .9647 
A00028  514.4000  3407.7365  .3242  .9450 
A00029  514.7666  3415.9366  .4234  .9541 
A00030  514.4000  3410.5310  .3508  .9619 
A00031  514.3667  3409.6885  .2509  .9688 
A00032  515.4323  3409.7723  .2798  .9554 
A00033  515.3617  3402.8989  .3483  .9242 
A00034  514.4313  3405.9882  .2993  .9612 
A00035  514.5633  3387.9716  .5492  .9205 
A00036  514.5667  3364.3330  .6997  .9533 
A00037  514.7000  3359.3205  .8400  .8957 
A00038  514.6657  3345.2161  .6999  .9146 
A00039  514.9657  3315.0678  .8373  .9585 
A00040  514.5000  3324.3241  .7815  .9226 
A00041  514.7667  3326.5713  .8410  .9554 
A00042  514.7231  3352.0514  .8251  .9599 
A00043  514.7000  3344.2172  .8207  .8645 
A00044  514.9567  3348.5152  .4752  .9288 
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ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ) 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E  (ALPHA) 

Item-total Statistics 

  Scale Scale Corrected  

  Mean Variance Item- Alpha 

  If Item If item Total if Item 

  Deleted Deleted Correlation Deleted 

 

A00045  514.8333  3475.1722  .5113  .9251 
A00046  515.5533  3312.2723  .6565  .9831 
A00047  515.3443  3237.3343  .5610  .8476 
A00048  515.1333  3159.4592  .5552  .9415 
A00049  515.2564  3365.7297  .3556  .8977 
A00050  515.3153  3544.5247  .5510  .9571 
A00051  514.7323  3349.9318  .6556  .9256 
A00052  515.1170  3375.5177  .3230  .9322 
A00053  515.1657  3733.2091  .5547  .9276 
A00054  515.1777  3371.4550  .3887  .8916 
A00055  515.1433  3586.9219  .2745  .9355 
A00056  515.3657  3577.2844  .2884  .9556 
A00057  514.9363  3352.4944  .3531  .9184 
A00058  515.1250  3386.0931  .2758  .8952 
A00059  514.7547  3319.9552  .5948  .9344 
A00060  514.6767  3384.3878  .4817  .9420 
A00061  515.8531  3358.4277  .5115  .8645 
A00062  514.5338  3317.3727  .6694  .8467 
A00063  514.9533  3367.5156  .5778  .9198 
A00064  515.1464  3368.6574  .3639  .9418 
A00065  515.1000  3340.5759  .6089  .9641 
A00066  515.7000  3375.8724  .2936  .9612 

370



ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ) 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E  (ALPHA) 

Item-total Statistics 

  Scale Scale Corrected  

  Mean Variance Item- Alpha 

  If Item If item Total if Item 

  Deleted Deleted Correlation Deleted 
 

A00067  515.7667  3397.0126  .1580  .9545 
A00068  515.4051  3355.9837  .4356  .8778 
A00069  515.6539  3441.6455  .4407  .9462 
A00070  515.5060  3486.4034  .5172  .9274 
A00071  515.6647  3412.1230  .1784  .9467 
A00072  515.6153  3788.7950  .2515  .9456 
A00073  515.7000  3400.4897  .4594  .8144 
A00074  515.1154  3321.7167  .6271  .9333 
A00075  515.2661  3212.5452  .5985  .9213 
A00076  515.2131  3324.5182  .7362  .8834 
A00077  515.4313  3447.2257  .6216  .9361 
A00078  515.4000  3399.2552  .6157  .9338 
A00079  516.2254  3344.1625  .1875  .9271 
A00080  515.6000  3364.1967  .5872  .8291 
A00081  515.2000  3323.8597  .6761  .9454 
A00082  515.3000  3327.5966  .4691  .9153 
A00083  514.9222  3423.1368  .5176  .9471 
A00084  515.7000  3395.6976  .2752  .9742 
A00085  515.5000  3376.2276  .4153  .8923 
A00086  515.9567  3514.4671  .3647  .8475 
A00087  515.8367  3325.0161  .3714  .9363 
A00088  514.8000  3343.6421  .7483  .8959 
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ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ) 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E  (ALPHA) 

Item-total Statistics 

  Scale Scale Corrected  

  Mean Variance Item- Alpha 

  If Item If item Total if Item 

  Deleted Deleted Correlation Deleted 
 

A00089  514.7661  3340.8257  .8538  .8147 
A00090  515.1332  3386.4189  .5861  .8936 
A00091  514.5333  3322.8631  .6471  .9253 
A00092  514.3667  3413.7413  .1245  .9246 
A00093  514.7000  3397.7417  .7584  .8644 
A00094  514.4363  3168.1851  .7654  .9325 
A00095  514.3467  3401.9543  .3762  .8434 
A00096  514.2567  3405.6716  .3498  .9368 
A00097  514.2732  3403.3989  .3953  .8721 
A00098  514.4323  3310.6158  .2759  .9251 
A00099  514.3367  3415.2747  .3911  .8246 
A00100  514.5867  3169.2853  .5172  .8914 
A00101  515.6667  3377.0299  .5315  .9162 
A00102  515.0000  3823.6552  .7167  .9581 
A00103  514.9000  3338.4879  .8112  .8621 
A00104  515.0333  3323.3437  .7554  .9472 
A00105  514.9000  3344.1221  .6880  .9424 
A00106  514.8767  3310.9471  .1344  .9691 
A00107  514.7667  3358.5299  .7660  .9214 
A00108  514.1333  3165.3487  .4789  .9549 
A00109  514.7627  3361.1806  .6914  .9834 
A00110  514.9627  3374.8920  .5703  .9823 
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ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ) 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E  (ALPHA) 

Item-total Statistics 

  Scale Scale Corrected  

  Mean Variance Item- Alpha 

  If Item If item Total if Item 

  Deleted Deleted Correlation Deleted 

 
A00111  514.8185  3369.3774  .7851  .9423 
A00112  515.4000  3155.9784  .4873  .8191 
A00113  514.8000  3370.3039  .5276  .9826 
A00114  514.8333  3373.3151  .5103  .9715 
A00115  515.2537  3356.8140  .9480  .8782 
A00116  515.2651  3384.9251  .3966  .9144 
A00117  515.4323  3342.2549  .61212  .9232 
A00118  515.1133  3323.0851  .4900  .8726 
A00119  514.3667  3401.9644  .3062  .9464 
A00120  514.2667  3405.6506  .3497  .9564 
A00121  514.2667  3403.0989  .3950  .9321 
A00122  514.4333  3410.6678  .2259  .9634 
A00123  514.3867  3405.2447  .3218  .9246 
A00124  514.4867  3399.2270  .3976  .9564 
A00125  515.1662  313.0299  .7355  .9469 
A00126  515.0000  3233.6552  .7367  .9543 
A00127  514.9000  3318.4879  .5012  .9621 
A00128  515.0333  3327.3433  .7251  .9677 
A00129  514.9000  3341.1628  .6320  .9624 
A00130  514.8267  3310.7471  .1384  .9321 
A00131  514.7697  3458.5219  .7680  .9314 
A00132  514.5333  3365.3427  .4782  .9142 
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ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ) 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E  (ALPHA) 

Item-total Statistics 

  Scale Scale Corrected  

  Mean Variance Item- Alpha 

  If Item If item Total if Item 

  Deleted Deleted Correlation Deleted 

 
A00133  514.7667  3361.5506  .6934  .8234 
A00134  514.8667  3374.4920  .5703  .8423 
A00135  514.8000  3362.3724  .7313  .9524 
A00136  515.4000  3357.9724  .4853  .8891 
A00137  514.8000  3360.3034  .5176  .9526 
A00138  514.8434  3343.3861  .5984  .9378 
A00139  515.2567  3356.8990  .9402  .8792 
A00140  515.2000  3384.5241  .3186  .9264 
A00141  515.4333  3342.1540  .6122  .9232 
A00142  515.3333  3363.4851  .4671  .9526 
A00143  514.3654  3401.9658  .3152  .9857 
A00144  514.2647  3405.4106  .3487  .9569 
A00145  514.2117  3403.0919  .3590  .9421 
A00146  514.4333  3410.6688  .2239  .9664 
A00147  514.3867  3435.2447  .3718  .9336 
A00148  514.8655  3329.2170  .3976  .9464 
A00149  515.0667  3333.1299  .7335  .9492 
A00150  515.0452  3333.6859  .7417  .9337 
A00151  514.9000  3318.4479  .8542  .9651 
A00152  515.0433  3353.3437  .7554  .9472 
A00153  514.9000  3344.1621  .6840  .9624 
A00154  514.8667  3410.9571  .1544  .9629 
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ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาความสัมพันธ จําแนกรายขอ (ตอ) 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E  (ALPHA) 

Item-total Statistics 

  Scale Scale Corrected  

  Mean Variance Item- Alpha 

  If Item If item Total if Item 

  Deleted Deleted Correlation Deleted 
 

A00155  514.7657  3344.6299  .7660  .9214 
A00156  514.0333  3365.9537  .4744  .9548 
A00157  514.7667  3363.3506  .6774  .9234 
A00158  514.9667  3378.7928  .5763  .8423 
A00159  514.4000  3353.3824  .7346  .9524 
A00160  515.4000  3355.9734  .4853  .8771 
A00161  514.8000  3370.3134  .5176  .9726 
A00162  514.8333  3363.3851  .5903  .9345 
A00163  515.2667  3356.7920  .9400  .8712 
A00164  515.2000  3384.9241  .3156  .9284 
A00165  515.4333  3342.2540  .6421  .9272 
A00166  515.1333  3313.0731  .4500  .9726 
A00167  514.3617  3401.9654  .3172  .9544 
A00168  514.2867  3405.6976  .3498  .9572 
A00169  514.2167  3403.0989  .3940  .9321 
A00170  514.4323  3490.6698  .2259  .9654 
A00171  514.3677  3487.2347  .3218  .8246 

 
Reliability Coefficients 

N of Cases = .  N of Items =  

Alpha = .  
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ที่  ศธ 0520.107(นฐ)/                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
               พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 24   มกราคม 2556    

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 

 ดวย นายชัยวัฒน  อุทัยแสน นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “กลยุทธการบริหาร
ความปลอดภัยสถานศึกษา” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากทาน ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผูอํานวยการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือประกอบการทํา
วิทยานิพนธ         ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดแจงผูที่เก่ียวของทราบเพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณย่ิง 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
   
 
 
        ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ) 
         รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 
             รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. 081-6323000, 034-218-788 
 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงสงเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตศึกษา” 
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รายช่ือกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล 

1. โรงเรียนเทพศิรินทร 
2. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
3. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
4. โรงเรียนทวีธาภิเศก 
5. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง 
6. โรงเรียนศึกษานารี 
7. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
8. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
9. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
10. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
11. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
12. โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
13. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
14. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
15. โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม 
16. โรงเรียนนนทรีวิทยา 
17. โรงเรียนรัตนาธิเบศร 
18. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนา) นนทบุรี 
19. โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
20. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 
21. โรงเรียนไทรนอย 
22. โรงเรียนนวมินทรานูทิศ หอวัง นนทบุรี 
23. โรงเรียนปทุมวิไล 
24. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
25. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา 
26. โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒนสายบํารุง” 
27. โรงเรียนสายปญญารังสิต 
28. โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในราชูปถัมภ 
29. โรงเรียนพระนารายณ 
30. โรงเรียนยางรากวิทยา 
31. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
32. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี 
33. โรงเรียนทาวุงวิทยาคาร 
34. โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
35. โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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รายช่ือกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล (ตอ) 

36. โรงเรียนสระโบสถวิทยาคาร 
37. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 ลพบุรี 
38. โรงเรียนปทุมคงคา  สมุทรปราการ 
39. โรงเรียนสตรีสมุทรปาการ 
40. โรงเรียนวัดแพรกษา 
41. โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 
42. โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง 
43. โรงเรียนบดินเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
44. โรงเรียนวัดทรงธรรม 
45. โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 
46. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 
47. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง 
48. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ 
49. โรงเรียนชิตใจชื่น 
50. โรงเรียนสุวรรณวิทยา 
51. โรงเรียนศรีมหาโพธิ 
52. โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา 
53. โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 
54. โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 
55. โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎรบํารุง 
56. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
57. โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก 
58. โรงเรียนรมเกลา  กาญจนบุรี 
59. โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
60. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
61. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 
62. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
63. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
64. โรงเรียนคงทองวิทยา 
65. โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
66. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
67. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครปฐม 
68. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
69. โรงเรียนหวากอวิทยาลัย 
70. โรงเรียนอาวนอยวิทยานิคม 
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รายช่ือกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล (ตอ) 

71. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
72. โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
73. โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
74. โรงเรียนเมืองปราณบุรี 
75. โรงเรียนทับสะแกวิทยา 
76. โรงเรียนบางสะพานนอยวิทยาคม 
77. โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 
78. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎรธานี 
79. โรงเรียนกาญจนดิษฐ 
80. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี 
81. โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
82. โรงเรียนเกาะสมุย 
83. โรงเรียนเวียงสระ 
84. โรงเรียนพรุพีวิทยาคม 
85. โรงเรียนทาสะทอนวิทยา 
86. โรงเรียนพระแสงวิทยา 
87. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
88. โรงเรียนกางปลาพิทยาคม 
89. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
90. โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
91. โรงเรียนสตรีปากพนัง 
92. โรงเรียนโมคลานประชาสรรค 
93. โรงเรียนนพคุณประชาสรรค 
94. โรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล 
95. โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา 
96. โรงเรียนขนอมพิทยาคม 
97. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
98. โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ รัชมังคลาภิเษก 
99. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต (ม.ปลาย) 
100. โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ 
101. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
102. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 
103. โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย 
104. โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ 
105. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
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106. โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย 
107. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
108. โรงเรียนตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม 
109. โรงเรียนตะกั่วปา (เสนานุกูล) 
110. โรงเรียนทายเหมืองวิทยา 
111. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร บางปอปร 
112. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 
113. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ 
114. โรงเรียนรือเสาะชนุปถัมภ 
115. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจังหวัดนราธิวาส 
116. โรงเรียนสุไหงโก-ลกวิทยาลัย 
117. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
118. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพรศาล) 
119. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 
120. โรงเรียนสะบายอยวิทยา 
121. โรงเรียนระโหนด 
122. โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 
123. โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 
124. โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ 
125. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป 
126. โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม (จงจินตรุจริวงศ) 
127. โรงเรียนบอไรวิทยาคม 
128. โรงเรียนแหลมงอมวิทยาคม 
129. โรงเรียนวัดคลองสน 
130. โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 
131. โรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร 
132. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
133. โรงเรียนศรีราชา 
134. โรงเรียนทุงเหียงพิทยาคาร 
135. โรงเรียนบางละมุง 
136. โรงเรียนสิงหสมุทร 
137. โรงเรียนน้ําสวยพิทยาสรรพ 
138. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
139. โรงเรียนศรีสองรักษวิทยา 
140. โรงเรียนผานอยวิทยาคม 
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141. โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 
142. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 
143. โรงเรียนผาอินทรแปลงวิทยา 
144. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
145. โรงเรียนกุมภวาปพิทยาสรรค 
146. โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 
147. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 
148. โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
149. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 
150. โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค 
151. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 
152. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 
153. โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
154. โรงเรียนโสกกามวิทยา 
155. โรงเรียนโพนทองประชาสรรค 
156. โรงเรียนหนองหัวชางวิทยา 
157. โรงเรียนปากคาดวิทยาคม 
158. โรงเรียนภูทอกวิทยา 
159. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
160. โรงเรียนบุงคลานคร 
161. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
162. โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 
163. โรงเรียนโคกสวางประชาสรรค 
164. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
165. โรงเรียนโพนสวรรคราษฎรพัฒนา 
166. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
167. โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 
168. โรงเรียนนาแกพิทยาคม 
169. โรงเรียนบานขาพิทยาคม 
170. โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 
171. โรงเรียนบานแพงพิทยาคม 
172. โรงเรียนทาแรศึกษา 
173. โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
174. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
175. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย 
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176. โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา 
177. โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี 
178. โรงเรียนอนุกูลนารี 
179. โรงเรียนกุฉินารายณ 
180. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
181. โรงเรียนกมลาไสย 
182. โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 
183. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ 
184. โรงเรียนหวยเม็กวิทยาคม 
185. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
186. โรงเรียนขอนแกนวิลัย 
187. โรงเรียนบานไผ 
188. โรงเรียนพล 
189. โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 
190. โรงเรียนบัวใหญพิทยาคม 
191. โรงเรียนทาศาลาประชานุสรณ 
192. โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 
193. โรงเรียนทานางแนววิทยายน 
194. โรงเรียนบัวแกวพิทยาคม 
195. โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 
196. โรงเรียนเปอยนอยศึกษา 
197. โรงเรียนบานแฮดศึกษา 
198. โรงเรียนผดุงนารี 
199. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 
200. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค 
201. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 
202. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 
203. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
204. โรงเรียนเสลภูม ิ
205. โรงเรียนหัวโทนวิทยา 
206. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 
207. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ 
208. โรงเรียนสามขาวิทยา 
209. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา 
210. โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 
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211. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
212. โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
213. โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
214. โรงเรียนละทายวิทยา 
215. โรงเรียนขุขันธ 
216. โรงเรียนตูมวิทยา 
217. โรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม 
218. โรงเรียนบึงบูรพ 
219. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
220. โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา 
221. โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 
222. โรงเรียนละลมวิทยา 
223. โรงเรียนนารีนุกูล 2 
224. โรงเรียนอางศิลา 
225. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 
226. โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา 
227. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม 
228. โรงเรียนทุงเทิงยิ่งวัฒนา 
229. โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 
230. โรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
231. โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค 
232. โรงเรียนโคกสวางคุมวิทยานุสรณ 
233. โรงเรียนทุงศรีอุดม 
234. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 
235. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
236. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 
237. โรงเรียนทามะไฟหวานวิทยาคม 
238. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
239. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 
240. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
241. โรงเรียนมัธยมดานขันทด 
242. โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 
243. โรงเรียนปากชอง 
244. โรงเรียนทาชางราษฎรบํารุง 
245. โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
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246. โรงเรียนหันหวยทรายพิทยาคม 
247. โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม 
248. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 
249. โรงเรียนลําปลายมาศ 
250. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
251. โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 
252. โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม 
253. โรงเรียนหวยหินพิทยาคม 
254. โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 
255. โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 
256. โรงเรียนพญารามวิทยา 
257. โรงเรียนขวาวใหญวิทยา 
258. โรงเรียนชางบุญวิทยา 
259. โรงเรียนดอนแรดวิทยา 
260. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
261. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
262. โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
263. โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 
264. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
265. โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร 
266. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
267. โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา 
268. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
269. โรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม 
270. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 
271. โรงเรียนแมแตง 
272. โรงเรียนสองแคววิทยาคม 
273. โรงเรียนสารภีพิทยาคม 
274. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
275. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
276. โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
277. โรงเรียนแมทะวิทยา 
278. โรงเรียนแมเมาะวิทยา 
279. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
280. โรงเรียนหางฉัตรวิทยา 
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281. โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 
282. โรงเรียนนครวิทยาคม 
283. โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
284. โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 
285. โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม 
286. โรงเรียนแมต๋ําวิทยา 
287. โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม 
288. โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม 
289. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
290. โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 
291. โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 
292. โรงเรียนศรีนครนาน 
293. โรงเรียนบอเกลือ 
294. โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 
295. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
296. โรงเรียนหนองตูมวิทยา 
297. โรงเรียนวังทองวิทยา 
298. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
299. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 
300. โรงเรียนทาชัยวิทยา 
301. โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา 2 
302. โรงเรียนจานกรอง 
303. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
304. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา 
305. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
306. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 
307. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
308. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 
309. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
310. โรงเรียนเพชรบูรณวิทยา 
311. โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 
312. โรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม 
313. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยา 
314. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
315. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 
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316. โรงเรียนพิไกรวิทยา 
317. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 
318. โรงเรียนโคงไผวิทยา 
319. โรงเรียนบอแกววิยา 
320. โรงเรียนราษฎรปรีชาวิทยาคม 
321. โรงเรียนสักงามวิทยา 
322. โรงเรียนทุงทรายวิทยา 
323. โรงเรียนระหานวิทยา 
324. โรงเรียนนครสวรรค 
325. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ (กองบิน 4) 
326. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 
327. โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห 
328. โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 
329. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค 
330. โรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ 
331. โรงเรียนหวยนํ้าหอมวิทยาคาร 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง  กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 

____________ 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏ คําตอบเหลานี้
จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด 
 3. คําถามน้ีมี 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
 
 
             ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหดวยดี 
 
                นายชัยวัฒน  อุทัยแสน 

   นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
 เรื่อง กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 

________________ 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สําหรับผูวิจัย 
1. เพศ 
    ชาย    หญิง 
2. อายุ 
  ไมเกิน 30 ป   30 - 40 ป 
  41 - 50 ป   51 ป ขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา 
  ต่ํากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
4. ประสบการณการทํางาน 
  ไมเกิน 5 ป   6 - 10 ป 
  11 - 15 ป   15 ปขึ้นไป 
5. ทานตอบในฐานะ 
  ผูอํานวยการโรงเรยีน  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
6. อ่ืน ๆ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 

 

โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของทาน 

390



ตอนที่ 2 แบบสอบถามกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 
 แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ของลิคเคอรท (Likert scale) 
 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงมากที่สุด 
มีคาเทากับ 5 คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงมาก    
มีคาเทากับ 4 คะแนน 
  ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงปานกลาง 
มีคาเทากับ 3 คะแนน 
  ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตรงกับสภาพท่ีเปนจริงนอย      
มีคาเทากับ 2 คะแนน 
  ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติตรงกับสภาพที่เปนจริงนอยที่สุด 
มีคาเทากับ 1 คะแนน 
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