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ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร และ รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ 420 หนา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา
2) เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา 3) เพื่อยืนยันรูปแบบกล
ยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 331 แหง ผูให
ขอมูลแหงละ 3 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจํานวนผูใหขอมูลรวมทั้งสิ้น 993 คน เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เปนแบบ
วิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารความปลอดภัย
สถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา ความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบแบบสํารวจ และการวิเคราะหเสนทาง
ผลการวิจัยพบวา
1. กลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ประกอบดวย 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัย 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 4) การประเมิน
ความปลอดภัย 5) นโยบายดานความปลอดภัย และ 6) การปองกันความเสียหาย
2. รู ป แบบความสั มพันธของกลยุ ทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา จากการวิเคราะห
เสนทาง ( Path Analysis) พบวากลยุทธทงั้ 6 มีความสัมพันธกัน โดยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
3. ยืนยันรูปแบบกลยุทธการบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ประกอบดวย 6 กลยุทธ ซึ่งมีความ
เหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับ กรอบแนวคิดทฤษฏีของการวิจัย
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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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กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎี นิ พ นธ นี้ สํ าเร็ จ ได ดว ยดี เพราะไดรั บ ความกรุ ณ าอยา งยิ่ งจาก ผู ชว ยศาสตราจารย
วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์
อินทรรักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ประธาน
คณะกรรมการการสอบดุษฎีนิพนธ อาจารย ดร.ณรงค พิมสาร ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหโอกาสไดเขารับ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ แหงนี้ พรอมแนะแนวใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขปญหาและ
ขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู ต อบแบบสอบถามทุ ก ท า น และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตลอดจนผู เ ชี่ ย วชาญ
ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.สุพิทย กาญจนพันธุ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรั กษา ผูชว ยศาสตราจารย ดร. ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ และ
พันเอก ดร.มนัส โหยงไทย ที่ใหความกรุณาตรวจความตรงของเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.สําเริง ออนสัมพันธ รองหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ใหความกรุณาไดใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการทําวิจัย
ไดรับการอุดหนุนการทํางานจากผูบังคับบัญชา และขาราชการกองกําลังพล กรมการสัตวทหารบก
ที่ใหความชวยเหลือในกระบวนการวิจัยและการจัดทําพิมพเอกสารวิจัยเปนลําดับจนสําเร็จดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารย ที่สั่งสอนผูวิจัยมาตามลําดับ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
เพื่อนนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตรวมรุน 8/2 รุนพี่ รุนนอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน และบริษัท กอนทองเอก
วิศวกร จํากัด
สุดทายนี้ ผูวิจัยไมสามารถศึกษาจนสําเร็จไดถาปราศจาก นายสมร-นางผองพรรณ อุทัยแสน
บิดาและมารดาผูใหกําเนิด พี่ยุทธนา อุทัยแสน พี่ที่แสนดี ครอบครัวอุทัยแสน ภรรยาและบุตร ผูวิจัย
มีความซาบซึ้งในความกรุณาอยางสูงจากทานผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร และ
พันเอก ดร.มนัส โหยงไทย ที่ใหผูวิจัยมีวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

