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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ: 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ประเมินรูปแบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 375 คน 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ 
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น กลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย จ านวน 15 คน และกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกับ จ านวน 12 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้รับการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้ 
 1) สภาพปัจจุบันของการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2) รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา (2) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัยในสถานศึกษา (3) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม (4) ปัจจัยด้านมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน  
 3) รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ได้รับการประเมิน
และได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มคร้ังที่สองทุกท่านว่ารูปแบบดังกล่าว เป็นรูปแบบที่ดี
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบ การจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to: 1) study the present circumstances of participative 
safety management in schools under the Office of the Basic Education Commission 2) develop a model of 
participative safety management in schools under the Office of the Basic Education Commission, 
and 3) evaluate the model of participative safety management in schools under the Office of the 
Basic Education Commission. This study was quantitative and qualitative research. The sample used 
for quantitative research was comprised of 375 administrators and teachers of schools under the Office of 
the Basic Education Commission, obtained by simple random sampling. The tool used for data 
collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, frequency, percentage, 
standard deviation, and multiple regression. For the qualitative research, the sample used for in-depth 
interview was comprised of 15 school administrators, community leaders, and safety experts. 
The sample used for focus groups was comprised of 12 school administrators, community leaders, and 
safety experts, obtained by purposive sampling. The collected data was analyzed by means of content 
analysis. 
 The results of the study were as follows:  
 1) The present circumstances of participative safety management in schools under the 
Office of the Basic Education Commission, as a whole, was at a high level.  
 2) The model of participative safety management in schools under the Office of the Basic 
Education Commission was comprised of 4 aspects, namely: (1) The measures of prevention and solving 
accident problems in school. (2) The measures of prevention and solving natural disaster problems in school. 
(3) The measures of prevention and solving social problems in school, and (4) The safety measures on 
student health.   
 3) The model of participative safety management in schools under the Office of 
the Basic Education Commission was evaluated and verified by all experts joined the second focus 
group that it was a good model and it could be applied in real situations. 
 
 
Keywords: Model development, Participative safety management, Office of the Basic Education 

Commission 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

กิตติกรรมประกาศ 
               

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของอาจารย์ ดร.ปรีชา 
ดิลกวุฒิสิทธิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.กิตติวง ค์ สาสวด ที่ปรึกษาร่วม
ที่ได้กรุณาที่ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ที่กรุณาให้เกียรติ
เป็นประธาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ เป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในทุกๆ ด้าน 
ตลอดจนคุณโทโมอะกิ โกโตะ ประธานบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด รวมถึงเจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกท่านที่ให้ความสะดวกด้านอ านวยการและประสานงาน 
ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ผู้เขียนตลอดมาตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ของผู้เขียน
ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี    
 ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่อยู่ในสากลโลก อันเป็นที่พ่ึงให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้เขียนขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน ตลอดจนผู้เขียนหนังสือและบทความต่างๆ 
ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี  
 
 

  นายอดิศร ดีปานธรรม 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ทั่วโลกให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เกิดสาธารณภัยขึ้น
หลายแห่งทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนาในรูปแบบที่ต่างกัน  
จากข้อมูลโดยบริษัท มิวนิค ร ี(Munich Re) บริษัทรับประกันภัยต่อช่วงรายใหญ่ของโลก ได้สรุปรายงาน
ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2554 มีสาธารณภัยเกิดขึ้นกว่า 820 ครั้งในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีเหตุการณ์ส าคัญๆ มากมาย 
เช่น เหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ปากีสถาน ออสเตรเลีย รวมทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมือง
ไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ ในเดือนกุมภาพันธ์ เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น  
ในเดือนมีนาคม จึงท าให้ปี พ.ศ. 2554 มีสถิติความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งปีอยู่ที่กว่า 3.8 แสนล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 11.4 ล้านล้านบาท ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นราว 70% กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ส าหรับกรณีมหาอุทกภัยในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 
มีผู้เสียชีวิต 813 ราย แต่มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 4.5 หมื่นล้านดอลล่าร์ หรือประมาณ 
1.44 ล้านล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากว่า 13% ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (gross domestic 
product: GDP) 
  อุบัติเหตุทางถนนก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการเสียชีวิต พิการ บาดเจ็บและก่อความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกโดยองค์กรสหประชาชาติได้ก าหนดให้ พ.ศ.  2554-2563 เป็นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนนและสถิติการประสบอันตรายทางถนนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 
เป็นอันดับหนึ่ง ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ของโลกสถาบันวิจัยคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ WHO ได้รายงาน 10 อันดับ
สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2557 พบว่า อันดับสอง ประเทศไทยเสียชีวิต 44 คนต่ออัตรา 
1 แสนประชากร (World Health Organization, online, 2016) 
 สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ที่กลายเป็นตัวกระตุ้น
ที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ ส่วนทางด้านสังคม เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน 
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ด้านคุณธรรม จริยธรรมกลับเสื่อมถอยลง มีกา รแพร่กระจาย
ของสารเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งมีการเสพสื่อต่างๆ อย่างขาด
การยั้งคิด เปิดรับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ ขาดการไตร่ตรองหรือขาดภูมิคุ้มกัน
ทางความคิด ส่งผลให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ล่อแหลมต่อการท าผิดกฎหมาย หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดีงาม
และมีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  2556, หน้า 6) สภาวะ
ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นภัยคุกคามที่มีผลต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน การด ารงชีวิตของเด็ก
และเยาวชนในปัจจุบันจึงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ขาดการดูแลอย่างแท้จริง (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2551, หน้า 161) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม อีกทั้งต้องคุ้มครอง พัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย 
ส่งเสริมความเสมอภาคทั้งหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550, หน้า 23) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, 
หน้า 3) โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเด็กนักเรียนที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ภายในโรงเรียน ประกอบกับเด็กอยู่ในวัยซุกซน หากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ปลอดภัย จะยิ่งเพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ เพ่ือป้องกันอุบัติภัยที่มักเกิดในโรงเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่
ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ต้องให้ความส าคัญร่วมกันตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย หมั่นตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงเรียนด้วยว่า
ช ารุดเสียหายหรือไม่ หากช ารุดให้รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอย่างเร่งด่วน  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุอันน่าเศร้าสลดที่ได้คร่าชีวิตเด็กนักเรียน เช่น เครื่องเล่นเด็กล้มทับเด็กเสียชีวิต เด็กถูกตู้ท าน้ าเย็น
ไฟฟ้าดูด เป็นต้น รวมถึงเด็กนักเรียนต้องรู้จักการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เพ่ือร่วมกันสร้าง
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับสถานที่ที่เป็นที่อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีและเติบโตเป็นก าลังทรัพยากร
ส าคัญของประเทศต่อไปในอนาคต (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2552, ค าน า) 
 การบาดเจ็บก าลังเป็นสาเหตุน าการตายในเด็กจากการศึกษาการตายของเด็กไทยในปัจจุบัน พบว่า 
ข้อมูลสถิติอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่าในปี  
พ.ศ. 2556 มีจ านวนเด็กอายุระหว่าง 0–15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการเป็นนักเรียนเจ็บป่วยฉุกเฉิน
จ านวนรวม 899,817 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของจ านวนเด็กทั้งหมด 11,954,000 คน โดยในจ านวนนี้
เป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจราจรมากเป็นอันดับหนึ่ง 319,794 คน อุบัติเหตุอ่ืนๆ เช่น การพลัดตก
หกล้ม 91,902 คน ถูกท าร้าย 29,946 คน ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก สารเคมี ไฟฟ้าช็อต 3,612 คน บาดเจ็บทางน้ า 
1,598 คน สาเหตุอ่ืนๆ ที่พบได้ตามมา คือ สิ่งของหล่นทับหรือกระแทก สัตว์กัด เป็นต้น อุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญที่เป็นสาเหตุน าการตายในเด็กไทยปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มจะก่อปัญหา
มากขึ้นอีกในอนาคต ประสบการณ์จากประเทศพัฒนาบ่งบอกว่าการวิจัยเพื่อให้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยง
และวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้และมีพันธะ จะน าสู่การปฏิบัติ (research to practice) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และนโยบายสาธารณะ การด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ให้ได้นั้น จ าเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง สร้างกระแสสังคม เคลื่อนไหวผู้ก าหนดนโยบาย
ในเวลาเดียวกัน 
 ความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์จะประสบความส าเร็จเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้อย่างมีความสุข และการได้รับการปกป้อง
คุ้มครองให้เกิดความปลอดภัย สถานศึกษาที่มีความปลอดภัยนั้น ผู้ปกครองก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าผู้เรียน
จะได้รับความรู้ทางสติปัญญา อารมณ์ อย่างอบอุ่น และปลอดภัย ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
จึงเป็นงานที่ส าคัญยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถละเลยได้  สถานศึกษาควรมีบรรยากาศและ
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สภาพแวดล้อมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย โดยมีการป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัยและ
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ ของสถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
ใช้การได ้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เรียน คร ูบุคลากรในสถานศึกษา 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการด้านความปลอดภัยในเด็กที่ส าคัญ คือ มาตรการ
ด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่ยังคงเน้นกลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ขาดนโยบายและกฎหมาย
ที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในเด็กหรือสนับสนุนให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่เด็กที่ชัดเจน
และขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง เช่น ไม่มีมาตรการการป้องกันการจมน้ าในเด็ก ไม่มีมาตรการที่ชัดเจน
ในการลดการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจรในเด็ก ขาดการควบคุมความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก 
เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การสวมหมวกกันน็อกเพ่ือลดอุบัติภัยบนท้องถนน แม้จะมีกฎหมาย
บังคับใช้ แต่ในความเป็นจริง คือ ผู้ปกครองไม่สามารถหาซื้อหมวกกันน็อกส าหรับเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน
ในการป้องกันการบาดเจ็บศีรษะได้  
 นอกจากนี้ ระบบบริการและสวัสดิการของรัฐในการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจนเกิดภาวะพิการ
และครอบครัวที่ไม่เพียงพอ ท าให้เด็กเหล่านี้ถูกบั่นทอนสิทธิในการด ารงชีพและการได้รับการพัฒนา
ในหลายเรื่อง เช่น การศึกษา การสันทนาการ การเดินทาง การเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ เป็นต้น  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว ท าให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระในการดูแลเด็ก
โดยล าพังและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของครอบครัว โดยจากการศึกษา พบว่า ครอบครัวของเด็กที่ประสบ
การบาดเจ็บจนเสียชีวิตหรือพิการจะมีอุบัติการณ์ของการหย่าร้างของผู้ปกครอง อุบัติการณ์ของการเกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กอ่ืนในครอบครัวในอัตราสูงกว่า (อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, ออนไลน์, 2556)  
 ความปลอดภัยสู่สถานศึกษาหรือโรงเรียน เป็นสิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดให้กับเด็กนักเรียน
เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความม่ันใจในการที่จะน าบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา นอกจากให้การศึกษา
ทางด้านวิชาการและท ากิจกรรมแล้ว สถานศึกษาจ าเป็นต้องให้ความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน
ที่มาสถานศึกษาด้วย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 บัญญัติไว้ในหมวดที่ 5 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556, หน้า 8-10) ได้กล่าวว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องด าเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ โดยวางแผนก าหนดมาตรการแก่ท่ีสงวน 
อาคารและสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลข่าวสารและก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนค าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการส ารวจและ
การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตามความเหมาะสม โดยขอค าแนะน าจากองค์การ
รักษาความปลอดภัย ให้ค านึงถึงภยันตรายที่เกิดจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ เพ่ือรักษา
ความปลอดภัยให้พ้นจากการจารกรรม โจรกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้ายหรือเหตุอ่ืนใด อันอาจ
ท าให้เกิดความเสียหาย  
 ความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ไม่ใช่เพียงโรงเรียนอย่างเดียวเท่านั่นที่มีหน้าที่ดูแลนักเรียน
ให้ปลอดภัย แต่รวมถึงครอบครัวนักเรียน ชุมชน ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ให้กับนักเรียน ซึ่งการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพ่ือการพัฒนาตั้งแต่เริ่มด าเนินงาน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้มีโอกาสร่วมรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็น อันจะท าให้โครงการนั้นๆ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบทางสังคมให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับชุมชน หรือระดับประเทศนั้น ถือเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการพัฒนา 
วางแผนโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของและยินยอมปฏิบัติตาม ได้
อย่างสมัครใจ และเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่สนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง (จินตวีร์ เกษมศุข, 2554, หน้า 20-21)  
 จากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้น การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมกับการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ พัฒนาพ้ืนที่ EEC ถือเป็นส าหรับการลงทุนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่  
“ประเทศไทย 4.0” ได้อย่างแท้จริงและจากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้น าเสนอคณะรัฐมนตรี ให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ
ภาคตะวันออก ซึ่งภายหลังได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว ท าให้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ถูกจับตามองเป็นพิเศษในฐานะเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ 
ที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (eastern economic corridor: EEC) หากพิจารณาถึง
ความพร้อมของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC จะพบว่า มีความพร้อมในหลายประการส าหรับ
นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท าเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนส าหรับนักลงทุน 
เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ และมีความเชื่อมโยง
ด้านการคมนาคมประกอบกับการมีส่วนผสมที่ลงตัว ระหว่างที่พักอาศัยและสถานที่ท างานในเมือง
แห่งอุตสาหกรรม และเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก ท า ให้มีความพร้อมในการให้การสนับสนุน
และให้บริการด้านธุรกิจอย่างมืออาชีพรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ด้านการลงทุน ตลอดจนศักยภาพของ EEC 
สามารถมุ่งสู่ความมั่งคั่งและเติบโตด้านการลงทุนไปพร้อมกับการขยายตัวของเมืองและความต้องการ
ของตลาด ASEAN ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในด้านการพัฒนาชุมชน: เพ่ือการด าเนินการที่ต่อเนื่อง ยั่งยืนจัดตั้ง
กองทุนพิเศษส าหรับชุมชน EEC เพื่อการดูแลสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและการศึกษา  เป็นกุญแจ
แห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์ EEC อีกด้านหนึ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 
ออนไลน์, 2560) และการบริหารโรงเรียน โดยมีการจัดการศึกษาที่มีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้
การจัดการศึกษาให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครอง 
ต้องอาศัยกระบวนการน ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึง การมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บัญญัติ
เรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาด าเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครอง
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และชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมกับสถานศึกษาในการด าเนินกิ จกรรมต่างๆ 
ด้วยความเต็มใจ 
 ดังนั้น ในฐานะเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ ที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” 
การที่ชาวต่างประเทศจะไว้วางใจมาลงทุนในเรื่องฝีมือแรงงานและการรับผิดชอบด้านความปลอดภัย
ของคนท างานเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่ดี การสร้างจิตส านึกความปลอดภัยให้แก่เด็ก 
และสนับสนุนให้เกิดกลไกการด าเนินงานสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในระดับสถานศึกษา 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหากเด็กไม่มีความรู้ในด้านความปลอดภัยเมื่อเขาเติบโตขึ้น
สู่วัยแรงงานการสร้างจิตส านึกเป็นไปได้ยากมากและสิ่งที่ส าคัญประเทศท่ีมีสถิติอุบัติเหตุสูงๆ การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศก็จะเป็นไปได้ยากเพราะต้องมุ่งมาแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเสียก่อน อีกส่วน คือ 
ความปลอดภัยจะมาสร้างจิตส านึกในระดับผู้ใหญ่เสียทีเดียวเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะการสร้างจิตส านึก
ต้องอาศัยการปลูกฝังเรียนรู้และการปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ซึ่งผู้วิจัยได้ท างานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย
ในการท างานมาตลอดระยะเวลา 20 ปี  พบว่า ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องความปลอดภัยที่ดีและเมื่อเข้าท างานสู่ภาคอุตสาหกรรม จึงเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยเป็นอย่างยิ่ง 
ประกอบกับท่านประธานบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด ที่ผู้วิจัยท างานอยู่มีนโยบายที่จะช่วย
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างาน จึงสนใจที่จะสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่เด็ก
ในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการสร้างจิตส านึกความปลอดภัยของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
รวมถึงมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดท าโครงการสถานศึกษาปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี  
ระหว่าง 6 หน่วยงาน ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คือ 1) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 5) บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด และ 6) บริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ เพราะเห็นเรื่องความปลอดภัยเป็นความส าคัญระดับประเทศรวมไปถึงหากจะก้าวสู่ระดับอาเซียน
ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญเป็นอันดับแรกที่ต้องน ามาพัฒนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ลงทุน
ชาวต่างประเทศ ประกอบกับตัวผู้วิจัยได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 
โดยการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด ด ารงต าแหน่งประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภาคตะวันออก 
และต าแหน่งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นที่มาท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1.2 ค ำถาำมกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างไร 
 1.2.2 รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรเป็นอย่างไร 
 1.2.3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างไร 
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1.3 วัตถาุประสงค์กำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3.3 เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1.4 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
  

  ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research)  
 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจังหวัดทั้งสิ้น 3 จังหวัด ดังนี้ (1) จังหวัดระยอง (2) 
จังหวัดชลบุรี (3) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 767 คน และครู 12,661 
คน รวม 13,428 คน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจังหวัดทั้งสิ้น 3 จังหวัด ดังนี้ (1) จังหวัดระยอง (2) 
จังหวัดชลบุรี (3) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 21 คน และครู 354 คน รวม 
375 คน ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการตารางของเครซี่และมอร์แกน (Robert V. Krejcie & Earyle 
W. Morgan., 1970, pp. 608-609) 
 3) ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชนและผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัย รวม 15 คน ซึ่งเลือกโดยวิธีเจาะจง 
 4) การจัดสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านความปลอดภัย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย รวม 12 คน 
 1.5.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 1.5.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และความปลอดภัยในสถานศึกษา จากการสังเคราะห์ วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของ
นักวิชาการ ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556), กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559), 
ธีรวัฒน์ สมเพาะ (2551), ชฎาพรสุข สิริวรรณ (2550), Kitamura Yuto (2014), Mori et al., (2012), ศศิธร จูม
แก้ว (2556), Shokoohi, Roya et al. (2012), สกล สมจิตต์  (2550) ได้ปัจจัยความปลอดภัยใน
สถานศึกษา จ านวน 4 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ (2) ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา (3) 
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (4) ด้านการเดินทางไป–กลับ และ (5) ด้านการพานักเรียนไปศึกษานอก
สถานที่ 
 2) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอัคคีภัย (2) ด้านอุทกภัย และ (3) ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ 
 3) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ และ (2) ด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 
 4) ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประกอบด้วย 2 
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม และ (2) ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน 
 
1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย   
 
 จากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 
ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework) เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework) แสดงในภาพ 1 ดังนี้ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย

แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 1.7.1 ควำมปลอดภัยหรือสวัสดิภำพ หมายถึง การไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ความปลอดภัย 
ยังมีความหมายรวมทั้งการด ารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจไม่เสี่ยงภัย มีความมั่นใจในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ และมีการเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสมและสม่ าเสมออีกด้วย 
 1.7.2 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือคาดคิดมาก่อน ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน บุคคลได้รับอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ อาจบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรง
ถึงข้ันเสียชีวิต 
 1.7.3 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
ความคิด ความเชื่อ และความยึดมั่นของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกาลเวลา
แต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลัง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
(teamwork) ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจ
สถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
 1.7.4 ชุมชน หมายถึง บ้านเรือนอยู่ในเขตบริเวณโรงเรียนเป็นที่อาศัยของประชาชนหรือ
ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบโรงเรียน 
 1.7.5 รูปแบบควำมปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยในสถานศึกษาจากปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย 
และปัจจัยย่อย 12 ปัจจัย และได้สังเคราะห์ทั้งในส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างในแต่ละปัจจัย เพ่ือก าหนด
เป็นค าอธิบายลักษณะของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย ดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา หมายถึง วิธีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ส าหรับอุบัติเหตุในสถานศึกษา มักมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดการดูแลเอาใจใส่
ในเรื่องอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษามีทั้งหมด  
 (1) ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ หมายถึง วิธีการป้องกัน
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องน้ าห้องส้วมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
แก่นักเรียนได้ โดยมีการจัดมาตรการให้ความปลอดภัยแก่นักเรียน โดยค านึงโครงสร้างของอาคาร
ควรใช้วัสดุทนไฟ ป้องกันไฟ ป้องกันการสั่นสะเทือน และแผ่นดินไหวได้ ครุภัณฑ์ควรจัดวางในสถานที่
ที่เหมาะสมและปลอดภัย ควรมีข้อแนะน า และข้อควรระวังในการใช้ หรือให้มีการจัดอบรมกับผู้ใช้
ครุภัณฑ์ต่างๆ หากมีการช ารุดก็ควรน าไปปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ 
 (2) ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา หมายถึง การป้องกันบริเวณ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รั้วและประตู บ่อน้ า สระน้ าและบ่อเลี้ยงปลา เขตก่อสร้างและกองวัสดุช ารุด 
ต้นไม้ สนามเด็กเล่น สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โอ่งน้ า บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังเก็บน้ า เตาเผาขยะและที่ทิ้งขยะ 
ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนได้ โดยมีการจัดมาตรการให้ความปลอดภัยตลอดเวลา 
ส่วนไหนที่จะเกิดอันตรายก็ควรจัดติดตั้งป้ายก ากับให้ชัดเจนในบริเวณที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะเกิด
อันตรายได้ หรือสิ่งของบางอย่างที่ช ารุดก็ควรแจ้งให้ช่างช านาญการมาซ่อมแซมหรือรื้อถอนทันที 
 (3) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ตัวเรารวมถึงบรรยากาศต่างๆ ที่โน้มน้าวหรือมุ่งเน้น
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ที่จะส่งเสริม เอ้ืออ านวยต่อการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทุกด้านของนักศึกษา ท าให้การเรียนการสอน
สัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย ดังนั้นสถานศึกษาควรมาตรการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม 
 (4) ด้านการเดินทางไป–กลับ หมายถึง นักเรียนได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางไป–กลับ 
ระหว่างบ้านและสถานศึกษาส่วนใหญ่มาจากการเดินทางโดยทางเท้า ยานพาหนะทางบก ซึ่งการเดินทาง
ในบางครั้งนักเรียนอาจได้รับอุบัติเหตุ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข  
โดยให้สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันสร้างความตระหนักในหลักความปลอดภัย พร้อมจัดกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และข้อปฏิบัติในการขับขี่
ตามกฎจราจร พนักงานขับรถรับ–ส่ง ควรให้มีการฝึกอบรมและแนะน าผู้ปกครองให้ใช้รถที่มีการตรวจสภาพ
เรียบร้อย 
 (5) ด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา 
ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย จึงถือเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาและครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ทุกกลุ่มสาระที่จะต้องด าเนินการให้มีประสิทธิผล 
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ได้เปลี่ยนบรรยากาศนอกห้องเรียน ปัจจุบันการจัดการกิจกรรมหรือโครงการพานักเรียน
ไปศึกษานอกสถานที่ จึงเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นเป็นล าดับ และบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ต้องมีการจัดการดูแลนักเรียนในการพานักเรียนไปศึกษานอกต้องมีการศึกษาเส้นทาง ส ารวจ
ตรวจสอบ รวมทั้งท าประกันเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน 
 2) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ  หมายถึง 
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติและสึนามิ  
ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยไม่อาจคาดคิดว่า จะเกิดเมื่อไหร่แต่ก็เกิดได้ทุกเมื่อกับสถานศึกษา 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรด าเนินการวางแผนหรือวางมาตรการเพ่ือความปลอดภัยให้กับนักเรียนต่อไป 
 (1) ด้านอัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารภัยประเภทหนึ่ง
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ สาเหตุที่ส าคัญที่สุดของการเกิดอัคคีภัย คือ ความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
การขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ดังนั้น การป้องกันและระงับอัคคีภัย
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง การเตรียมการก่อนเกิดอัคคีภัยและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ เช่น สายไฟฟ้า การหุงต้ม เป็นต้น และให้ความรู้
และฝึกซ้อมนักเรียนในเรื่องการดับไฟ การหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา 
 (2) ด้านอุทกภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติจากน้ าท่วม ท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน น้ าทะเลหนุน เป็นต้น ในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลบางแห่ง สภาพอากาศที่เกิดร่วมกับคลื่นพายุซัดฝั่งก็ท าให้เกิดอุบัติภัย เป็นบริเวณกว้างได้เช่นกัน 
 (3) ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ  หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนโลก ซึ่งเป็นภัย
ที่มีสาเหตุจากภายในเปลือกโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น และเป็นภัยที่มีสาเหตุ
จากภายนอก เช่น แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด แผ่นดินยุบ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเกิดคลื่นยักษ์ เป็นต้น 
สถานศึกษาต้องวางแผนป้องกันภัยล่วงหน้า จัดให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแนะน า ฝึกทักษะการปฐมพยาบาล 
และฝึกซ้อมการหลบภัยจากแผ่นดินไหวแก่ครู นักเรียน และบุคลากร มีการวางแผนป้องกันส าหรับสถานศึกษา 
ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 
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 3) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม  หมายถึง ปัญหาสังคม
เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเข้าใจกันหรือเชื่อกันว่าสถานการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคน
จ านวนมากในสังคมและเห็นว่าควรรวมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น 
 (1) ด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ หมายถึง สถานการณ์ทางสภาพแวดล้อม
ของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคน
ในสังคมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม อีกทั้งภาวการณ์
บีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจ ได้กลายเป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ 
รวมไปถึงการกดขี่ข่มเหงของคนในสังคม ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ได้ลุกลามเข้าสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาควรก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวังในสถานที่ที่เสี่ยง  
และให้ค าปรึกษา ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 (2) ด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย หมายถึง สภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคม
แห่งการแข่งขัน การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมเป็นไปในลักษณะที่ต้องแข่งขันกับตัวเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งการยอมรับของสังคม ท าให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล มีภาวะกดดันที่รุนแรงซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้นักเรียนหาทางออกด้วยการกระท าตัวเองและคิดสั้น เพ่ือหนีปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 
 4) ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน  หมายถึง 
สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ครูอนามัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวทาง การส่งเสริม
สุขภาพอนามัย เรื่องการป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม เรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ให้ระบาดมากขึ้น 
และเองการดูแลรักษาเบื้องต้น เชื่อว่านักเรียน ผู้ปกครอง บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา จะมีความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
มากยิ่งขึ้น 
 (1) ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม หมายถึง สถานศึกษาเป็นที่มีผู้คนมารวมกันจ านวนมาก
ในแต่ละวัน บางแห่งเป็นร้อยคน บางแห่งเป็นหลายพันคน การใช้ทรัพยากรร่วมกันหากไม่ได้รับการจัดการที่ดี
พออาจส่งผลเสีย ก่อเกิดมลพิษจากสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ของเสียจากขยะมูลฝอย เสียงรบกวนหรือมลพิษ
จากอากาศ ในกรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมือบงหรือเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น  หากสถานศึกษาไม่มี
มาตรการก าจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษให้ดีพอ ผลกระทบโดยตรงที่มีต่อนักเรียน คือ ปัญหาด้านสุขภาพ 
และผลกระทบทางอ้อมที่จะตามมา คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพราะสถานศึกษามีความจ าเป็น
และความต้องการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และมีบทบาทหน้าที่ สามารถจัดได้
โดยไม่ต้องรอระเบียบกฎหมาย เงื่อนไขของท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2) ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน หมายถึง ปัจจุบันสถานศึกษา
ประสบปัญหาความยุ่งยาก เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความผิดปกติจากสุขภาวะของตัวนักเรียน 
โดยเฉพาะปัญหาทางพฤติกรรมที่แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเด็กทั่วไป และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนี้  
เป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างเด็กกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก 
ดังนั้น สถานศึกษาต้องหามาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ของนักเรียนแต่ละคนเป็นส าคัญ ถึงแม้ได้รับ
การบริการทางด้านการแนะแนวและการให้การศึกษาแล้ว ก็ยังมีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมอยู่ในขั้น
รุนแรงและมีปัญหาต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ  
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1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
 1.8.1 ได้ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.8.2 ได้รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.8.3 สถานศึกษาสามารถน ารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ได้ 
 1.8.4 ประโยชน์ของงานวิจัยแสดงเป็นรูปแบบโมเดลตามภาพ 2 ดังนี้ 
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 คุณประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

เชิงวิชาการ การพัฒนาสังคม 

ระ
ดับ

บุค
คล

 ผู้วิจัย 
- ได้ศึกษาระเบียบวธิ ี
  งานวิจยั 

- ได้สร้างงานรูปแบบ 
  งานวิจยัด้านความ 
  ปลอดภัยในโรงเรียน 

- ได้งานวิจัยความปลอดภัย 
  ในโรงเรียน 

ได้เรียนรู้และ 
มีส่วนร่วม 

มีประสบการณ ์
ในการเรียนรู้ 
ด้านความปลอดภัย 

นักเรียน 

- ได้มีส่วนร่วมการเรียนรู้ 
  ความปลอดภัยในโรงเรียน 

- ร่วมกระบวนการเรียนรู ้
  ความปลอดภัยในโรงเรียน 

- เกิดจิตส านึกจากการ 
  ปลูกฝังการเรียนรู ้
  ความปลอดภัย 
  ในโรงเรียนรูปแบบต่างๆ 

มีแผนการเรียน 
การสอนด้าน 
ความปลอดภัย 

ได้ฝึกเรียนรู้พัฒนา
ทักษะด้านความ
ปลอดภัย 

ระ
ดับ

อง
ค์ก

ร 

โรงเรียน 

- ได้ด าเนนิงาน 
  ความปลอดภัยในโรงเรียน 
  ที่เกิดจากนักเรียน 

- ได้รับการด าเนินการ 
  ของผู้เชี่ยวชาญ และ   
  มุมมองใหม่ๆ ของนักเรียน 
  และคนในชุมชน 

- ได้รูปแบบการสร้าง 
  จิตส านึกด้าน 
  ความปลอดภัยเปน็แบบ   
  แผนในการด าเนินการ 

มีแผนการเรียนรู้ 
ด้านความปลอดภัย 
ในระดับชุมชน 

เกิดการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาเฝา้ระวัง 
และป้องกันอันตราย 
ในชุมชน 

ชุมชน 

- ได้เกิดการมีส่วนร่วม 
  ในการเรียนรู้และ    
  ด าเนินการด้าน 
  ความปลอดภัยในโรงเรียน 

- มีส่วนร่วมในการสง่เสริม 
  กระบวนการเรียนรู ้
  ความปลอดภัย 
  ในโรงเรียน 

- ชุมชนเกิด 
  ความปลอดภัย 
  มีวัฒนธรรมความ   
  ปลอดภัยในชุมชน 

มีหลักสูตรและแผน 
การเรียนรู้ในการ
พัฒนาความปลอดภยั 
แบบมีส่วนร่วม 
ในประเทศไทย 

สามารถถ่ายทอด
การเรียนรู้สู่ภูมิภาค 
อ่ืนๆ ในประเทศไทย 
ได ้ ระ

ดับ
ปร

ะเ
ทศ

 

ประเทศ
ไทย 

- มีรูปแบบการมีสว่นร่วม 
  ในการเรียนรู้ 
  ความปลอดภัยในโรงเรียน 

- ได้รูปแบบความปลอดภัย 
  ในโรงเรียนในเร่ือง 
  ความปลอดภัยทีบ่ริหาร 
  การจัดการได้ทุกปัจจัย 

- ได้องคค์วามรูข้องงานวิจัย 
  ที่มีรูปแบบน าไปใช้งานได้  
  และน าไปเสริมในสื่อ 
  การเรียนการสอน 
  ของโรงเรียนในไทย 

 
ภาพ 2 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
 2.1.1 ความหมายของรูปแบบ  
 2.1.2 ประเภทของรูปแบบ  
 2.1.3 องค์ประกอบของรูปแบบ  
 2.1.4 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี   
 2.1.5 กระบวนการสร้างรูปแบบ  
 2.1.6 การพัฒนารูปแบบ    
 2.1.7 การตรวจสอบรูปแบบ  
 2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
 2.2.1 ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 2.2.2 สภาพปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัยในโรงเรียน 
 2.2.4 การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา 
 2.2.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยใสถานศึกษา 
 2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ  
 
 2.1.1 ความหมายของรูปแบบ  
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ดังนี้  
 สโตนเนอร์ และวานเคล (Stoner & Wankel, 1986, p. 12) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า 
เป็นการจ าลองสถานการณ์ เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น  
ส่วนวิลเลอร์ (Willer, 1986, p. 15) กล่าวว่า รูปแบบเป็นการสร้างความคิดรวบยอดของปรากฏการณ์ 
ด้วยวิธีการของเหตุผลที่มีจุดหมาย เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดในนิยามที่แสดงถึงความสัมพันธ์และข้อเสนอ
ของระบบรูปนัย ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้ว (กู๊ด, Good, 1973, p. 25; บาร์โด้ และฮาร์ทแมน, Bardo & 
Hartman, 1982, p. 70; คีเวส, Keeves, 1988, p. 559; อุทุมพร จามรมาน, 2541, หน้า 22) ได้ให้ความหมาย
ของรูปแบบว่า หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ  
หรือองค์ประกอบที่ส าคัญของสิ่งที่ศึกษา เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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ให้ง่ายขึ้น โดยอาจแสดงออกมาในรูปของแผนภาพทางความคิดด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ และยังได้ขยาย
ความของรูปแบบว่า รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้น เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญๆ  
ของปรากฏการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียด
ทุกแง่ทุกมุม  ส่วนการที่จะระบุว่ารูปแบบหนึ่งๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม 
และรูปแบบนั้นๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่าง
และวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่ต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ และยังมีนักวิชาการ คนอ่ืนๆ เช่น  
(สมิท, Smith, 1980, p. 461; โทสิและแครอล, Tosi & Carrol, 1982, p. 74) ได้มองรูปแบบในเชิงกายภาพ 
(physical models) ว่าเป็นรูปแบบที่เหมือนจริงแต่ขนาดเล็กหรือย่อส่วนเพ่ือใช้เป็นแบบอย่างในการสร้าง
หรือท าซ้ า  
 สรุปได้ว่า รูปแบบ (model) หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปร
หรือองค์ประกอบของสิ่งที่ศึกษา หรืออธิบายคุณลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
เพ่ือให้เข้าใจง่ายมองเห็นเป็นรูปธรรม ไม่มีองค์ประกอบตายตัวหรือให้รายละเอียดทุกแง่มุม โดยผ่าน
กระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความแม่นตรงและเชื่อถือได้ แล้วน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้รูปแบบจึง หมายถึง โครงสร้างเชิงเหตุและผล
ของกระบวนการและองค์ประกอบที่จ าลองขึ้นจากปรากฏการณ์และสภาพความจ าเป็นของความปลอดภัย 
เพ่ือช่วยให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจสภาพ ลักษณะและรูปแบบความปลอดภัยในสถานศึกษาของครู
ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี   
 2.1.2 ประเภทของรูปแบบ  
 ประเภทของรูปแบบอาจจะมีรูปแบบอย่างง่ายๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความ สลับซับซ้อนมากๆ 
และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (physical model) ที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ 
(qualitative model) ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ รูปแบบในทางสังคมศาสตร์  
มักหมายถึง ชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพ่ือใช้เป็นการนิยามคุณลักษณะ
หรือบรรยายคุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ดังนั้น รูปแบบจึงไม่ได้บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์
อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม เพราะท าให้ได้โมเดลมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการที่จะท าความเข้าใจ 
โทสิและแครอล (Tosi & Carrol, 1982, p. 74) ได้จ าแนกรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ออกเป็น 
4 ประเภท ดังนี้ 1) รูปแบบเชิงเทียบเคียง (analogue model) เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ เป็นนามธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจเชิงนามธรรม สร้างข้ึนโดยใช้หลักการ 
เทียบเคียงโครงสร้างของรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และสอดคล้องกับลักษณะข้อมูล
หรือความรู้ที่มีอยู่ โดยต้องมีองค์ประกอบของรูปแบบชัดเจน สามารถน าไปทดสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
และสามารถน าไปใช้ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 2) รูปแบบเชิงข้อความ (semantic 
model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ
หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิดกระบวนการ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของปรากฏการณ์นั้นๆ 3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) ซึ่งใช้สมการทางคณิตศาสตร์
แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปร มักนิยมใช้ในการศึกษาสาขาจิต วิทยา โดยเฉพาะ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนสาขาศึกษาศาสตร์และบริหารการศึกษา 4) รูปแบบเชิงสาเหตุ (causal model) 
เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิค การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ร่วมกับหลักการสร้างรูปแบบ
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เชิงข้อความที่มีตัวแปรซับซ้อน ได้โดยต้องอาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาแสดงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปร เพ่ือให้ได้รูปแบบในลักษณะสมการเส้นตรงที่สามารถทดสอบได้  
 บรูช (Bush, 1986, p. 19) ได้แบ่งรูปแบบของการจัดการศึกษาออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 1) ปกติ 
(formal model) 2) แบบประชาธิปไตย (democratic model) 3) รูปแบบทางการเมือง (political model) 
4) รูปแบบจิตวิสัย (subjective model) 5) รูปแบบคลุมเครือ (ambiguity model) ส่วนสมิท (Smith, 1980, 
pp. 461-463) ยังได้แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) รูปแบบเชิงกายภาพ จ าแนกเป็น
รูปแบบรูปปั้นที่มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบินจ าลอง และรูปแบบเชิงอุปมาที่มีลักษณะ
คล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนท าการทดลองจริง 2) รูปแบบ
เชิงสัญลักษณ์ จ าแนกเป็นรูปแบบข้อความซึ่งเป็นการใช้ข้อความในการอธิบายย่อ เช่น ค าพรรณนา 
ลักษณะงาน เป็นต้น และรูปแบบทางคณิตศาสตร์  
 นอกจากนี้แล้ว เฮอร์เซย์ และจอร์นสัน (Hersey & Johnson D.E., 1996, p. 526) ยังได้กล่าวอีกว่า 
รูปแบบกับทฤษฎีไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กันใน 2 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบเชิงทฤษฎี (theoretical 
model) คือ รูปแบบที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์งานวิจัยหรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเพ่ือหาข้อสรุปที่ใช้อธิบาย 
ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ของเรื่องที่ศึกษา เมื่อทดสอบรูปแบบกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมแล้ว ถ้ามี
ความสอดคล้องกับรูปแบบนั้นก็มีความน่าเชื่อถือ อันอาจน าไปสู่การสร้างทฤษฎี ในเรื่องนั้นๆ ต่อไป ดังนั้น
การสร้างรูปแบบเชิงทฤษฎีจึงอาจเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสร้างทฤษฎีใหม่ๆ เท่านั้น 2) รูปแบบเชิงปฏิบัติ 
(practical model) คือ รูปแบบที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเพ่ือท าให้เข้าใจทฤษฎีนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น 
หรือเพ่ือน าไปใช้อธิบาย ท านายหรือควบคุม ปรากฏการณ์ที่ศึกษา  
 ดังนั้น สรุปได้ว่า รูปแบบจึงเป็นเพียงแบบจ าลองอย่างหนึ่งที่ได้จากการถ่ายทอดจากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ และน าผลการปฏิบัติที่ได้นั้นมาอธิบายหรือท าให้เกิดแบบอย่างที่พึงปฏิบัติตามหรือน าไปใช้ 
 2.1.3 องค์ประกอบของรูปแบบ  
 นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบและได้ก าหนดรูปแบบไว้ต่างกัน ดังนี้  
 บราวน์และโมเบิร์ก (Brown & Moberg, 1980, p. 56) ได้ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
ตามแนวคิดเชิงระบบ คือ 1) สภาพแวดล้อม (environment) 2) เทคโนโลยี (technology) 3) โครงสร้าง 
(structure) 4) กระบวนการบริหารจัดการ (management  process) และ 5) การตัดสินใจสั่งการ (decision 
making) ส่วน อีวานซีวิช (Ivancevich, ออนไลน์ , 1989) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบเชิงระบบ 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม การพิจารณา
รูปแบบในลักษณะนี้ถือว่า ผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปัจจัยน าเข้าส่งเข้าไปผ่านกระบวนการ 
ซึ่งจะจัดกระท าให้เกิดผลผลิตขึ้น และให้ความสนใจกับข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
 จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม (2545, หน้า 165) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐ
ในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) การเน้นบริบทและความเป็นมาของแนวคิด 2) รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในก ากับของรัฐส าหรับประเทศไทย 3) แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และ 4) เงื่อนไขและข้อจ ากัด 
 ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2552, หน้า 102) กล่าวไว้ว่า รูปแบบของกระบวนการบริหาร
จัดการศึกษาแบบบูรณาการส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) ภาพความส าเร็จ 2) การก าหนดโครงสร้าง 3) การบริหารจัดการ 4) การติดตามก ากับ  
 ทิศนา แขมมณี และคณะ (2553, หน้า 3-4) ได้สังเคราะห์รูปแบบงานวิจัยการปฏิรูปทั้งโรงเรียน 
พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 2) ความหมายและวัตถุประสงค์
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ของรูปแบบ 3) แนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ 4) ยุทธศาสตร์ (strategies) ของรูปแบบ 5) บริบทและตัวป้อน 
(input) ของรูปแบบ 6) กระบวนการ (process) ของรูปแบบ 7) ผลที่ควรจะได้รับ (output) จากการใช้รูปแบบ 
8) ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและคุณภาพของรูปแบบ และ 9) การน ารูปแบบไปใช้  
 ศักดา สถาพรวจนา (2554, หน้า 77) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมี 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการแนวคิด ส่วนที่ 2 
คือ ระบบของรูปแบบ ส่วนที่ 3 คือ แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 4 คือ เงื่อนไขของรูปแบบ 
 เลขาธิการสภาการศึกษา (2554, หน้า 12) ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบมีอยู่ 2 ส่วน 
คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรในการท าหน้าที่ของรูปแบบเพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้น คงอยู่และล่มสลายของ รูปแบบที่สร้างขึ้น โดยได้ให้
รายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ อาจจะมีวัตถุประสงค์เดียวหรือหลาย
วัตถุประสงค์ก็ได้ โดยจะมีขอบเขตกว้างหรือจ ากัดก็ได้ ซึ่งหมายความว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นรูปแบบ
ที่ครอบคลุมงานทั้งหมดที่องค์การก าลังด าเนินการอยู่หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานทั้งหมดก็ได้ ในการตั้ง
วัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้น อาจจะก าหนดออกมาในรูปของเจตนารมณ์ที่จะด าเนินการหรือผลผลิต  
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็ได้ และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นนี้จะเป็นเป้าหมายในการออกแบบกลไกการท างาน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กลไกของรูปแบบเป็นองค์ประกอบของระบบงานที่มีความเป็นอิสระ
จากกันและกัน แต่ท างานสัมพันธ์กันและพึ่งพาอาศัยกันในการท างานตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
ซึ่งเปรียบเสมือนการท างานของเครื่องยนต์ที่ออกแบบไว้เพ่ือให้ส่วนประกอบต่างๆ ท างานตามหน้าที่
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตามการออกแบบรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ที่ครอบคลุมงานทั้งระบบขององค์การหรืองานบางส่วนขององค์การก็ตาม ผู้ออกแบบไม่สามารถที่จะออกแบบ
องค์ประกอบย่อยของระบบนั้นๆ ได้ทั้งหมด เพราะจะมีรายละเอียดและความสลับซับซ้อนมากเกินไป ดังนั้น
การออกแบบรูปแบบจึงก าหนดเฉพาะองค์ประกอบส าคัญของระบบนั้นๆ เท่านั้น โดยมีสมมุติฐานว่า  
หากองค์ประกอบเหล่านั้นท าหน้าที่ตามที่ออกแบบไว้แล้ว การด าเนินงานขององค์การจะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ค่อนข้างจะแน่นอน  
 บาร์โด้และฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982, pp. 70-72) ได้ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
ได้แก่ 1) สถาบัน (institution) เป็นระบบของสังคมที่มีการก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นแนวทาง และมีการน า 
เอาแนวปฏิบัติมาใช้อย่างสม่ าเสมอ หน่วยย่อยของสถาบันแบ่งออกเป็น บทบาท (role) และความคาดหวัง 
(expectation) ซึ่งบทบาทจะเกี่ยวพันกับบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งในบทบาทนั้นจะหมายถึงลักษณะ
ของต าแหน่งหน้าที่และสภาพซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู้สวมบทบาท ในส่วนของ
ความคาดหวังเป็นเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานของสังคมหรือสถาบันที่มุ่งหวังจะได้รับจาก ผู้สวมบทบาท 
บทบาทที่สมบูรณ์ควรก าหนดความสัมพันธ์กับบทบาทอ่ืนๆ ภายในสถาบัน แนวคิดนี้เองท าให้การก าหนดงาน
ในแต่ละหน้าที่เป็นไปในรูปของการจัดล าดับขั้น โดยก าหนดให้บทบาทหนึ่ง มีบทบาทต่อเนื่องไปกับ
อีกบทบาทหนึ่งต่อไปเรื่อยๆ จนท าให้การด าเนินงานของสถาบันบรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) บุคคล (individual) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสังคม สถาบันจะด าเนินการไม่ได้หากไม่มี
องค์ประกอบด้านบุคคล ซึ่งมีส่วนประกอบย่อยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของสถาบันอยู่ 2 ประการ คือ 
บุคลิกภาพ (personality) และความต้องการ (need disposition) โดยที่บุคลิกภาพของบุคคล มีความส าคัญ
ต่อการวางตัว การสวมบทบาท และความต้องการในการท างาน ในส่วนของความต้องการเป็นแนวโน้ม
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ในการพยายามท าตัวให้เหมาะสม และปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่แน่นอนของแต่ละคน
โดยมีความคาดหวังบนพ้ืนฐานในการแสดงออก  
 บาร์โด้และฮาร์ทแมน (Bardo & Hartman, 1982, pp. 70-72) ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของรูปแบบไว้ว่า การที่จะระบุว่ารูปแบบจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม 
และรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้น 
เช่น รูปแบบระบบจะมีลักษณะบางประการของระบบเปิด เป็นรูปแบบที่แสดงถึงองค์ประกอบย่อย
ของระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลป้อนกลับ
จากสภาพแวดล้อม การพิจารณารูปแบบในลักษณะนี้ ถือว่าผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปัจจัยน าเข้า
ส่งเข้าไปผ่านกระบวนการ ซึ่งจะจัดกระท าให้เกิดผลผลิตขึ้น และให้ความสนใจกับข้อมูลป้อนกลับ
จากสภาพภายนอก ซึ่งแสดงถึงการเริ่มมีลักษณะของความเป็นระบบเปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ภาพ 3 องค์ประกอบย่อยของระบบ 
ที่มา: (Bardo & Hartman, 1982, pp. 70-72)  
  
 กล่าวโดยสรุป ในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบขึ้นอยู่กับการศึกษาว่า ต้องการท านาย
ปรากฏการณ์ใด เรื่องอะไร แล้วจึงเลือกใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์     
 2.1.4 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี   
 คีเวส (Keeves, 1988, p. 559) กล่าวถึง ลักษณะของรูปแบบที่ดีว่า ควรจะมีข้อก าหนด 
(requirement) 4 ประการ คือ 1) รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural 
relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เก่ียวเนื่องกันแบบรวมๆ (associative relationship) 2) รูปแบบ
ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต และเป็นไปได้
ที่จะทดสอบรูปแบบบนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) รูปแบบ ควรระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล
ของเรื่องที่ศึกษา และเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์หรืออธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 4) รูปแบบควรเป็น
เครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งจะเป็นการขยาย
ในเรื่องที่ก าลังศึกษา 
 
 

- ผลิตภณัฑ ์
- บริการ 

ปัจจัยน าเข้า 
(input) 

การแปลงปัจจัยน าเข้า 
(transformation) 

ผลผลิต 
(output) 

- ความคิดสร้างสรรค ์
  และทักษะของมนุษย์ 
- สารสนเทศ 
- วัตถุดิบและงบประมาณ 

- วิธีการจัดการและเทคโนโลย ี
  ในการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 
  น าเข้ามาเป็นผลผลิต 

ข้อมูลย้อนกลับจากสภาพแวดล้อม (environment feedback) 
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 2.1.5 กระบวนการสร้างรูปแบบ  
 การสร้างรูปแบบ คือ การก าหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพ่ือชี้ให้เห็น
ชัดเจนว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพ่ือให้ได้อะไรและสิ่งที่ได้นั้นอธิบาย ปรากฏการณ์อะไร ตลอดจน
น าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ๆ ได้บ้าง (Keeves, 1988, pp. 559-562) ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพ 4 กระบวนการสร้างรูปแบบ 
ที่มา: (Keeves, 1988, p. 562)      
 
        ส่วน เมสัน, เอลเบริ์ก และคีดอร์รี (Meason, Albert & Khedourri, 1985, pp. 137-138) 
ได้เสนอขั้นตอนการสร้างรูปแบบไว้ ดังนี้ 1) ขั้นรวบรวมปัญหา (problem formulation) เพ่ือให้รู้ว่าอะไร
คือ ปัญหาที่แท้จริง 2) ขั้นพัฒนารูปแบบ (model construction) ด าเนินการหลังจากการรวบรวมปัญหา 
การสร้างรูปแบบต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการสร้างและรู้ถึงลักษณะเฉพาะที่ต้องการของผลผลิต 
ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น และควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและความสนใจของผู้ใช้ด้วย เพราะถ้ารูปแบบ
มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอาจมีข้อบกพร่องได้ในระหว่างด าเนินการ 
ดังนั้น จึงควรมีการให้ค าจ ากัดความสภาพการณ์การสุ่มตัวอย่าง และท าตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด 
ควรมีการประเมินค่าและพิจารณาความแปรปรวนอย่างระมัดระวัง สมควรน าตัวแปรใดบ้างมาวางไว้ในรูปแบบ
ที่จะสร้างและเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ต้องพิจารณาว่าครอบคลุมตัวแปรหรือไม่มี ความบกพร่องในตัวแปรใดบ้าง 
3) ขั้นการทดสอบรูปแบบ (testing the model) เมื่อสร้างรูปแบบเสร็จแล้วควรทดสอบโดยพิจารณาถึง 
(1) มีความตรงตามสถานการณ์จริง (valid) รูปแบบที่สร้างหากมีความใกล้เคียงกับความจริงจะดีมาก
เพราะจะช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นไม่ยุ่งยากต่อการน าไปใช้ และควรพิจารณาถึงความส าเร็จของการ
แก้ปัญหาด้วย (2) มีการน าไปทดลองใช้เพ่ือเปรียบเทียบว่า ผลการน าไปใช้ท าให้มีการปรับปรุงคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างไร การทดลองใช้มี 2 ลักษณะ คือ ทดลองย้อนหลัง (retrospective evaluation) 
โดยใช้กับข้อมูลในอดีต และการทดลองใช้ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน (pretest) 4) ขั้นการน าไปใช้ 
(implementation) เมื่อผ่านการทดสอบแล้วควรสามารถที่จะน าไปใช้ให้เกิดความส าเร็จ เพราะไม่มีรูปแบบใด
ที่ส าเร็จสมบูรณ์จนกว่าจะได้รับความสนใจและมีการน าไปใช้ และ 5) ขั้นการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัย 
(model up dating) แม้ว่าจะมีการน ารูปแบบไปใช้อย่างประสบผลส าเร็จแต่ก็ ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และสถานการณ์ที่มากระทบจากภายนอกและภายใน
องค์กร 

การท านาย 
 

(prediction) 

การวัด 
(measurement) 

มโนทัศน์ 
(concepts) 

ตัวแปร 
(variables) 

ข้อเสนอ 
(proposition) 

สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 

(relating variables) 

ความสัมพันธ์ 
รูปแบบ 
(model) 

ผลการท านาย 
(solution) 

ระหว่างข้อเสนอ 
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 2.1.6 การพัฒนารูปแบบ    
 ซาลิส (Sallis, 2002, p. 23) ได้กล่าวถึง หลักการอย่างกว้างๆ เพ่ือก ากับการสร้างรูปแบบไว้ 
4 ประการ คือ 1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง มากกว่าความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงเชิงเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปก็มีประโยชน์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 2) รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทาง
ในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบได้ด้วย การสังเกตและหาข้อ 
สนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 3) รูปแบบควรต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึง กลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 
ดังนั้น นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้แล้ว รูปแบบควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
4) นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีข้ันตอนในการด าเนินงานแตกต่างกันไป 
แต่โดยทั่วไป จะมีขั้นตอนในการพัฒนา คือ 1) การสร้างรูปแบบ (construct) 2) การหาความตรง (validity) 
วิลเลอร์ (Willer, 1986, p. 15) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการด าเนินงานอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและกรอบแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ  
 สมุทร ช านาญ (2546, หน้า 47-52) ได้กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบมี 4 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือก าหนด
กรอบความคิด ในการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือสร้างรูปแบบ 
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นการพัฒนารูปแบบ 
 ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ  
 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548, หน้า 92-93) ได้กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบ มีรายละเอียด
ในการด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ โดยสัมภาษณ์
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นโครงการน าร่อง รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาสภาพจริง 
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือสร้างรูปแบบ โดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์
จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 น ามาสร้างเป็นรูปแบบจ าลอง ด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิแบบเลือกตอบ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ  
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นการพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้รูปแบบ
ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการใช้รูปแบบจ าลองจากขั้นตอนที่ 2 น ามาศึกษาวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบ
ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ  
 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยที่เก่ียวข้อง  
 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและน าเสนอรูปแบบและจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป 
 วิมล จันทร์แก้ว (2555, หน้า 7) ได้กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบ มีขั้นตอนการด าเนินการ 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นการพัฒนารูปแบบและขั้นการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบนั้นๆ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะแสดง
รายละเอียดอะไรย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ แต่ทั้งนี้
อาจสรุป กระบวนการพัฒนารูปแบบได้ 5 ขัน้ตอน คือ  
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 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาองคค์วามรู้ที่เก่ียวข้อง  
 ขัน้ตอนที่ 2 การก าหนดหลักการและองค์ประกอบของรูปแบบ  
 ขัน้ตอนที่ 3 การร่างรูปแบบ  
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบ  
 สรุป การพัฒนารูปแบบทั่วไปไม่ได้มีข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องท าอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไป
จะเริ่มต้นจากการศึกษา องค์ความรู้ (intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน 
จากนั้นจึงค้นหาสมมุติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนดขึ้น 
และน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป  
 2.1.7 การตรวจสอบรูปแบบ  
 การสร้างรูปแบบมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วย ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่งอาจจะใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ และเชิงปริมาณ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ          
 อุทุมพร จามรมาน (2541, หน้า 22) กล่าวว่า การตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 
2 อย่าง คือ 1) การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหว่างตัวแปร  
2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยสามารถประมาณค่าข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง
หรือสถานที่ได้ (across time, samples sites) หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรได้ 
โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบได้ 2 ข้อ คือ การสร้างรูปแบบและการปรับปรุง หรือพัฒนารูปแบบเดิม  
 เอิสเนอร์ (Eisner, 1976, pp. 192-193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบในบางเรื่องที่ต้องการ
ความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีความเชื่อว่าการรับรู้ 
ที่เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ไว้ดังนี้ 
1) การประเมินโดยแนวทางนี้มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามรูปแบบ การประเมิน
แบบอิงเป้าหมาย (goal-based model) การตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมิน
แบบสนองตอบ (responsive model) หรือกระบวนการตัดสินใจ (decision making model) อย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง ลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณา 
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสาน
ปัจจัยในการพิจารณาต่างๆ เข้าด้วยกันตาม วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสม ของสิ่งที่ท าการประเมิน 2) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (specialization) ในเรื่องที่จะประเมิน โดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (art 
criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจาก
เป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใดๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมิน
อย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้น 
ในสาขาเฉพาะที่ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เล่นในเรื่องนั้นจริงๆ มาเป็นผู้ประเมินผล จึงจะทราบและเข้าใจลึกซึ้งจริงๆ 
3) เป็นรูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือ ในการประเมิน โดยให้ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
นั้นเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์
และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง และ 4) เป็นรูปแบบที่ให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะพิจารณา 
การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ  
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 สรุป รูปแบบที่จะน าไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น จะต้องเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย ลักษณะที่ส าคัญ 
คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านายผลได้ สามารถขยายผลของการท านายได้กว้างขวางขึ้น 
และสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ส าหรับการสร้างและพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ในการสร้างรูปแบบ โดยการน าเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อก าหนดความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างของกระบวนการ องค์ประกอบของรูปแบบ โดยก าหนด โครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบ
เพ่ือน าไปสู่ผลสรุปส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การวิจัยในครั้งนี้มีการปรับปรุงรูปแบบและตรวจสอบ
ก่อนน ารูปแบบไปทดลองใช้จริง มีการประเมินผล พัฒนา ปรับปรุงหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง
แล้วน าเสนอรูปแบบ และขยายผลในขั้นตอนสุดท้าย  
 
2.2 ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
 ความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่ งที่ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ต้องมีความตระหนักในความส าคัญและเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ทุกๆ ฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ตลอดหลักสูตรและมีทักษะชีวิตเพียงพอที่จะดูแลตนเองให้
ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่สร้างสรรค์ อุบัติเหตุและอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่นักเรียน ที่ส าคัญการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  
 2.2.1 ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษา  
 มีผู้ให้ความหมายของความปลอดภัยในสถานศึกษา ดังนี้  
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 82) กล่าวว่า ความปลอดภัยในสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา
ที่ด าเนินงานตามมาตรการ แนวทางหรือกิจกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ที่มุ่งเพ่ือสร้างความปลอดภัย  
ให้แก่นักเรียนรวมทั้งการปกป้องคุ้มครองเด็กนักเรียนจากภยันตรายต่างๆ ทั้งในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย และการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
โดยการด าเนินการดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน  
ด้านความปลอดภัย หรือการก าหนดมาตรการต่างๆ เป็นต้น 
 เดอร์โรเซ และไกเซอร์ (Deroche & Kaiser, 1980, p. 9) ได้กล่าวถึง ความหมายของความปลอดภัย
ในสถานศึกษา สรุปได้ว่า ความปลอดภัยในสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานทุกวิถีทางที่ท าให้เด็กปลอดภัย
ทั้งในห้องเรียนและในการบริการของสถานศึกษาไปและกลับจากบ้านและสถานศึกษาอย่างปลอดภัย 
 มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษาดังนี้ 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2552 , ค าน า) กล่าวว่า โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่ 2 
ของเด็กนักเรียนที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ประกอบกับเด็กอยู่ในวัยซุกซน 
หากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ปลอดภัย จะยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ เพ่ือป้องกัน
อุบัติภัยที่มักเกิดในโรงเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เก่ียวข้อง 
 อมรวิชช์ นาครทรรพ และจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ (ออนไลน์, 2553) กล่าวว่า จากสถานการณ์
ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศให้ความส าคัญ
กับเรื่อง สวัสดิศึกษา (safety education) หรือความปลอดภัยในโรงเรียนมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหลักประกันอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง 
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554, หน้า 1) กล่าวว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ที่นักเรียนต้องใช้ชีวิต
อยู่ตลอดทั้งวัน ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ต้องมีความปลอดภัยต่อชีวิตไม่น้อยไปกว่าบ้าน ซึ่งสามารถ
แบ่งการจัดสวัสดิภาพในโรงเรียนออกเป็น 3 ด้าน คือ การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย
การจัดบริการความปลอกภัยในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาในโรงเรียน เป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยมีจิตส านึกที่ดี และสวัสดินิสัยในอันที่จะป้องกันตนเองและผู้อ่ืน
ให้พ้นภัยหรือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลงได้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 1) กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัย
ให้แก่เด็กนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับความสุข
และการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
รู้จักป้องกันตนเองในสภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 (ออนไลน์, 2556) กล่าวว่า ความปลอดภัย
ของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะท าให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2 จึงมีความตระหนักในความส าคัญและเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน 
 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็ก (ออนไลน์, 2557) กล่าวว่า “โรงเรียน” ถือเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กนักเรียนใช้ชีวิต
และเวลาส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่ในโรงเรียน และเป็นสังคมที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนให้การยอมรับ นับถือ ยกย่อง
และคาดหวังว่าเด็กจะได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจและได้รับ
การปกป้อง คุ้มครองทางด้านร่างกาย จิตใจและทรัพย์สินจากครู ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งที่นอกเหนือจาก
การท าหน้าที่อบรมสั่งสอนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ครูปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม ดูแลเด็กด้วยการเอาใจใส่ ปกป้องคุ้มครอง
เด็กนักเรียนราวกับว่าเด็กนักเรียนนั้นเป็นลูกเป็นหลานของตนเอง 
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (ออนไลน์, 2558) กล่าวว่า นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีความตระหนักในความส าคัญ และเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ 
และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งมีภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานสากล  
 จากความส าคัญดังกล่าวสรุปได้ว่า ความปลอดภัย เป็นหัวใจส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ  
และลดความสูญเสีย ที่ผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการปราศจากภัยหรืออันตราย  
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เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ ไม่เสี่ยงภัยมีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และมีการ
เตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง 
 2.2.2 สภาพปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา สมัยก่อนเกือบ 200 ปี มาแล้วการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน
ไม่ต่างจากการก่ออาชญากรรมหรือการกระท าความผิดของผู้ใหญ่ การพิจารณาคดีและการลงโทษ
ก าหนดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ยกเว้นกรณีของเด็กอายุต่ ากว่า 7 ขวบ การกระท าความผิดจึงถือว่า
ไม่ต้องรับผิดเพราะยังไร้เดียงสา ยังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ต่อมาได้มีการขยายช่วงอายุ จาก 7 ขวบเป็น 10 ขวบ 
แต่เด็กที่มีอายุ 11 ขวบขึ้นไป ก็ยังต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ หากกระท าความผิดและ
ใน ค.ศ. 1946 ปรากฏว่ามีการจ าคุกของเยาวชนอายุ 14 ปีและต่ ากว่าไว้ในเรือนจ า ทั้ งของมลรัฐ
และสหรัฐอเมริกา ต่อมาในศตวรรษที่ 19 เกิดแบบปรัชญาการลงโทษใหม่ซึ่งมี ผลท าให้เด็กและเยาวชน
ที่กระท าความผิดไม่ต้องถูกลงโทษแบบผู้ใหญ่ โดยใน ค.ศ. 1824 ได้มีการ จัดสร้างสถานีฝึกอบรมส าหรับเด็ก
ที่ต้องค าพิพากษาลงโทษจ าคุก แยกออกจากผู้ใหญ่ที่ต้องโทษ ในปี ค.ศ. 1961 มลรัฐอิลลินอยส์ก็มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรับผิดชอบดูแลเยาวชนที่ได้กระท าความผิดเล็กๆ น้อยๆ และเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 6-17 ปี 
เจ้าหน้าที่ชั้นสูงนั้นมีอ านาจในการรอลงอาญา ส่งไปโรงเรียนเพ่ือฝึกอบรมและให้ใช้วิธีแก้ไขให้กลับตัว
เป็นคนดี ต่อมาก็ได้โอนหน้าที่ดังกล่าวไปให้ ผู้พิพากษาประจาศาลอาญา ต่อมามลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา 
เช่น นิวยอร์ค แมสสาซูเซตต์ ก็ได้มี การก าหนดแยกการพิจารณาคดีเยาวชนกระท าความผิดออกจากคดี
ของผู้ใหญ่ วิธีการพิจารณาก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ และในที่สุดเมื่อ ปี ค.ศ. 1899 ก็มีการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้นแห่งแรกในโลกท่ี Cook county มลรัฐอิลลินนอยล์ สหรัฐอเมริกา และในปี 
ค.ศ. 1938 รัฐบาลกลางสหรัฐก็มีระบบศาลเยาวชนเหมือนกับมลรัฐทั้งหลาย หลังจากนั้นระบบศาลเยาวชน
ก็ได้แพร่หลายไปเกือบทั่วโลก ประเทศไทยเราก็เอาปรัชญาและการจัดตั้งศาลเยาวชนมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 
(ภคเมธี สายสนั่น, 2551, หน้า 8-9) 
 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
และชาวญี่ปุ่นรู้สึกภูมิใจในการเป็นชาติที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงนี้ อย่างไรก็ดีมีเหตุการณ์
ที่น่าตื่นตระหนกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนประถมศึกษาอิเคดะ ( Ikeda Elementary School) 
ท าให้มีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศญี่ปุ่นมากข้ึนไปอีก 
 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่  8 มิถุนายน ค.ศ. 2001 โดยมีผู้บุกรุกเข้าไปในโรงเรียน
ประถมศึกษาอิเคดะซึ่งติดอยู่กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า เคียวอิกุ (Osaka Kyoiku University) และสังหาร
เด็กนักเรียนไป 8 คน นอกจากนั้นยังมีนักเรียนอีก 13 คน และครูอีก 2 คน ได้รับบาดเจ็บหลังเหตุการณ์
ดังกล่าว โรงเรียนประถมศึกษาอิเคดะได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  
เช่น กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย ฯลฯ จนอาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนประถมศึกษา อิเคดะมีการรักษา
ความปลอดภัยในระดับสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (Fujita Daisuka, 2011, pp. 172–174)  
 นอกจากนี้ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังมีเหตุการณ์ที่น่าอกสั่นขวัญแขวนเกิดขึ้นในโรงเรียน 
ประเทศญี่ปุ่นอีกหลายเหตุการณ์ เป็นต้นว่า การลักพาตัวเด็กไปเรียกค่าไถ่ หรือการสังหาร ฯลฯ ตลอดจน
ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่นแผ่นดินไหวซึ่งก่อให้เกิดคลื่นสึนามิหรือคลื่นยักษ์ตามมาและ เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม ค.ศ. 2011 หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ก็มีผู้กล่าวถึง “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (education 
for sustainable development: ESD) กันมากขึ้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าวเน้นความส าคัญของการสร้าง
องค์ความรู้และการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้ง การให้การศึกษาด้านความปลอดภัย (safety education) 
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ซึ่งจะต้องมีการให้ความรู้แบบองค์รวม (holistic understanding) ด้วยเหตุนี้ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาล
และเอกชนจึงมีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยกันอย่างมาก และส าหรับสถานศึกษานั้นได้มีการ
วางรูปแบบ (Model) ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยเรื่องการจราจร หรือการเดินทาง
ไป-กลับโรงเรียน และการป้องกันอาชญากรรมเป็นหลัก ในการนี้ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ ผู้บริหารท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล ฯลฯ เพ่ือร่วมมือกันท าให้รูปแบบหรือแผนรักษา
ความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Kitamura Yuto, 2014, p. 40)  
 ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) 
ของประเทศญี่ปุ่นได้ระบุไว้ในรายงานการปรับปรุงหลักสูตรของตนว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
จัดท าหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัย (safety) และความม่ันคง (security) ของเด็กๆ ในชีวิตประจ าวัน 
โดยที่ในการนี้กระทรวงดังกล่าว ได้จัดท าคู่มือส าหรับการน าหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไปใช้
ในโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และโรงเรียนพิเศษ (special school) ด้วย (Kitamura Yuto, 2014, p. 41)  
 อย่างไรก็ดีการน าหลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยไปใช้ในสถานศึกษาก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง 
เนื่องจากหลักสูตรเดิมก็มีการบรรจุเนื้อหาวิชาต่างๆ ไว้อย่างเต็มที่อยู่แล้ว ซึ่งในการนี้ MEXT ก็ได้เรียกร้อง
ให้สถานศึกษาต่างๆ มีความยืดหยุ่นในการจัดตารางการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ โดยที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าหลักสูตรที่แก้ไขปรับปรุงใหม่นี้ไปประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาของตน (Kitamura Yuto, 2014, p. 41) ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรที่มาจาก
การก าหนดนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานที่แน่ชัดของกระทรวงศึกษาธิการฯ ของญี่ปุ่นดังกล่าว ก็เป็นการลบล้าง
การดูหมิ่นดูแคลนของนักวิชาการตะวันตกบางท่านว่า ประเทศญี่ปุ่นคงยึดถือระบบราชการแบบเช้าชามเย็นชาม
และมีคู่มือหรือการชี้แนะแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ (crisis) เกิดขึ้นน้อยมาก (Goodman & Phillips, 
2003, p. 39)  
 อันที่จริงแล้ว ภายหลังเหตุการณ์ที่เศร้าสลดที่โรงเรียนประถมศึกษาอิเคดะดังกล่าวข้างต้น 
ทางกระทรวงศึกษาธิการฯ ก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าคู่มือการน าหลักสูตรไปใช้
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในสถานศึกษาหลายรายการ โดยเน้นการป้องกันแก้ ไขอาชญากรรมรุนแรง
ในสถานศึกษา และมีการเสนอแนะให้ใช้ทั้งมาตรการอ่อน (“soft” approach) และมาตรการแข็ง (“hard” 
approach) อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้นว่า ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่บริเวณ
ประตูทางเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ ยวข้องหรือไม่มีอ านาจหน้าที่
เข้าไปในบริเวณสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่มีการบุกรุกของคนแปลกหน้าหรือไม่เกี่ยวข้อง
ผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องรีบแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างรีบด่วนที่สุด 
(Nakamura Takayuki, 2004, pp. 44-48) 
 ในหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยที่จัดท าโดยกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ดังกล่าวนั้น ทางกระทรวง
ได้เน้นให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรม โดยเฉพาะครูนั้นต้องสอนเด็กให้เกิดทักษะและเจตคติ
ที่เหมาะส าหรับการประพฤติปฏิบัติที่ปลอดภัย (safe conduct) เพ่ือว่าเด็กๆ จะได้เขา้ใจถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ
และภยันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน (Morrone, Michelle Henault & Matsuyama Yumi, 
2008, p. 203) 
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นฯ ยังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ของนักเรียน โดยเฉพาะปัญหาโรคอ้วน (obesity) ทางกระทรวงจึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนขี่จักรยาน
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หรือเดินเท้าไปโรงเรียนแทนการให้ผู้ปกครองขับรถรับส่งหรือขึ้นรถประจ าทาง หรือยานพาหนะอ่ืนๆ และ
ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีบ้านพักอาศัยอยู่ในระยะที่จักรยานหรือเดินเท้าไปกลับ
ได้เป็นจ านวนมาก มีหลายโรงเรียนที่บีบบังคับให้นักเรียนของตนขี่จักรยานไปกลับเพ่ือป้องกันโรคอ้วนดังกล่าว  
(Mori, et al., 2012, pp. 13-15) 
 มีตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการจัดท าโครงการขี่จักยานหรือเดินเท้าในประเทศญี่ปุ่น ก็คือ 
โรงเรียนประถมศึกษาเซ็นจูฮอนมาชิ ได้จัดท าโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองขี่จักรยานหรือ
เดินเท้าไปโรงเรียนด้วยกัน เพ่ือจะได้รับรู้ถึงเส้นทางที่เสี่ยงอันตรายและสถานที่ที่จะเข้าไปหลบภัยในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเดินร่วมทางด้วยกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งถ้านักเรียนอนุบาล
หรือนักเรียนที่เป็นเด็กเล็กก็อาจให้ครูหรือผู้ดูแลร่วมเดินทางไปด้วย ในการนี้ ทางผู้บริหารท้องถิ่นและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อาจจัดส่งอาสาสมัครมาคอยสอดส่องดูแลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทางโรงเรียน
อยู่เป็นประจ า และมีหลายโรงเรียนที่นักเรียนมาอภิปรายกันหรือก าหนดมาตรการความปลอดภัย และจัดท า
แผ่นพับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและสมาคมผู้ปกครอง-ครู (parent-
teacher association) ซึ่งมาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจ (Mori, et al., 2012, pp. 13-15) 
 จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้ทั่วโลกมองเห็นถึงความส าคัญของความปลอดภัยในเด็ก 
ซึ่งจะต้องเริ่มเรียนรู้จากความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น เพราะโรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง
ของนักเรียน หากไม่มีความปลอดภัยแล้ว นักเรียนคงไม่สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข การศึกษา
ก็ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นความปลอดภัยในโรงเรียนจึงมีความส าคัญอย่างมากที่ควรส่งเสริม
ให้มีในทุกโรงเรียน  
 ในประเทศไทย พบว่า จากการศึกษาน าร่อง ผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้นจากโรงเรียนที่อยู่ในภาค
ตะวันออกเก่ียวกับสภาพปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียน ดังนี้  
 1) ความไม่ปลอดภัยด้านสถานที่ มีเด็กนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุจากพ้ืนอาคารที่ไม่เหมาะสม 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ได้มาตรฐานท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
 2) อุบัติเหตุเล็ก  ๆน้อย  ๆเช่น วิ่งชนกัน ตกเก้าอ้ี ตกเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น วิ่งหกล้ม ฯลฯ 
 3) นักเรียนที่เพ่ิงมาเรียนที่โรงเรียนวันแรกตกท่อน้ าที่เปิดฝาอยู่ ท าให้นักเรียนฟันหน้า
หัก 2 ซ่ี  
 4) ปลั๊กไฟ ที่มีระดับต่ าเกินไป ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน หรือทางโรงเรียนไม่มีการต่อสายดิน 
ท าให้นักเรียนโดนไฟดูด 
 5) เครื่องท าน้ าเย็น ไม่มีการต่อสายดิน เกิดเหตุการณ์โดนไฟดูด และเครื่องท าน้ าเย็น
ติดตั้งไม่ดี ล้มทับนักเรียน 
 6) บันได ไม่มีราวจับบันได ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เด็กนักเรียนเล่นกันระหว่างเดิน  
 7) กระเบื้องที่มีการแตก/บิ่น มีความแหลมคม ท าให้นักเรียนถูกบาดได้รับบาดเจ็บ 
 8) ไม่มีสัญญาณเพ่ือเตือนภัย กรณีเกิดอัคคีภัยไม่มีการท าแผนและฝึกซ้อมการอพยพจริง 
 9) อาจมาก่อเหตุต่างๆ อันไม่คาดคิดได้  
 10) อาหารเป็นพิษ ท าให้เด็กนักเรียนติดโรคกันได้ง่าย  
 เช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ออนไลน์, 2557) ชี้ให้เห็นถึง 10 จุดเสี่ยง
ในโรงเรียน ที่มักเกิดอุบัติภัยกับเด็ก ดังนี้ 
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 1) สนามเด็กเล่น พ้ืนที่สนามเด็กเล่นเป็นบริเวณที่เด็กๆ ชอบเป็นพิเศษ เพราะมีเครื่องเล่น
ให้สนุกกันเต็มที่ และยิ่งสนุกก็ยิ่งขาดความระวัง เด็กสามารถพลัดตกจากเครื่องเล่น เด็กแอบเข้าไปเล่น
ในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล เครื่องเล่นยึดติดกับพื้นบางอย่าง โดยเฉพาะเครื่องเล่นที่หมุนหรือเคลื่อนที่ได้ 
เช่น ลูกโลก ชิงช้า เพ่ือไม่ให้เครื่องเล่นล้มทับเด็ก เครื่องเล่นที่มีลักษณะเป็นลูกกรงศีรษะเด็กเข้าไปติด
ลูกกรงได ้
 2) โต๊ะ-เก้าอ้ี เป็นอุปกรณ์ส าคัญและใกล้ตัวเด็กนักเรียนมากที่สุด เด็กบางคนชอบนั่งโยก 
ท าให้ตกเก้าอ้ีได้ มีตะปูแหลมคมยื่นออกมา เพราะถ้าเด็กกระโดดเล่นอาจพลัดตกลงมาโดนตะปูทิ่ม 
ได้รับบาดเจ็บได ้
 3) สระน้ าหรือบ่อน้ า เป็นจุดที่เด็กแอบลงไปเล่นน้ า หรือพลัดตกน้ าเสียชีวิต 
 4) อาคารเรียน บางโรงเรียนมีอาคารเรียนขนาดใหญ่ และมีความสูงหลายชั้น หากเด็กเผลอ
พลัดตกลงมาก็เป็นอันตรายถึงชีวิต หากอาคารเรียนมีความสูงมากกว่า 2 ชั้น เด็กสามารถปีนป่ายเล่น
และพลัดตกลงมา บางบริเวณมีพ้ืนลื่น บันไดชัน ฯลฯ  
 5) ตู้น้ าดื่ม หรือแท็งก์น้ า ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆ ว่ามีเด็กนักเรียนมาดื่มน้ าที่ตู้น้ าเย็นแลว้
ถูกไฟช็อตเสียชีวิต  
 6) สนามกีฬา สถานที่วิ่งเล่น และเล่นกีฬาของเด็กๆ หากมีหลุมมีบ่อ เด็กๆ อาจสะดุด
หกล้มจนบาดเจ็บได้ และถ้าหญ้ารกอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ 
 7) อาคารที่ก าลังก่อสร้าง หากสถานศึกษาไหนก าลังมีการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณ 
เด็กอาจได้รับอันตรายจากวัสดุก่อสร้าง เช่น กระจก กระเบื้อง ตะปู เป็นต้น   
 8) บันได เด็กหลายคนชอบวิ่งเล่นขึ้น-ลงบันได อาจเกิดอันตรายได้นอกจากนี้บันไดไม้
อาจถูกปลวกกัดกินจนผุพัง ถ้าเด็กไปยืนพิงหรือกระโดดเล่นบนบันได อาจตกบันไดได้รับบาดเจ็บ 
 9) เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นอันตรายใกล้ตัวที่หลายคนหลงลืมไป โดยเฉพาะ
ปลั๊กไฟที่มีการติดตั้งอยู่ทั่วโรงเรียน เด็กได้รับอันตรายจากไฟดูดได้ เด็กใช้นิ้วแหย่ปลั๊กไฟเล่น ซึ่งอาจท าให้
ถูกไฟดูดเสียชีวิตได้ 
 10) ประตูโรงเรียน ส่วนใหญ่แล้วประตูทางเข้าโรงเรียนจะมีขนาดใหญ่และหนัก นี่จึงเป็นจุด
อันตรายที่เด็กๆ ทุกคนต้องเดินผ่าน หากช ารุดหรือผุกร่อน ประตูสามารถล้มทับเด็กเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
และเด็กชอบปีนป่ายประตูและก าแพงโรงเรียน ท าให้เกิดการพลัดตกหรือถูกประตูและก าแพงล้มทับ 
และยังมีข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 23.00 น. อัคคีภัยครั้งรุนแรงสร้างความรู้สึก
ช็อกและสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หอพักนักเรียนชาวเขา รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้
หอพักนักเรียนหญิงชั้นประถม ชื่อ “บ้านเด็กร่วมใจ” ตั้งอยู่ด้านหลังภายในรั้วโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 
เวียงป่าเป้า สังกัดมูลนิธิพันธกิจสุขสันต์ ขณะเด็กๆ ก าลังนอนหลับสนิท ย่างสดเด็กหญิงเสียชีวิต จ านวน 
17 ศพ คาดต้นเหตุไฟปริศนาลุกไหม้ กลางดึก เผาวอดหอพักนักเรียนชาวเขา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
มาจากพลาสติกขั้วหลอดไฟนีออน เกิดช็อตจนร้อนจัดหลอมละลาย หนูน้อยผู้รอดชีวิตเล่านาทีระทึก 
เห็นเปลวไฟโหมมาจากชั้นล่างของอาคาร รีบวิ่งไปปลุกเพื่อนแต่ไม่มีใครเชื่ อ ต้องน าผ้ามาผูกเป็นเชือก
โรยตัวหนีออกทางหน้าต่างชั้น 2 ขณะที่เหยื่อเพลิงส่งเสียงกรีดร้อง-วิ่งหนีโกลาหล ก่อนนอนตายเกลื่อน 
(ข่าวสดออนไลน์, ออนไลน์, 2560) 
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 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 รับแจ้งเหตุมีผู้พลัดตกบ่อบ าบัดน้ าเสียภายในบริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย จ ากัดมหาชน) ซอยบางนา-ตราด 20 ถนนบางนา-ตราดขาเข้า แขวงและเขตบางนา กรุงเทพฯ 
ไปถึงพบบริษัทซีพีเอฟดังกล่าว เป็นโรงงานผลิตอาหาร ที่แปรรูปจากเนื้อไก่ เป็ด โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณ
บ่อบ าบัดน้ าเสีย ด้านหลังโรงงาน พบว่า มีกลิ่นฉุนของก๊าซ ไข่เน่าโชยออกมาจากบ่อบ าบัดตลอดเวลา 
นอกจากนี้ ยังพบบันไดไม้ที่พนักงานใช้พาดลงไปภายในบ่อบ าบัด เพ่ือที่ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายใน 
จ านวน 5 ราย โดยเบื้องต้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยเหลือน าขึ้นมาได้ 1 ราย เป็นชายถูกน าส่งโรงพยาบาล
ใกล้เคียงไปก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใส่หน้ากากกั้นก๊าซพิษ ลงไปที่ด้านล่างของบ่อบ าบัด เพ่ือค้นหา
ผู้ที่ติดอยู่อีก 4 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 ราย โดยใช้เวลา 30 นาที จึงพบทั้งหมดแต่ปรากฏว่าทั้ง 4 ราย
เสียชีวิตแล้ว จากการขาดอากาศหายใจ จึงทยอยน าศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดขึ้นมาจากบ่อบ าบัดส าหรับ
เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ควบคุมที่ระบุชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตราย ซึ่งจะต้องได้รับ
การอนุญาตจึงจะเข้าเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียดังกล่าว อาจมีแก๊สที่สามารถ
ท าให้หมดสติ ซึ่งเหตุเบื้องต้นทราบว่าในวันนี้มีนักศึกษาฝึกงาน เข้ามาเยี่ยมชมดูงานภายใน โรงงาน 
จ านวน 2 คน ซึ่งเมื่อถึงจุดเกิดเหตุ นักศึกษาคนหนึ่งได้พลัดตกลงไปในบ่อบ าบัดน้ าเสีย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ของโรงงานที่ท าหน้าที่ พานักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานได้เข้าพยายามช่วยเหลือ ส่วนนักศึกษาอีกคนวิ่งออกไป
ขอความช่วยเหลือด้านนอก จากนั้นคนงานอีก 3 คนจึงเข้ามาช่วยเหลือและเสียชีวิตทั้งหมด (ข่าวสด
ออนไลน์, ออนไลน์, 2560)  
 จากสภาพปัญหาความปลอดภัยของโรงเรียนที่ได้กล่าวข้างต้น พบว่า ปัญหาความปลอดภัย
ในโรงเรียนนั้นมีปัญหากันหลายประเทศ ไม่เฉพาะเพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งจากสภาพปัญหา ดังกล่าว 
ท าให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในโรงเรียนที่หลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งโรงเรียนเองและที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยส ารวจสภาพปัญหา
ความปลอดภัยในโรงเรียนทั้งของต่างประเทศและของในประเทศไทย จะพบว่า มีความสอดคล้องและ
ใกล้เคียงกันกับประเทศไทย และที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กล่าวไว้ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้วางมาตรการในการป้องกันแก้ไขทั้งอุบัติเหตุและอุบัติภัย ปัญหาสังคม 
ปัญหาด้านสุขภาวะอนามัยของนักเรียน ปัญหาสัตว์มีพิษ ปัญหาด้านผลกระทบจากการสู้รบและเหตุการณ์
ความไม่สงบ แต่ก็ยังพบว่า ปัญหาสภาพปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียนก็ยังคงมีอยู่ไม่ได้หมดไป 
จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัยในโรงเรียน 
 นักวิชาการ ได้น าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
 เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2533, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของความปลอดภัยว่า หมายถึง 
สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ้นภัยรวมถึงการปราศจากอันตรายการบาดเจ็บการเสี่ยงภัยหรือการสูญเสีย 
เช่นเดียวกับ (Deroche & Kaiser, 1980, หน้า 226) ที่ได้กล่าวถึง ความหมายของความปลอดภัยในโรงเรียนว่า 
หมายถึง การด าเนินงานทุกวิถีทางที่จะท าให้เด็กได้รับความปลอดภัย ทั้งในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
การเดินทางไป-กลับจากบ้านและโรงเรียนอย่างปลอดภัย  
 ความปลอดภัยมีความหมายครอบคลุมมากกว่าการไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่อุบัติเหตุเป็นสาเหตุน าไปสู่
การเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในเด็ก (อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, ออนไลน์, 2556) ซึ่งอุบัติเหตุ หมายถึง 
อันตรายที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันและไม่ได้คาดคิดมาก่อน อันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ 
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อุบัติเหตุในสถานศึกษามักมาจากความประมาทขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
และสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หน้า 28-31) 
ในส่วนของอุบัติเหตุ มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ เช่น  
อิสรา ธีระวัฒน์สกุล (2539, หน้า 25-27) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีโดมิโน ซึ่งได้รับการริเริ่มแนวคิด โดย Heinrich 
ที่อธิบายว่าการเกิดอุบัติเหตุนั้นมี5 ขั้นตอน โดยการเกิดขึ้นของขั้นตอนหนึ่งส่งผลกระทบไปยังขั้นตอนอ่ืนๆ 
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั้นต้องก าจัดขั้นตอนที่ 3 คือ การก าจัดการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ/หรือ 
สภาพเครื่องจักรหรือสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อน  
ที่อธิบายว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากระดับนโยบาย ซึ่งมีผลท าให้ระดับควบคุมขาดการเอาใจใส่
ต่อมาตรการการป้องกันภัย ท าให้ระดับปฏิบัติเกิดอุบัติเหตุดังนั้นทฤษฎีนี้จึงให้ความส าคัญกับระดับ
นโยบาย นอกจากนี้ เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2533, หน้า 71-72) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ
ของกองทัพบกสหรัฐ ที่ ได้จ าแนกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็น 3 ประการ คือ ความผิดพลาดของ
ผู้ปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในระบบและความผิดพลาดในการบริหารจัดการ ซึ่งหากสรุปภาพรวมของทฤษฎีที่
กล่าวมาทั้งหมดนี้  
 จะเห็นได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ลักษณะทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการในการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดท าคู่มือข้อปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษาขึ้น โดยได้ก าหนดแนวทางการจัดความปลอดภัยในสถานศึกษาตั้งแต่การจัดความปลอดภัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การจัดบริการความปลอดภัยในการเดินทางไปจนถึงการจัดความปลอดภัย
ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน 
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 105) ได้กล่าวว่า แนวคิดการท างานด้านเด็กเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ในรูปแบบของการจัดสวัสดิการส าหรับเด็กในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมศตวรรษที่ 18  
โดยประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่พยายามคิดค้นการจัดสรรบริการต่างๆ ให้แก่ครอบครัวและเด็ก
ทั้งนี้ สาเหตุมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้ก่อให้เกิดการอพยพจากถิ่นต่างๆ เข้าสู่แหล่งอุตสาหกรรม
เพ่ือหางานท าเป็นเหตุให้ความต้องการแรงงานเด็กเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากค่าแรงที่นายจ้างจ่ายให้เด็ก
มีอัตราต่ ากว่าเมื่อเปรียบกับค่าจ้างในการจ้างแรงงานผู้ใหญ่ การสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาเด็ก 
ซึ่งง่ายกว่าเด็กจะถูกใช้แรงงานอย่างหนัก เช่นเดียวกับ แรงงานผู้ใหญ่ในบางกรณีมีการทารุณเด็ก เพ่ือให้
ท างานได้ตามเป้าหมาย โดยละเลยการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ในบางรายอาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิต การที่เด็กถูกน าไปใช้แรงงานอย่างหนักและขาดสวัสดิภาพ ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 
รัฐบาลอังกฤษในสมัยนั้น จึงเห็นความส าคัญและออกพระราชบัญญัติเพ่ือป้องกันการรักษาและคุ้มครองเด็ก
ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แรงงานขึ้นมาใช้บังคับใน ค.ศ. 1945 รัฐบาลอังกฤษได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง
เข้ามาท าการส ารวจเด็กประเภทอนาถา เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง เพ่ือนามาประกอบพิจารณาในการวางแผน เพ่ือให้
ความช่วยเหลือแก่เด็กกลุ่มนี้ ซึ่งถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดแรกที่ตั้งขึ้นเพ่ือรับผิดชอบต่องานสวัสดิการ
ด้านเด็ก โดยการด าเนินงานประเทศอังกฤษได้ใช้กฎหมาย “The Children Act 1948” เป็นหลักในการท างาน
ด้านเด็ก โดยบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดสวัสดิการส าหรับเด็กทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 17 ปี 
ทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ เด็กปกติ เด็กที่ครอบครัวยากจน เด็กก าพร้าอนาถา เช่น การจัดบริการด้านการศึกษา 
โดยรัฐบาลอังกฤษได้ก าหนดให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-15 ปี ต้องเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนและให้สิทธิ
เรียนฟรีทั้งค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กในระดับมัธยมปลายประเภทเช้าไปเย็นกลับ สวัสดิการ
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ส าหรับเด็กที่ครอบครัวยากจนหรือไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ เด็กก าพร้าอนาถาโดยจัดบริการสถานสงเคราะห์ 
(institutional care) บริการฝากเลี้ยงตามบ้าน ซึ่งในเวลาต่อมาแนวการจัดสวัสดิการของประเทศอังกฤษ
ได้ถูกน ามาใช้เป็นต้นแบบ แนวคิดของการจัดสวัสดิการในประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยมีการดัดแปลง
รูปแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาของประเทศนั้นๆ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย 
(ภารดี ธนโชติ, 2545, หน้า 25-26) 
 ผู้วิจัยจึงสนใจทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ ดังนี้ 
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 112-114) ได้รวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ไว้ 
3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีโดมิโน ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของ บ๊อบ ฟีเรนซ์และทฤษฎีรูปแบบ
การเกิดอุบัติเหตุของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 
 1) ทฤษฎีโดมิโน (domino theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถเชื่อมโยงได้กับปรัชญา
ความปลอดภัยของ Heinrich เกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุ ทฤษฎีโดมิโน กล่าวว่า การบาดเจ็บและ
ความเสียหายต่างๆ เป็นผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุเป็นผลมาจากการกระท า
ที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ งเปรียบเสมือนตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กัน 
เมื่อตัวหนึ่งล้มย่อมมีผลท าให้โดมิโนตัวถัดไปล้มตามกันไป ด้วยตัวโดมิโนทั้ง 5 ตัว ได้แก่ 
 ล าดับที่ 1 บรรพบุรุษและสิ่งแวดล้อมทางสังคม (ancestry and social environment) 
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีต ท าให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาต่างๆ กัน เช่น ความสะเพร่า ประมาท เลินเล่อ ขาดความคิดความไตร่ตรองเป็นต้น 
 ล าดับที่ 2 ความผิดปกติของบุคคล (fault of person) สุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมเป็นสาเหตุท าให้เกิดความผิดปกติของบุคคล เช่น การปฏิบัติงานโดยขาดความยั้งคิดอารมณ์รุนแรง 
ประสาทอ่อนไหวง่าย ความตื่นเต้น ขาดความรอบคอบ เป็นต้น 
 ล าดับที่ 3 การกระท าที่ไม่ปลอดภัยและหรือสภาพเครื่องจักรหรือสภาวะสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นอันตราย (unsafe act mechanical or physical hazard) ตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
ของบุคคล เช่น ยืนท างานภายใต้ของหนักที่แขวนอยู่ การติดเครื่องยนต์โดยไม่แจ้งหรือเตือน ชอบหยอกล้อเล่น
ถอดเซฟการ์ดของเครื่องจักรออก เป็นต้น 
 ล าดับที่ 4 การเกิดอุบัติเหตุ (accident) เหตุการณ์ที่มีสาเหตุปัจจัยทั้ง 3 ล าดับ
มาแล้วย่อมส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์ เช่น ตกจากที่สูง ลื่นล้ม เดินสะดุด สิ่งของหล่นจากที่สูง วัตถุกระเด็นใส่
กระแทกหนีบหรือตัด เป็นต้น 
 ล าดับที่ 5 การบาดเจ็บ (injury) ตัวอย่างการบาดเจ็บที่เกิดกับอวัยวะบางส่วนของร่างกาย 
เช่น กระดูกหักหรือแตก เคล็ดขัดยอก แผลฉีกขาด แผลไฟไหม้ เป็นต้น 
 2) ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบ๊อบฟีเรนซ์ (firenze system model) 
Firenze มีแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบระบบความปลอดภัยว่า ในการศึกษาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุจะต้องศึกษา
องค์ประกอบทั้งระบบซึ่งมีปฏิกิริยาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน องค์ประกอบดังกล่าว ประกอบด้วย คน (man) 
เครื่องจักร (machine) และสิ่งแวดล้อม (environment) ความส าคัญขององค์ประกอบที่เป็นสาเหตุ
ของอุบัติเหตุแต่ละองค์ประกอบมีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการผลิตงาน (task) และการเกิดอุบัติเหตุ 
(accident) ดังนี้ 
 (1) คนหรือผู้ปฏิบัติงาน (man) ในการผลิตงานหรือท างานในแต่ละชิ้นผู้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องตัดสินใจ (decision) เลือกวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย แต่การตัดสินใจ
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ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละครั้งนั้นย่อมมีความเสี่ยง  (risks) แอบแฝงอยู่เสมอ ดังนั้น
ในการตัดสินใจแต่ละครั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีข้อมูลข่าวสาร (information) ที่เพียงพอ ถ้าหากข้อมูล
ข่าวสารดี ถูกต้อง ก็จะท าให้การตัดสินใจถูกต้อง แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะท าให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาด
หรือมีความเสี่ยงสูง และท าให้เกิดความล้มเหลวในการท างาน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 (2) อุปกรณ์เครื่องจักร (machine) อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจะต้องมี
ความพร้อม ปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าอุปกรณ์เครื่องจักรออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลักวิชาการหรือขาด
การบ ารุงรักษาที่ดี ย่อมท าให้กลไกของเครื่องจักรปฏิบัติงานผิดพลาด 
 (3) สิ่งแวดล้อม (environment) สภาพการท างานและสิ่งแวดล้อมในการท างาน
มีบทบาทส าคัญต่อการผลิตความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงาน
และเครื่องจักร ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ 
 3) ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา การบริหารงานความ
ปลอดภัยของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาได้พัฒนามากขึ้น เนื่องจากได้มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการป้องกันประเทศ กองทัพบกสหรัฐอเมริกาจึงได้ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยควบคู่ไป
กับเทคโนโลยีในการผลิตและการใช้ ด้วยรูปแบบที่น าเสนอนี้เป็นรูปแบบที่แสดงถึงการเกิดอุบัติเหตุซึ่ง
อ้างอิงสรุปเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้เป็น 3 ประการ คือ 
 (1) ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (human error) เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีพฤติกรรมการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (unsafe act) สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย (unsafe condition) ต่างๆ 
ที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นก็เกิดจากวิธีการท างานที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เช่นกัน ความผิดพลาดต่างๆ นั้น 
อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางร่างกาย ขาดการฝึกอบรมอย่างเพียงพอหรือขาดการกระตุ้น หรือแรงจูงใจ
ในการท างาน 
 (2) ความผิดพลาดในระบบ (system error) อาจเกิดจากการออกแบบไม่เหมาะสม 
ซึ่งเนื่องมาจากนโยบายที่ไม่ เหมาะสมของหน่วยงาน เช่น การประหยัด การเลือกใช้เทคโนโลยี  
การบ ารุงรักษา หรือเกิดจากความล้มเหลวในการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นต้น 
 (3) ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (management error) สาเหตุหลักอาจเกิดจาก
ความล้มเหลว (failure) จากการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี และระบบการท างาน
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งความล้มเหลวนี้อาจเกิดจากการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องการฝึกอบรม
อาจไม่เพียงพอ ขาดการกระตุ้นจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2.4 การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา 
 การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษานั้น ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2556, หน้า 5) ได้บัญญัติไว้ในข้อ 36 แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1) ระดับความส าคัญของหน้าที่ และภารกิจของแต่ละหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ 
 2) ข่าวสาร สิ่งบอกเหตุ และการเตือนภัยตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือที่อาจขอรับ
จากหน่ายงานของรัฐ 
 3) จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งอยู่กับขนาด
ของอาคาร สถานที่และพ้ืนที่ที่ต้องดูแล 
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 4) งบประมาณ ที่จะใช้ในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
การออกแบบก่อสร้างที่สงวน อาคารและสถานที่ หรือเครื่องกีดขวางของทางราชการที่มีความส าคัญ 
 5) การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานของรัฐ และกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ การรายงาน
ผลการส ารวจ หรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 6-7) ได้วางแผนการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย เพ่ือร่วมกัน
วางแผนป้องกัน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และรายงาน ซึ่งจะมีองค์ประกอบด้วยกัน 2 ประการ ดังนี้ 
 1) สาระส าคัญของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษานั้น จ าเป็นต้องมีมาตรการ
และกิจกรรม เพ่ือให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นสาระส าคัญของแผนงานควรมีความชัดเจนและ
ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติควรมีอย่างน้อย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) ศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ชุมชน ความเข็มแข็งของเครือข่าย เพ่ือวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 (2) ก าหนดมาตรการหลัก เพ่ือป้องกันและแก้ไข 
 (3) ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น 
 (4) ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 
 (5) ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 
 2) รูปแบบของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถ
เลือกรูปแบบของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
สภาพภูมิศาสตร์ และความต้องการของท้องถิ่น 
 ดังที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา 
เพ่ือที่จะให้นักเรียนมีความปลอดภัยนั้น โรงเรียนต้องเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะช่วยกันการวางแผน ปฏิบัติตามระเบียบ
ค าสั่งหรือแผนในการรักษาความปลอดภัย โดยต้องมีการอบรมบุคคลในหน่วยงานให้รู้ เข้าใจและปฏิบัติ
ตามระเบียบได ้
 2.2.5 การวิเคราะห์หาปัจจัยความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 24-138) ได้ก าหนดมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นการวางขั้นตอนของวิธีการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนัก และเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่สร้างสรรค์ อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน 
ซึ่งมีมาตรการป้องกันและแก้ไขในด้านต่างๆ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ส าหรับอุบัติเหตุในสถานศึกษา มักมีสาเหตุมาจากความ
ประมาท ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษา 
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 ด้านที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
มีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
โดยไม่อาจคาดคิดว่า จะเกิดเมื่อไหร่แต่ก็เกิดได้ทุกเมื่อกับสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรด าเนินการ
วางแผนหรือวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้กับนักเรียนต่อไป 
 ด้านที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม สังคม หมายถึง การรวมกลุ่มคนที่มา
รวมตัวกันและมีการปฏิบัติต่อกันตามหน้าที่ของแต่ละกลุ่มตามระเบียบแบบแผนของสังคม ปัญหาสังคม 
หมายถึง ปัญหาสังคมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเข้าใจกันหรือเชื่อกันว่าสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
กระเทือนต่อคนจ านวนมากในสังคมและเห็นว่าควรรวมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น 
 ในสังคมไทยจะพบว่า บิดามารดาทุกคนไม่สามารถท าหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูตามท่ีสังคม
คาดหวังได้ ท าให้ทอดทิ้งละเลยเด็ก กระท าทารุณ ทารุณเด็ก มีเด็กที่ด ารงชีวิตในที่ล าบาก ดังนั้น
ผู้เกี่ยวข้องการคุ้มครองเด็กต้องช่วยค้นหาป้องกัน บ าบัดฟ้ืนฟูเด็กถูกทอดทิ้ง และถูกกระท าทารุณ 
 ด้านที่ 4 มาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน สถานศึกษา
เป็นศูนย์รวมนักเรียนของแต่ละชุมชน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะมีที่มาแตกต่างกัน ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจ
ของครอบครัว สภาพแวดล้อมของชุมชน ดังนั้น สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ครูอนามัย 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เรื่องการป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม 
เรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ให้ระบาดมากขึ้น และเองการดูแลรักษาเบื้องต้น เชื่อว่านักเรียน ผู้ปกครอง 
บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จะมีความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพ
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 ด้านที่ 5 มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสัตว์มีพิษ การจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย จากการได้รับอันตราย จากสัตว์มีพิษกัดต่อย ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณส่วนต่างๆ ของสถานศึกษา สิ่งที่ตามมาอาจเป็นสาเหตุ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพร่างกาย การเจริญเติบโต การเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ จึงต้องให้ความส าคัญและตระหนัก
ในเรื่องของความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ 
 ด้านที่ 6 มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านผลกระทบจากการสู้รบ
และเหตุการณ์ความไม่สงบ 
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98) ได้ศึกษาพบว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
ที่จะครอบคลุมการลดอุบัติเหตุแลความรุนแรง ต้องมี 6 ด้าน ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพโรงเรียน 
ด้านระบบคุ้มครองเด็ก ด้านการเดินทางไปกลับโรงเรียน ด้านความปลอดภัยกิจกรรมการเรียน ด้านหลักสูตร
ความปลอดภัย และด้านแผนฉุกเฉินในโรงเรียน       
 ธีรวัฒน์ สมเพาะ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ด้านมุ่งสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนมี 6 ด้าน สถานศึกษา
มีการด าเนินการสร้างความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน การสร้างความปลอดภัย
ด้านระบบคุม้ครองเด็ก สถานศึกษามีการประสานงานร่วมกับผู้น าชุมชนเป็นแนวร่วมในการสอดส่องดูแล 
มีการจัดการเรียนการสอนความปลอดภัยโดยบูรณาการเข้ากับการสอนปกติและมีการสร้างหลักสูตร
ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีการจัดท าหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ สถานศึกษา
ได้ก าหนดแผนฉกุเฉินด้านความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่มีแผนระบบส่งต่อนักเรียนไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง 
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 ชฎาพรสุข สิริวรรณ (2550, หน้า 42-65) ได้ก าหนดกระบวนการจัดการโรงเรียนปลอดภัยไว้ 4 ขั้น 
ดังนี้ 1) การพัฒนากลุ่มความปลอดภัยโดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานความปลอดภัย 2) การค้นหา
ปัญหาและเหตุการณ์การบาดเจ็บ 3) การมุ่งสร้างความปลอดภัย 6 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ระบบคุ้มครองเด็กการเดินทางไป-กลับ โรงเรียนความปลอดภัย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร
ความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินในโรงเรียน 4) การมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง  
 คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto, 2014, pp. 40-41) ได้วิจัยศึกษารูปแบบของการศึกษา
ความปลอดภัย การศึกษาจ าเป็นส าหรับการพัฒนาของสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง (เช่น สังคมที่มีความยืดหยุ่น
และยั่งยืน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบของการศึกษาความปลอดภัย ผ่านการศึกษาแนวความคิดใหม่ของ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
(ESD) ในปีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อนจ านวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง
ในโรงเรียน กรณีของเด็กที่ถูกลักพาตัวหรือเสียชีวิต เช่นเดียวกับความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว
ทางญี่ปุ่นตะวันออกและสึนามิ ในวันที่ 11 มีนาคม 2011 และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ดังนั้น ความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยของเด็กที่ได้กลายเป็นความรับผิดชอบของสังคมโดยรวม ซึ่งในงานวิจัยนี้
เป็นรูปแบบใหม่ของการศึกษาความปลอดภัย การวิจัยนี้มีหัวข้อหลัก 2 หัวข้อ จากการศึกษานี้ ครั้งแรก
เป็นการจัดหาซอร์ฟแวร์ที่หลากหลายส าหรับการศึกษาความปลอดภัยที่มีอยู่ การศึกษาความปลอดภัย
ไม่กี่โปรแกรมได้มุมมองของความปลอดภัยความเข้าใจในลักษณะที่ครอบคลุมแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่
พ้ืนที่ของการจราจร ภัยพิบัติหรือชีวิตประจ าวัน ในแง่ของปัญหานี้บทความนี้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการผสมผสานมุมมองของการแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วม ESD ที่มุ่งเน้นเป็นความเข้าใจแบบองค์รวม
ของการศึกษาความปลอดภัย ประการที่สองการส ารวจการรับรู้การด าเนินการโดยผู้เขียนเกี่ยวกับผู้ปกครอง
และครูการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นถึงความสนใจเมื่อเทียบความปลอดภัยการจราจรสูง
เพ่ือความปลอดภัยพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ มันจึงจะปรากฏเป็นไปได้ที่จะท าให้ “การจราจร” จุดเริ่มต้น
ส าหรับการศึกษาความปลอดภัยและจากนั้นขยายขอบเขตในการด ารงชีวิตประจ าวันและภัยพิบัติ การส ารวจ
ยังชี้แจงว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาการสร้างความตระหนักของเด็กจะเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการศึกษา
ความปลอดภัยการวิจัยนี้นี้จะสรุปว่ามันมีความจ าเป็นที่จะท าให้การวิจัยอย่างต่อเนื่องที่จะน าเสนอโหมดใหม่
ของการศึกษาความปลอดภัย ความคิดริเริ่มที่เป็นหนึ่งในความพยายามที่ส าคัญในการเคลื่อนไหวในอนาคต 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ด้าน และของผู้วิจัยคนอ่ืนๆ ได้แก่ กฤษฎา ศรีสุชาติ ธีรวัฒน์ สมเพาะ 
ชฎาพรสุข  สิริวรรณ และคิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto) ผู้วิจัยเสนอการสรุปปัจจัยความปลอดภัย
ในสถานศึกษาไว้ในตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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ถี่ 

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
   ในสถานศึกษา 

     5 

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
   เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 

     5 

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม      5 
4. มาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพ 
   อนามัยของนักเรียน 

     4 

5. มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
   ด้านสัตว์มีพิษ 

     1 

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
   ด้านผลกระทบจากการสู้รบและเหตุการณ์ 
   ความไม่สงบ 

     1 

  
 จากตาราง 1 ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยหลักความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเลือกปัจจัยที่มีความถี่
ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฤษฎา ศรีสุชาติ ธีรวัฒน์ 
สมเพาะ ชฎาพรสุข สิริวรรณ และคิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto) ได้ปัจจัยการจัดการความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 4 ปัจจัย คือ 1) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 2) มาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 3) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 4) มาตรการรักษาความปลอดภัย
ในสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 เมื่อได้ปัจจัยการจัดการความปลอดภัยในถานศึกษา 4 ปัจจัยแล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่ได้
มีผู้วิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 
 1) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 24-52) กล่าวว่า 
อุบัติเหตุในสถานศึกษา มักมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง อาคาร สถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์และสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษา ซึ่งมาจากสาเหตุต่างๆ ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 
 (1) อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุที่เกิดจากโครงสร้าง
ของอาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น คาน ฝ้าเพดาน พ้ืน หลังคา เสา ราวบันได ประตู หน้าต่าง กันสาด 
รางน้ า และท่อน้ าฝน เป็นต้น อาคารเรียน หรืออาคารประกอบของสถานศึกษาเป็นสิ่งก่อสร้างถาวร 
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ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อาคารเหล่านี้ย่อมเกิดการช ารุดทรุดโทรม  
จึงต้องได้รับการบ ารุงรักษาดูแลอย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ สามารถรับน้ าหนักของนักเรียน 
และอุปกรณ์ในอาคารจะต้องมีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงสภาพโครงสร้างอาคารที่ถูกต้อง 
 (2) อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิด 
มิได้จงใจ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะท าให้ความเสียหายให้กับนักเรียน ในบริเวณสถานศึกษา อุบัติเหตุที่พบ มักจะเกิด
จากการพลัดตกหกล้ม จากการวิ่งซุกซนของนักเรียนหรือการเล่นกีฬา ท าให้เกิดบาดแผล กระดูกหัก ข้อเคลื่อน 
เป็นต้น บางครั้งเกิดจากสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องใช้ของโรงเรียนบกพร่องกร่อนเสียหาย ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นสาเหตุที่กอ่ให้เกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนได้ทั้งสิ้น 
 (3) สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง อาคาร สถานที่ และบริเวณสถานศึกษา
ที่ใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน สภาพแวดล้อมาของสถานศึกษา
มีความส าคัญต่อนักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ตัวเรารวมถึงบรรยากาศต่างๆ ที่โน้มน้าวหรือมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมเอ้ืออ านวย
ต่อการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทุกด้านของนักศึกษา ท าให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย ดังนั้น
สถานศึกษาควรมาตรการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริม จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ต่อปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง 
 (4) เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ หมายถึง อุปกรณ์ประกอบการท างาน
ที่ใช้มือถือ เช่น เลื่อย ค้อน หรือไขควง เป็นต้น การใช้เครื่องมือไม่เป็น ใช้ไม่ถูกวิธี หรือใช้ไม่เหมาะสม
กับงานก็อาจเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นเพ่ือจะลดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้อง 
 (5) การเดินทางไป– กลับ นักเรียนต้องเดินทางไป–กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษา
ด้วยวิธีแตกต่างกัน ซึ่งการเดินทางในบางครั้งนักเรียนอาจได้รับอุบัติเ หตุ จากไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของตนเอง อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะ และทรัพย์สิน ส่วนใหญ่
มาจากการเดินทางโดยทางเท้า และยานพาหนะทางบก 
 (6) การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา 
ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย จึงถือเป็น
หน้าที่ของสถานศึกษาและครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ทุกกลุ่มสาระที่จะต้องด าเนินการให้มีประสิทธิผล  
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ได้เปลี่ยนบรรยากาศนอกห้องเรียน ปัจจุบันการจัดการกิจกรรมหรือโครงการพานักเรียน
ไปศึกษานอกสถานที่ จึงเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นเป็นล าดับ และบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 
 (7) การร่วมกิจกรรมส าคัญ เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ ของนักเรียน และเป็นการสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งชุมชน
มักจะขอความร่วมมือจากทางสถานศึกษาอยู่เป็นประจ า เช่น กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ หากครูผู้ควบคุมไม่วางแผน 
การท ากิจกรรมต่างๆ ให้รอบคอบ นักเรียนขาดความระมัดระวังในการท ากิจกรรมตามข้ันตอนที่ถูกต้อง 
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สถานที่ใช้ท ากิจกรรมมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยง่าย หรืออุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในสภาพช ารุด
อุบัติเหตุก็อาจเกิดข้ึนกับนักเรียน 
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; 
ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุม
การลดอุบัติเหตุและความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วย 
 ก. ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพโรงเรียน หมายรวมถึง สภาพโครงสร้างอาคารที่ถูกต้อง
ปลอดภัย พบนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษามีโอกาสบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง
ได้มากกว่ามัธยม       
 ข. ด้านการเดินทางไปกลับโรงเรียนอย่างถูกวิธี ระบบและกิจกรรมความปลอดภัย
ในการเดินทางไปกลับโรงเรียน     
 ค. ด้านความปลอดภัยกิจกรรมการเรียน ทั้งกิจกรรมใน-นอกโรงเรียน เช่น กีฬา 
เข้าค่ายทัศนศึกษา แผนการสอนต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในวิชานั้น และก าหนด
มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
 คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto, 2014, pp. 40-41) ได้วิจัยศึกษารูปแบบ
ของการศึกษาความปลอดภัย การศึกษาจ าเป็นส าหรับการพัฒนาของสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง 
(เช่น สังคมที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า 
การจราจร จุดเริ่มต้นส าหรับการศึกษาความปลอดภัยและจากนั้นขยายขอบเขตในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและภัยพิบัติ 
 โมริ และคณะ (Mori, et al., 2012, pp. 13-15) ได้ศึกษาการจัดท าโครงการขี่จักรยาน
หรือเดินเท้าในประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนประถมศึกษาเซ็นจูฮอนมาชิ โดยส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ขี่จักรยานหรือเดินเท้าไปโรงเรียนด้วยกัน เพ่ือจะได้รับรู้ถึงเส้นทางที่เสี่ยงอันตรายและสถานที่ที่จะเข้าไป
หลบภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเดินร่วมทางด้วยกันเป็นหมู่คณะ  
ซึ่งถ้านักเรียนอนุบาลหรือนักเรียนที่เป็นเด็กเล็กก็อาจให้ครูหรือผู้ดูแลร่วมเดินทางไปด้วย ในสถานการณ์นี้ 
ทางผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อาจจัดส่งอาสาสมัครมาคอยสอดส่องดูแลและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกับทางโรงเรียนอยู่เป็นประจ า และมีหลายโรงเรียนที่นักเรียนมาอภิปรายกันหรือก าหนด
มาตรการความปลอดภัย และจัดท าแผ่นพับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและสมาคมผู้ปกครอง-ครู (parent-teacher association) ซึ่งมาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจ  
 ศศิธร จูมแก้ว (2556, หน้า 2) กล่าวว่า การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน พบว่า
การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัย การปลูกฝังให้เด็กรู้จักคิดและ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และมุ่งส่งเสริมในด้านความปลอดภัยให้แก่เด็ก กล่าวคือ เด็กๆ จะถูกปลูกฝัง
ให้รู้จักความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน เมื่อเด็กๆ จะเดินทางมาโรงเรียนจะมีการรวมตัวที่จุดนัดพบใกล้ๆ 
โรงเรียนและเดินทางไปพร้อมกัน เด็กจะเดินไปโรงเรียนเป็นการฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง การเดินมาโรงเรียนนั้น
ปลอดภัยมากเพราะคนญี่ปุ่นเคารพกฎจราจรและรถหยุดให้คนข้ามถนนเสมอ มีอาสาสมัครที่เป็นวัยผู้ใหญ่
เกษียณมาคอยดูแลความปลอดภัยให้เด็ก เด็กชั้นประถมศึกษาจะใส่หมวกสีเหลืองเพ่ือให้คนใช้รถและ
คุณครูมองได้เห็นชัดเจนและเพ่ือให้ทุกคนช่วยดูแลความปลอดภัยของเด็ก 
 โชคูฮี โรยา และคณะ (Shokoohi Roya., et al., 2012, pp. 315-323) ได้ศึกษา
การเดินเท้าไป-กลับของนักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยมุ่งเน้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยในพ้ืนที่หรือบริเวณที่นักเรียนต้องเดินผ่าน พบว่าความปลอดภัยในพ้ืนที่
หรือบริเวณดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกวิธีการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน กล่าวคือ 
ผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้สึกในทางลบต่อความปลอดภัยในพ้ืนที่หรือบริเวณที่นักเรียนจะต้องเดินผ่าน 
มีแนวโน้มที่จะเลือกตัดสินใจในการเดินทางโดยรถยนต์หรือการเดินเป็นเพ่ือน (escort) กับลูกไปโรงเรียน 
 สกล สมจิตต์ (2550, หน้า 9) ได้กล่าวถึง สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อม หมายถึง 
ส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเรารวมถึงบรรยากาศต่างๆ ที่รับรู้ได้ซึ่งในสถานศึกษา มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม
เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาพัฒนาการศึกษาทุกด้านของผู้เรียนอันได้แก่ บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตลอดจนสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในสถานศึกษา โดยเน้น
กระบวนการจัดอย่างมีระบบ และสามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย พร้อมทั้งเหมาะสมกับสภาพแต่ละงาน
หรือแต่ละห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และควรค านึงถึงวิธีการรักษาความสะอาดที่มีผลต่อความปลอดภัย
ในการเรียนการสอน ทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจริยธรรมที่ดี ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือร้น เพ่ือจะเรียนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของผู้วิจัยคนอื่นๆ ได้แก่ กฤษฎา ศรีสุชาติ  
ธีรวัฒน์ สมเพาะ ชฎาพรสุข สิริวรรณ คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto) โมริ และคณะ (Mori, et al.) 
ศศิธร จูมแก้ว โชคูฮี โรยา และคณะ (Shokoohi Roya, et al.) และสกล สมจิตต์ ผู้วิจัยเสนอการสรุป
องค์ประกอบของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา ไว้ในตาราง ดังนี้ 
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
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คว
าม

ถี่ 

1. การป้องกันอุบัติเหตุจาก 
   อาคารเรียน อาคารประกอบ 

         5 

2. การป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณ 
   สถานศึกษา 

         5 

3. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา          5 
4. เครื่องมือ เครื่องใช้ และ 
   อุปกรณ์ต่างๆ 

         1 

5. การเดินทางไป–กลับ          8 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ 
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คว
าม

ถี่ 

6. การพานักเรียนไปศึกษา 
   นอกสถานที่ 

         4 

7. การร่วมกิจกรรมส าคัญ          1 
 
 จากตาราง 2 ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษาตามแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฤษฎา ศรีสุชาติ ธีรวัฒน์ สมเพาะ ชฎาพรสุข สิริวรรณ 
คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto) โมริ และคณะ (Mori, et al.) ศศิธร จูมแก้ว โชคูฮี โรยา และคณะ (Shokoohi 
Roya, et al.) และสกล สมจิตต์ ได้องค์ประกอบของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ในสถานศึกษา 5 ปัจจัย คือ 1) การป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ 2) การป้องกันอุบัติเหตุ
จากบริเวณสถานศึกษา 3) สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 4) การเดินทางไป–กลับ 5) การพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที่ 
 2) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 53-74) ได้กล่าวไว้ว่า 
อุบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และไม่เจตนา เราจึงไม่สามารถป้องกันอุบัติภัยทั้งที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ หรือการกระท าของมนุษย์เอง ไม่ให้เกิดขึ้นเลย แต่ด้วยมาตรการต่างๆ เราสามารถลดจ านวน
การเกิดและความรุนแรงของอันตรายลงได้ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
 (1) อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
สาเหตุที่ส าคัญที่สุดของการเกิดอัคคีภัย คือ ความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ดังนั้น การป้องกันและระงับอัคคีภัยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
ในช่วงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขและฟ้ืนฟู เป็นความรับผิดชอบ
ของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องร่วมมือกัน 
 (2) วาตภัย เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากพายุ ลมแรง ซึ่งสามารถท าความเสียหาย
ได้รุนแรงและเป็นบริเวณกว้าง อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากสาเหตุด้านภูมิศาสตร์
ที่ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ท าให้ได้รับผลกระทบจากพายุต่างๆ 
 (3) อุทกภัย เป็นภัยธรรมชาติจากน้ าท่วม ท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน น้ าทะเลหนุน เป็นต้น ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบางแห่ง 
สภาพอากาศที่เกิดร่วมกับคลื่นพายุซัดฝั่งก็ท าให้เกิดอุบัติภัย เป็นบริเวณกว้างได้เช่นกัน ปัญหาการเกิดน้ าท่วม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

40 

มักจะเกิดจากน้ าหลากจากภูเขา น้ าท่วมบริเวณลุ่มแม่น้ าและชายฝั่ง ทั้งนี้เนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่า  
การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณลุ่มแม่น้ าและชายฝั่งทะเล รวมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
หรือเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้เพ่ิมข้ึนมากมาย 
 (4) ธรณีพิบัติภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นโลก ซึ่งเป็นภัยที่มีสาเหตุ
จากภายในเปลือกโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น และเป็นภัยที่มีสาเหตุจากภายนอก เช่น 
แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด แผ่นดินยุบ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเกิดคลื่นยักษ์ เป็นต้น 
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข  สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; 
ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุม
การลดอุบัติเหตุและความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วย ด้านแผนฉุกเฉินในโรงเรียน หมายถึง ครู เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรในโรงเรียน ได้รับการฝึกทั้งการปฐมพยาบาล การกู้ชีพเบื้องต้น รวมทั้งโรงเรียนมีแผนฉุกเฉิน
เพื่อรับภัยที่ไม่คาดคิดหรือภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติ สึนามิ มีการซ้อม
การอพยพ รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล การมีแผนระบบการส่งต่อนักเรียน
ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 
 คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto, 2014, pp. 40-41) ได้วิจัยศึกษารูปแบบ
ของการศึกษาความปลอดภัย การศึกษาจ าเป็นส าหรับการพัฒนาของสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง (เช่น สังคม
ที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบของการศึกษาความปลอดภัย ผ่านการศึกษาแนวความคิดใหม่ของ “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ESD) ในปีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อนจ านวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างรุนแรงในโรงเรียนโซนกรณีของเด็กที่ถูกลักพาตัวหรือเสียชีวิตเช่นเดียวกับความเสียหายที่เกิดจาก
แผ่นดินไหวทางญี่ปุ่นตะวันออกและสึนามิ ในวันที่ 11 มีนาคม 2011 และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ดังนั้น 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเด็กที่ได้กลายเป็นความรับผิดชอบของสังคมโดยรวม  
ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นรูปแบบใหม่ของการศึกษาความปลอดภัย การวิจัยนี้มีหัวข้อหลัก 2 หัวข้อ จากการศึกษานี้ 
ครั้งแรกเป็นการจัดหาซอฟต์แวร์ที่หลากหลายส าหรับการศึกษาความปลอดภัยที่มีอยู่ การศึกษาความปลอดภัย
ไม่กี่โปรแกรมได้มุมมองของความปลอดภัยความเข้าใจในลักษณะที่ครอบคลุมแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่
พ้ืนที่ของการจราจร ภัยพิบัติหรือชีวิตประจ าวัน 
 ศศิธร จูมแก้ว (2556, หน้า 2) กล่าวว่า ทุกโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะมีกิจกรรม
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเตรียมอุปกรณ์ และจากสมาคมผู้ปกครอง
ในการท าของว่างให้เด็ก ตัวอย่างการซ้อมเช่น ซ้อมดับเพลิง การซ้อมสถานการณ์แผ่นดินไหวจ าลอง  
การท าห้องน้ าชั่วคราวในการเตรียมภาวะฉุกเฉิน การสร้างบ้านฉุกเฉิน และการซ้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เด็กๆ ได้รับการฝึกฝนการช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน และมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของผู้วิจัยคนอ่ืนๆ ได้แก่ กฤษฎา ศรีสุชาติ ธีรวัฒน์ 
สมเพาะ ชฎาพรสุข สิริวรรณ คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto) และศศิธร จูมแก้ว ผู้วิจัยเสนอการสรุป
องค์ประกอบของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติไว้ในตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
 

นักวิชาการ 
 
 
 

 
ปัจจัย สพ

ฐ. 
(25

56
) 

กฤ
ษฎ

า ศ
รีส

ุชา
ติ 

(25
59

) 

ธีร
วัฒ

น์ 
สม

เพ
าะ

 (2
55

1)
 

ชฎ
าพ

รส
ุข 

สิร
ิวร

รณ
 (2

55
0)

 

คิต
ามู

ระ
 ย

ูโต
ะ 

(20
14

) 

ศศิ
ธร

 จ
ูมแ

ก้ว
 (2

55
6)

 

คว
าม

ถี่ 

1. อัคคีภัย       5 
2. วาตภัย       2 
3. อุทกภัย       6 
4. ธรณีพิบัติภัยและสึนามิ       5 

 
 จากตาราง 3 ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กฤษฎา ศรีสุชาติ ธีรวัฒน์ สมเพาะ  
ชฎาพรสุข สิริวรรณ คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto) และศศิธร จูมแก้ว ได้ปัจจัยด้านมาตรการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติได้จ านวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านอัคคีภัย 2) ด้านอุทกภัย 3) ด้านธรณี
พิบัติภัยและสึนามิ 
 3) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 24-138) ได้กล่าวไว้ว่า 
สังคม หมายถึง การรวมกลุ่มคนที่มารวมตัวกันและมีการปฏิบัติต่อกันตามหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม
ตามระเบียบแบบแผนของสังคม 
 ปัญหาสังคม หมายถึง ปัญหาสังคมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเข้าใจกันหรือ
เชื่อกันว่าสถานการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจ านวนมากในสังคมและเห็นว่าควรรวมกันแก้ปัญหานั้น
ให้ดีขึ้นในสังคมไทย จะพบว่า บิดามารดาทุกคนไม่สามารถท าหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูตามที่สังคมคาดหวังได้ 
ท าให้ทอดทิ้งละเลยเด็ก กระท าทารุณ ทารุณเด็ก มีเด็กที่ด ารงชีวิตในที่ล าบาก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง
การคุ้มครองเด็กต้องช่วยค้นหาป้องกัน บ าบัดฟื้นฟูเด็กถูกทอดทิ้งและถูกกระท าทารุณ 
 (1) การล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ สถานการณ์ทางสภาพแวดล้อมของสังคมไทย
ในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคมอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม อีกท้ังภาวการณ์บีบคั้นทางด้าน
เศรษฐกิจ ได้กลายเป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึง
การกดขี่ข่มเหงของคนในสังคม ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ได้ลุกลามเข้าสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษา
ควรก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวังในสถานที่ที่เสี่ยงและให้ค าปรึกษา 
ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 (2) การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน 
การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม เป็นไปในลักษณะที่ต้องแข่งขันกับตัวเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการยอมรับ
ของสังคม ท าให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล มีภาวะกดดันที่รุนแรงซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักเรียน
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หาทางออกด้วยการกระท าตัวเองและคิดสั้น เพ่ือหนีปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ แล้วปัญหาการท าร้ายตัวเอง 
และการฆ่าตัวตาย 
 (3) สารเสพติด ปัจจุบันปัญหาการแพร่กระจายของสารเสพติด นับได้ว่าเป็นปัญหา
ที่ส าคัญของทุกประเทศ เพราะเป็นตัวการบ่อนท าลายความเจริญของทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาเยาวชน และนับวันจะทวีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นปัญหาที่ 
 ก. เกิดจากสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี แตกแยก ทะเลาะวิวาท ไม่สามารถ
สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่มีผู้เข้าใจตนเอง ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่เห็นคุณค่าแห่งตน  
คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ มีปมด้วย ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่ได้รับความยุติธรรม ไม่สามารถปรับตนเอง
เข้ากับผู้อ่ืนได ้
 ข. การสูญเสียบุคลากรหรือสิ่งอันเป็นที่รัก หรือมีเหตุการณ์กระทบจิตใจอย่างรุนแรง 
ขาดท่ีพ่ึงขาดการให้ค าปรึกษา ไม่มีทางเลือก และทางออกในการแก้ปัญหา 
 ค. การผิดปกติทางชีวเคมีของสมองในส่วนที่มีการควบคุมอารมณ์ หรือโรค
ทางร่างกาย เช่น ต่อมไร้ท่อ หรือการได้รับยารักษาโรคบางชนิด มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
 ง. ลักษณะบุคลิกภาพ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ก้าวร้าวไม่สามารถแสดงออกได้
โดยตรงแต่ชอบใช้วิธีการรุนแรง สุดท้ายจึงท าร้ายตนเอง 
 จ. เกิดจากความกดดันทางด้านปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ระบบการจัดการศึกษา 
ขาดผู้ช่วยเหลือหาทางออกในการแก้ปัญหาไม่ได้ 
 ฉ. เกิดจากการติดสารเสพติด มีอาการทางประสาทอย่างรุนแรง 
 (4) การอุปโภคบริโภค ในการด ารงชีวิตของมนุษย์เพ่ือการอยู่รอด คือ การอุปโภค
และบริโภค ซึ่งจะสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย สถานศึกษาเป็นสถาบันที่ผู้ปกครองน าบุตรหลาน
มาศึกษาหาความรู้ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านอุปโภคบริโภคของนักเรียน
ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ในขณะที่ผู้ประกอบการภายในโรงเรียนพยายามทุกวิถีทาง
ที่จะแสวงหาผลประโยชน์สูงสุด โดยการลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้วัสดุคุณภาพต่ า มีสารเคมีปนเปื้อน
จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์โดยไม่ค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้ใช้  จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
การอุปโภคบริโภคสามารถสรุปสาเหตุของปัญหาได้ ดังนี้ 
 ก. นักเรียนบริโภคอาหาร น้ า นม ที่เป็นพิษไม่เหมาะสม จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
 ข. การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นสาเหตุโรคติดต่อในโรงเรียนได้ง่าย 
 ค. นักเรียนได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ต่างๆ หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
ในสถานศึกษา โดยความประมาทหรือบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือครูที่ดูแล 
 ง. การจัดมาตรฐานสุขาภิบาลและโภชนาการในสถานศึกษาไม่ถูกต้อง 
 จ. ขาดการตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหาร และน้ าดื่มในสถานศึกษา 
  (5) การทะเลาะวิวาท จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์ นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน โดยใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา ก่อการทะเลาะวิวาท ใช้อาวุธท าร้ายร่างกายคู่กรณี
หรือฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่สถาบันของตน ส่งผลให้ตนเองและผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พฤติกรรมดังกล่าว
เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพ และอนาคตของนักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นการบั่นทอนขวัญ  
และก าลังใจ บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  
จนเป็นความวิตกของสังคม อาจมีเหตุ ดังนี้ 
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 ก. คุณลักษณะความคิดของตัวนักเรียนเอง ซึ่งมาจากพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู
และกระบวนการเข้าสู่สังคม ทัศนคติ ต่อความรุนแรง โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 ก) การคบเพื่อน เกิดจากสภาวะช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่ให้ความส าคัญ
ต่อเพ่ือนเป็นพิเศษ วัยคึกคะนอง เพราะเชื่อเพ่ือน มีพลังฮึกเหิมกล้าท าผิด อยากเด่นดัง ต้องการการยอมรับ
ในกลุ่มเพ่ือน 
 ข) มีค่านิยมในทางที่ผิด รักเพ่ือน รักสถาบัน เป็นพฤติกรรมของวัยรุ่นชอบท า
ในสิ่งที่ท้าทาย ต้องการให้เพ่ือนยอมรับเพ่ือศักดิ์ศรี ประเพณีค่านิยมในระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง ต้องการแสดง
ความเก่งอยู่เหนือกลุ่มเพ่ือน การถูกท้าทาย ขีดเขียนข้อความ เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม 
 ข. สภาพการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่แตกต่าง 
 ก) ครอบครัวแตกแยกและชีวิตอิสระมีสิ่งยั่วยุน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนประกอบกับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ท าให้เด็กหันเหชีวิตไปในทางเสื่อม เด็กจะ
เห็นความรุนแรงจากครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดา 
 ข) ผู้ใหญ่ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างความรัก ความเข้าใจ
ที่เด็กควรจะได้รับจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อมีปัญหาจึงไม่กล้าพูดคุยปรึกษาหารือกับพ่อ แม่ แต่จะไปปรึกษา
กับเพ่ือน 
 ค) วิธีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน บางครอบครัวเลี้ยงดูอย่างประคบประหงม 
บางครอบครัวเลี้ยงดูด้วยการให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง ขาดความใกล้ชิดกับพ่อแม่ เด็กบางคน
กลัวพ่อแม ่
 ค. พฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น การโฆษณา
ละคร ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมความรุนแรง 
 (6) การถูกล่อลวงและลักพา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ท าหน้าที่
ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน การดูแลนักเรียนที่อยู่ในความปกครองให้ได้รับความปลอดภัย
จากการถูกล่อลวงและลักพา จากสภาพสังคมปัจจุบัน ครอบครัว สังคม คุณธรรม จริยธรรม กระแสวิถีชีวิต
แบบตะวันตก ความยากจน มีผลและแนวโน้มที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการล่อลวงและลักพาเพ่ิมขึ้นและ
สามารถให้ความดูแลคุ้มครองนักเรียนให้ปลอดภัยได้ จ าเป็นต้องศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ก. ผู้เรียนขาดทักษะในการตัดสินใจ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 ข. เกิดกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในแต่ละช่วงวัย เช่น การค้าประเวณี 
ขอทาน เป็นต้น 
 ค. ความบกพร่องในมาตรการดูแลคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา 
 ง. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องละเลยหรือขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
 จ. บริเวณสถานศึกษาและเส้นทางการเดินทางมาสถานศึกษามีจุดล่อแหลม
และเสี่ยงภัย เอ้ือต่อการเกิดปัญหาและการล่อลวง เช่น เส้นทางการเดินทางมาสถานศึกษาค่อนข้างเปลี่ยว 
ไกล และมีผู้คนสัญจรน้อย ท าให้ไม่ปลอดภัยและเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพด าเนินการได้ 
 ฉ. ปัญหาครอบครัว ความแตกแยกภายในครอบครัว ขาดการดูแลเอาใจใส่ให้ความรู้ 
ความรักและความอบอุ่นอย่างเพียงพอ 
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 (7) สื่อลามกอนาจาร สภาพสังคมปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า สังคมไทยก าลังเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจารทุกรูปแบบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กวัยรุ่น ก่อให้เกิดปัญหาทางเพศและอาชญากรรมในที่สุด ซึ่งทางโรงเรียน
ไม่มีวิธีป้องกันดูแลอย่างทั่วถึง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
โดยเฉพาะในเรื่องสื่อลามกอนาจาร เป็นปัญหาของสถานศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งสามารถจ าแนกสาเหตุไ ด้
พอสังเขป ดังนี้ 
 ก. การแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มนายทุน ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม 
ในสังคมในการผลิตและจ าหน่ายสื่อลามกอนาจาร ซึ่งมีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องตลาดโดยขาดการควบคุม
และบังคับใช้กฎหมาย 
 ข. กลุ่มผู้บริโภคสื่อโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ขาดจิตส านึกและวิจารณญาณที่ดี
ในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร และสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย 
 ค. กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้บริโภคสื่อสามกอนาจารไม่ได้รับการเลี้ยงดูอบรมเอาใจใส่
ชี้แนะในการเลือกบริโภคท่ีเหมาะสมจากผู้ปกครอง ครู ญาติพี่น้อง 
 ง. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเพียงพอ โดยเฉพาะตามแหล่งมั่วสุม
สถานบันเทิงต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปล่อยปละละเลย ในการควบคุมเผยแพร่สื่อลามก 
 จ. การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการแสดงออก
ด้านความรักอย่างเปิดเผยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 (8) อบายมุข สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ท าให้บุคคลต่างจ าเป็นต้องปรับตัว เพ่ือการด ารงชีวิตให้อยู่รอดและความสุขจากแหล่งมั่วสุมประเภทต่างๆ 
หากบุคคลใด ครอบครัวใดไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันได้ ซึ่งอาจท าให้
เกิดปัญหาภายในครอบครัวและในที่สุดจะมีผลกระทบถึงบุตรหลาน ขาดการอบรมดูแลให้ค าแนะน า
อย่างใกล้ชิดเด็กจะแสวงหากิจกรรมนันทนาการตามแหล่งมั่วสุมตามความพอใจของตนเอง ท าให้พฤติกรรม
เปลี่ยนไปในทางที่ผิด ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่มีผลต่อความประพฤติ การเรียนของนักเรียนด้อยลง 
ขาดความเชื่อมั่นจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน ดังนั้น ในการควบคุมสอดส่องนักเรียนมิให้ประพฤติมั่วสุม
ตามแหล่งอบายมุข 
 (9) พฤติกรรมชู้สาว ปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ด้านนักเรียนมีการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมจากสังคมตะวันตก ที่มีการแสดงออกทางชู้สาวอย่างเปิดเผย กล้าแสดงออกในสิ่งที่วัฒนธรรม
และประเพณีไทยไม่ยอมรับ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากขึ้ นทุกที 
อันจะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมามากมาย ซึ่งเป็นพิษภัยต่อตนเองและครอบครัว จากการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น เช่น พฤติกรรมทางชู้สาว การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
การค้าประเวณี เป็นต้น โดยสามารถจ าแนกสาเหตุของปัญหาได้ดังนี้ 
 ก. สภาพครอบครัวของนักเรียนที่ขาดการเอาใจใส่ดูแล ขาดความรัก ความอบอุ่น
จากครอบครัว จนเป็นผลให้นักเรียนขาดที่พ่ึง 
 ข. ความต้องการอยากรู้อยากลอง การคบเพ่ือนต่างเพศ การรวมกลุ่มท ากิจกรรม
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเรื่องชู้สาว 
 ค. สภาพแวดล้อมของสังคมรอบตัวนักเรียน สื่อ ภาพยนตร์ หนังสือที่เกี่ยวกับ
เรื่องเพศ มีแพร่หลายเป็นจ านวนมาก ซึ่งง่ายต่อการที่นักเรียนจะเข้าไปทดลองและเกิดการลอกเลียนแบบ 
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 ง. การมีค่านิยมและเจตคติเรื่องเพศในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับวัย ขาดจิตส านึก
และวิจารณญาณที่ดีในการตัดสินใจ 
 (10) อินเทอร์เน็ตและเกม เนื่องจากในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเสรีที่นับวัน
จะเข้าถึงเด็กและเยาวชนมากขึ้น ซึ่งเป็นสื่อที่มีทั้งคุณและโทษในตัวเอง การปิดกันมิให้เด็กและเยาวชน
ให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต จะเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และก้าวทันโลก แต่ในทางตรงกันข้ามหากปล่อย
ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตอย่างขาดสติ ก็อาจจะท าให้เกิดภัยต่อตัวเด็กและเยาวชนได้
อย่างมากมายเช่นกัน ในบทบาทของสถานศึกษา จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบรัดกุม 
โดยการสร้างความตระหนักในการเรียนรู้ วิธีการใช้สื่อการเลือกรับและการเรียนรู้จากสื่ออย่างรู้เท่าทัน
ชาญฉลาด จากการศึกษาถึงสาเหตุปัจจัยเสี่ยงพิษภัยของสื่อชนิดนี้ อาจสรุปได้ดังนี้ 
 ก. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่มีขอบเขตจ ากัด จนเป็นผลท าให้สามารถ
ควบคุมการบริโภคของผู้เรียนได้ 
 ข. นักเรียนขาดวิจารณญาณในการบริโภคข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิด
การลอกเลียนแบบ การจัดแบ่งเวลาไม่เหมาะสม 
 ค. จ านวนสถานบันเทิงที่มีจ านวนมาก และการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว 
จนกลายเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ ท าให้นักเรียนมีความต้องการสูงและก่อให้เกิดปัญหาการหนีเรียน มั่วสุม 
 ง. สถาบันครอบครัว ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการเอาใจใส่กวดขันในเรื่องการเรียน
ของบุตรหลาน เป็นผลให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น มีเวลามากเกินความจ าเป็น 
 จ. การคบเพ่ือนหรือกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไม่สนใจในการเรียน ชอบหนีเรียนเพ่ือไปมั่วสุมในร้านเกม 
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; 
ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุม
การลดอุบัติเหตุและความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วยด้านระบบคุ้มครองเด็ก คือ ระบบป้องกันผลเสีย
ต่อสุขภาพนักเรียนอันเกิด จากความรุนแรง การถูกท าร้าย การท าร้ายตนเอง สภาวะยากล าบากและ
การถูกละเลยทอดทิ้ง ได้แก่ การป้องกันเด็กก่อพฤติกรรมรุนแรง เด็กรังแกกัน การป้องกันภาวะซึมเศร้า
และท าร้ายตนเอง การป้องกันคนแปลกหน้าระบบการลงโทษเด็ก การป้องกันการท าร้ายทางอารมณ์และ
จิตใจต่อเด็ก โดยครูให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กในครอบครัวยากจน เด็กพิการ เด็กเล็ก 
เป็นต้น โดยการท างานร่วมกับกลุ่ม สหวิชาชีพ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา แพทย์พยาบาล ต ารวจ 
ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ จัดท าแนวทางการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 ฟลาเฮอร์ตฟ์ ลอยส์ ที (Flahertv Lois T, 2015, pp. 277-289) ได้ศึกษาเรื ่อง 
การประเมินความปลอดภัยในโรงเรียนและบทบาทของจิตแพทย์เด็กและนักวิชชาชีพชั้นสูงด้านสุขภาพจิตอ่ืนๆ 
พบว่า ในระยะสามทศวรรษที่ผ่านมานี้ มีผู้ก าหนดนโยบาย ครู ผู้ปกครองและนักเรียนแสดงความกังวล
เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากมีภัยอันตรายเกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
การยิงกันที่มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาต่างๆ จึงมีการวางมาตรการความปลอดภัย
ที่เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด 
 เพตทิต เกรกอรี เอส (Pettit Gregory S, 2003, pp. 570-588) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
พัฒนาการของพฤติกรรมอันตรายของเด็กวัยรุ่นตอนต้น (อายุ 12-13 ปี) ที่เกิดจากการติดต่อคบหาสมาคม
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กับกลุ่มเพ่ือนหลังโรงเรียนเลิก โดยไม่มีพ่อแม่คอยสอดส่องดูแล และไม่มีเพ่ือนบ้านช่วยรายงานความเคลื่อนไหว 
ซึ่งผู้วิจัยพบว่า วัยรุ่นตอนต้นที่ก าลังศึกษาอยู่ในเกรด 6 และเกรด 7 ที่เพ่ือนชักชวนกันไปในทางที่ไม่ดี
หลังโรงเรียนเลิก โดยไม่มีพ่อแม่และเพ่ือนบ้านคอยสอดส่องดูแลดังกล่าว มักจะมีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
ต่อสังคมได้ง่าย 
 วารีอาส คริส และคนอ่ืนๆ (Varias Keris, et al., 2009, pp. 159-176) ได้ศึกษา
พฤติกรรมข่มเหงรังแก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ส่งข้อความ/ รูปภาพข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งกัน 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนกลางที่อยู่ในเขตเมือง 427 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา พบว่า
นักเรียนชายมีการท าร้ายร่างกาย การท าร้ายกันด้วยวาจา ทั้งที่เป็นฝ่ายกระท าและฝ่ายถูกกระท ามากกว่า
นักเรียนหญิง ข้อค้นพบอีกประการหนึ่ง ก็คือ นักเรียนที่มีอายุมากกว่ามีการท าร้ายหรือถูกท าร้ายร่างกาย 
และถูกท าร้ายด้วยวาจาน้อยกว่านักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 
 บาร์รีออส ลิซ่า ซี และคนอ่ืนๆ (Barrios Lisa C, et al., 2003, p. 18) กล่าวว่า โรงเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องป้องกันมิให้การบาดเจ็บล้มตายจากการรังแกและฆ่าตัวตายดังกล่าวเกิดขึ้น 
หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด ในการณ์นี้โรงเรียนสามารถสอนทักษะที่จ าเป็นในการป้องกันการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา 
ความรุนแรง และการฆ่าตัวตายมิให้เกิดขึ้นทั้งที่บ้านและโรงเรียน ตลอดจนในชุมชนและสถานที่อ่ืนตลอดชีวิต
ของนักเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของผู้วิจัยคนอ่ืนๆ ได้แก่ กฤษฎา ศรีสุชาติ ธีรวัฒน์  
สมเพาะ ชฎาพรสุข สิริวรรณ ฟลาเฮอร์ตฟ์ ลอยส์ ที (Flahertv Lois T) เพตทิต เกรกอรี เอส (Pettit 
Gregory S) วารีอาส คริส และคนอ่ืนๆ (Varias Keris et al.) และบาร์รีออส ลิซ่า ซี. และคนอ่ืนๆ 
(Barrios Lisa C, et al.) ผู้วิจัยเสนอการสรุปปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ไว้ในตาราง 
ดังนี้ 
 
ตาราง 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยหลักด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
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คว
าม

ถี่ 

1. การล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ         8 
2. การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย         5 
3. สารเสพติด         1 
4. การอุปโภคบริโภค         1 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
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คว
าม

ถี่ 

5. การทะเลาะวิวาท         1 
6. การถูกล่อลวงและลักพา         1 
7. สื่อลามกอนาจาร         1 
8. อบายมุข         1 
9. พฤติกรรมชู้สาว         1 
10. อินเทอร์เน็ตและเกม         1 

 
 จากตาราง 4 ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ตามแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฤษฎา ศรีสุชาติ ธีรวัฒน์ สมเพาะ ชฎาพรสุข สิริวรรณ 
ฟลาเฮอร์ตฟ์ ลอยส์ ที (Flahertv Lois T) เพตทิต เกรกอรี เอส (Pettit Gregory S) วารีอาส คริส และคณะ 
(Varias Keris, et al.,) บาร์รีออส ลิซ่า ซี และคณะ (Barrios Lisa C, et al.,) ผู้วิจัยได้ปัจจัยด้านมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคม 2 ด้าน คือ 1) ด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ 2) ด้านการท าร้ายตัวเองและ
การฆ่าตัวตาย 
 4) มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 75-98) ได้กล่าวไว้ว่า 
สถานศึกษาเป็นศูนย์รวมนักเรียนของแต่ละชุมชน ซึ่ งนักเรียนแต่ละคนจะมีที่มาแตกต่างกัน  
ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพแวดล้อมของชุมชน ดังนั้น สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร ครูอนามัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เรื่องการป้องกัน
มลภาวะจากสิ่งแวดล้อม เรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ให้ระบาดมากขึ้น และเองการดูแลรักษาเบื้องต้น 
เชื่อว่านักเรียน ผู้ปกครอง บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จะมีความศรัทธาและเชื่อมั่น
ต่อประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ส าหรับมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยสถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน จ าแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 (1) ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม สถานศึกษาเป็นที่มีผู้คนมารวมกันจ านวนมากในแต่ละวัน 
บางแห่งเป็นร้อยคน บางแห่งเป็นหลายพันคน การใช้ทรัพยากรร่วมกันหากไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอ 
อาจส่งผลเสีย ก่อเกิดมลพิษจากสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ของเสียจากขยะมูลฝอย เสียงรบกวนหรือมลพิษจากอากาศ 
ในกรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมือบงหรือเขตอุตสาหกรรม เป็นต้นหากสถานศึกษาไม่มีมาตรการก าจัด
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สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษให้ดีพอ ผลกระทบโดยตรงที่มีต่อนักเรียน คือ ปัญหาด้านสุขภาพ และผลกระทบทางอ้อม
ที่จะตามมา คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพราะสถานศึกษามีความจ าเป็นและความต้องการ สิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และมีบทบาทหน้าที่ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องรอระเบียบกฎหมาย หรือเงื่อนไข
ของท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 (2) ด้านโรคติดต่อและโรคระบาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
โรคติดต่ออันตราย ปัจจุบันมีจ านวน 4 โรค คือ อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษและไข้เหลือง สามารถแจ้งความ
ในระดับประเทศหรือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะในเขตของตน และได้ประกาศเพ่ิมเติมอีก 15 โรค ได้แก่ 
อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง คอตีบ บาดทะยักในเด็กเกิดใหม่ โปลิโอ ไข้สมองอักเสบ พิษสุนัขบ้า 
ไข้รากสาดใหญ่ แอนแทร็กซ์ ทริคโนซิส ไข้กาฬหลังแอ่น คุดทะราดระยะติดต่อ และเอดส์ 
 (3) ความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน ปัจจุบันสถานศึกษาประสบปัญหา
ความยุ่งยาก เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความผิดปกติ จากสุขภาวะของตัวนักเรียน โดยเฉพาะ
ปัญหาทางพฤติกรรมที่แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเด็กทั่วไป และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนี้ เป็นผลมาจาก
ความขัดแย้งระหว่างเด็กกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก ดังนั้นสถานศึกษา
ต้องหามาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ของนักเรียนแต่ละคนเป็นส าคัญ ถึงแม้ได้รับการบริการ
ทางด้านการแนะแนวและการให้การศึกษาแล้ว ก็ยังมีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมอยู่ในขั้นรุนแรง 
และมีปัญหาต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรี ยน ท าให้
เด็กมีพัฒนาการทางด้านการเรียนอย่างเชื่องช้า เข้ากับเพ่ือนนักเรียนด้วยกันไม่ได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าว
ส่งผลต่อสถานศึกษา โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความปลอดภัย
ทางร่างกาย  
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; 
ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุม
การลดอุบัติเหตุและความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม พบนักเรียนระดับอนุบาล
และประถมศึกษามีโอกาสบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมได้มากกว่ามัธยม       
 ลี ซ-ิเจียน และคณะ (Li Si-Jian, et al., 2015, pp. 46-50) ได้ศึกษาเรื่องความปลอดภัย
ในโรงเรียนและสุขภาพของเด็กท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองลูซาน หลังจากท่ีเกิดแผ่นดินไหวในเมืองดังกล่าว 
โดยผู้วิจัยได้ไปศึกษาผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่มีต่อเด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา เด็กเหล่านี้จึงไม่สู้จะได้รับการเอาใจใส่
ดูแลเท่าที่ควร และส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 
 พีเอฟ อะบาไบโอ และคณะ (P.F. Ababio, et al., 2015, pp. 18-24) ได้ศึกษาเรื่อง
ของผลการเข้าไปดูแลการปฏิบัติที่ถูกหลักอนามัยที่ดี (good hygiene practices: GHP) เพ่ือความปลอดภัย
ด้านอาหาร (food safety) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศกานา (Ghana) พบว่า หลังจาก
ที่มีการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ถูกหลักสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้มาตรฐาน
ในประเทศกานา จ านวน 11 โรงเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของผู้วิจัยคนอ่ืนๆ ได้แก่ กฤษฎา ศรีสุชาติ ธีรวัฒน์ 
สมเพาะ ชฎาพรสุข สิริวรรณ ลี ซิ-เจียน และคณะ (Li Si-Jian, et al.,) พีเอฟ อะบาไบโอ และคณะ 
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(P.F. Ababio, et al.,) ผู้วิจัยเสนอการสรุปปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนไว้ในตาราง ดังนี้ 
 
ตาราง 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
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คว
าม

ถี่ 

1. ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม       4 
2. ด้านโรคติดต่อและโรคระบาด       1 
3. ความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน       3 

 
 จากตาราง 5 ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฤษฎา ศรีสุชาติ 
ธีรวัฒน์ สมเพาะ ชฎาพรสุข สิริวรรณ ลี ซิ-เจียน และคณะ (Li Si-Jian, et al.,) พีเอฟ อะบาไบโอ และคณะ 
(P.F. Ababio, et al.,) ได้ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนจ านวน 2 ปัจจัย ได้แก ่ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน 
 เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย
ในสถานศึกษาจากปัจจัย 4 ปัจจัย และองค์ประกอบ 12 ด้าน และได้สังเคราะห์ทั้งในส่วนที่เหมือนและ
ส่วนที่แตกต่างในแต่ละตัวองค์ประกอบ เพ่ือก าหนดเป็นค าอธิบายลักษณะของปัจจัย ดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา หมายถึง เป็นวิธีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ส าหรับอุบัติเหตุในสถานศึกษา มักมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดการดูแลเอาใจใส่
ในเรื่อง อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษา มีทั้งหมด  
 (1) ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ หมายถึง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ไฟฟ้า ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องน้ าห้องส้วมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สามารถท าให้เกิดอุบัติเหตุ
แก่นักเรียนได้ ดังนั้นต้องมีการจัดมาตรการให้ความปลอดภัยแก่นักเรียน โดยค านึงโครงสร้างของอาคาร
ควรใช้วัสดุทนไฟ ป้องกันไฟ ป้องกันการสั่นสะเทือน และแผ่นดินไหวได้ ครุภัณฑ์ควรจัดวางในสถานที่
ที่เหมาะสมและปลอดภัย ควรมีข้อแนะน าและข้อควรระวังในการใช้ หรือให้มีการจัดอบรมกับผู้ใช้ครุภัณฑ์ต่างๆ 
หากมีการช ารุดก็ควรน าไปปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ 
 (2) ด้านอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา  หมายถึง บริเวณสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
รั้วและประตู บ่อน้ า สระน้ าและบ่อเลี้ยงปลา เขตก่อสร้างและกองวัสดุช ารุด ต้นไม้ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
และอุปกรณ์กีฬา โอ่งน้ า บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังเก็บน้ า เตาเผาขยะ และที่ทิ้งขยะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ 
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สามารถท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนได้ ดังนั้นต้องมีการจัดมาตรการให้ความปลอดภัยตลอดเวลา ส่วนไหน
ที่จะเกิดอันตรายก็ควรจัดติดตั้งป้ายก ากับให้ชัดเจนในบริเวณที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะเกิดอันตรายได้  
หรือสิ่งของบางอย่างที่ช ารุดก็ควรแจ้งให้ช่างช านาญการมาซ่อมแซมหรือรื้อถอนทันที 
 (3) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ตัวเรารวมถึงบรรยากาศต่างๆ ที่โน้มน้าวหรือมุ่งเน้น
ที่จะส่งเสริม เอ้ืออ านวยต่อการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทุกด้านของนักศึกษา ท าให้การเรียนการสอน
สัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย ดังนั้นสถานศึกษาควรมาตรการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม 
 (4) ด้านการเดินทางไป–กลับ หมายถึง นักเรียนได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางไป–กลับ 
ระหว่างบ้านและสถานศึกษาส่วนใหญ่มาจากการเดินทางโดยทางเท้า ยานพาหนะทางบก ซึ่งการเดินทาง
ในบางครั้งนักเรียนอาจได้รับอุบัติเหตุ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยให้
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันสร้างความตระหนักในหลักความปลอดภัย พร้อมจัดกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และข้อปฏิบัติในการขับขี่ตามกฎจราจร 
พนักงานขับรถรับ–ส่ง ควรให้มีการฝึกอบรมและแนะน าผู้ปกครองให้ใช้รถที่มีการตรวจสภาพเรียบร้อย 
 (5) ด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา 
ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย จึงถือเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาและครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ทุกกลุ่มสาระที่จะต้องด าเนินการให้มีประสิทธิผล การพานักเรียน
ไปศึกษานอกสถานที่ จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  
ได้เปลี่ยนบรรยากาศนอกห้องเรียน ปัจจุบันการจัดการกิจกรรมหรือโครงการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 
จึงเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นเป็นล าดับ และบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ต้องมีการจัดการ
ดูแลนักเรียนในการพานักเรียนไปศึกษานอกต้องมีการศึกษาเส้นทาง ส ารวจตรวจสอบ รวมทั้งท าประกัน
เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน 
 2) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ  หมายถึง 
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติและสึนามิ ซึ่งทั้งหมดนี้
อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิดเมื่อไหร่แต่ก็เกิดได้ทุกเมื่อกับสถานศึกษา ดังนั้น
สถานศึกษา จึงควรด าเนินการวางแผนหรือวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้กับนักเรียนต่อไป 
 (1) ด้านอัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารภัยประเภทหนึ่ง
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ สาเหตุที่ส าคัญที่สุดของการเกิดอัคคีภัย คือ ความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
การขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ดังนั้น การป้องกันและระงับอัคคีภัย
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง การเตรียมการก่อนเกิดอัคคีภัยและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ เช่น สายไฟฟ้า การหุงต้ม เป็นต้น และให้ความรู้
และฝึกซ้อมนักเรียนในเรื่องการดับไฟ การหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา 
 (2) ด้านอุทกภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติจากน้ าท่วม ท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน น้ าทะเลหนุน เป็นต้น ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
บางแห่ง สภาพอากาศที่เกิดร่วมกับคลื่นพายุซัดฝั่งก็ท าให้เกิดอุบัติภัยเป็นบริเวณกว้างได้เช่นกัน 
 (3) ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนโลก ซึ่งเป็นภัย
ที่มีสาเหตุจากภายในเปลือกโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น และเป็นภัยที่มีสาเหตุจากภายนอก 
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เช่น แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด แผ่นดินยุบ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเกิดคลื่นยักษ์ เป็นต้น สถานศึกษา
ต้องวางแผนป้องกันภัยล่วงหน้า จัดให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแนะน า ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลและ
ฝึกซ้อมการหลบภัยจากแผ่นดินไหว แก่ครู นักเรียน และบุคลากร มีการวางแผนป้องกันส าหรับ
สถานศึกษา ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 
 3) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม  หมายถึง ปัญหาสังคม
เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเข้าใจกัน หรือเชื่อกันว่าสถานการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคน
จ านวนมากในสังคมและเห็นว่าควรรวมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น 
 (1) ด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ หมายถึง สถานการณ์ทางสภาพแวดล้อม
ของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคม
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม อีกท้ังภาวการณ์บีบคั้น
ทางด้านเศรษฐกิจ ได้กลายเป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึง
การกดขี่ ข่มเหงของคนในสังคม ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ลุกลามเข้าสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษา
ควรก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวังในสถานที่ที่เสี่ยงและให้ค าปรึกษา 
ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 (2) ด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย หมายถึง สภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคม
แห่งการแข่งขัน การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมเป็นไปในลักษณะที่ต้องแข่งขันกับตัวเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งการยอมรับของสังคม ท าให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล มีภาวะกดดันที่รุนแรงซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้นักเรียนหาทางออกด้วยการกระท าตัวเองและคิดสั้น เพ่ือหนีปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 
 4) ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน  หมายถึง 
สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ครูอนามัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย เรื่องการป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม เรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ให้ระบาดมากขึ้น 
และเองการดูแลรักษาเบื้องต้น เชื่อว่านักเรียน ผู้ปกครอง บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา จะมีความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
มากยิ่งขึ้น 
 (1) ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม หมายถึง สถานศึกษาเป็นที่มีผู้คนมารวมกันจ านวนมาก
ในแต่ละวัน บางแห่งเป็นร้อยคน บางแห่งเป็นหลายพันคน การใช้ทรัพยากรร่วมกันหากไม่ได้รับการจัดการ
ที่ดีพอ อาจส่งผลเสียก่อเกิดมลพิษจากสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ของเสียจากขยะมูลฝอย เสียงรบกวนหรือมลพิษ
จากอากาศ ในกรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมือบงหรือเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น หากสถานศึกษาไม่มีมาตรการ
ก าจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษให้ดีพอ ผลกระทบโดยตรงที่มีต่อนักเรียน คือ ปัญหาด้านสุขภาพ และผลกระทบ
ทางอ้อมที่จะตามมา คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพราะสถานศึกษามีความจ าเป็นและความต้องการ 
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้และมีบทบาทหน้าที่ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องรอระเบียบกฎหมาย 
หรือเงื่อนไขของท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2) ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน  หมายถึง ปัจจุบันสถานศึกษา
ประสบปัญหาความยุ่งยาก เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความผิดปกติ จากสุขภาวะของตัวนักเรียน 
โดยเฉพาะปัญหาทางพฤติกรรมที่แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเด็กทั่วไป และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนี้ 
เป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างเด็กกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก 
ดังนั้น สถานศึกษาต้องหามาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ของนักเรียนแต่ละคนเป็นส าคัญ ถึงแม้ได้รับ
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การบริการทางด้านการแนะแนวและการให้การศึกษาแล้ว ก็ยังมีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรม
อยู่ในขั้นรุนแรง และมีปัญหาต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
 การวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อค าถามด้านป้องกัน
อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา ด้านการเดินทางไป–กลับ และด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 24-52) กล่าวว่า อุบัติเหตุจาก
อาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การเดินทาง
ไป–กลับ และการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ดังนี้ อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ คือ 
อุบัติเหตุที่เกิดจากโครงสร้างของอาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น คาน ฝ้าเพดาน พ้ืน หลังคา เสา ราวบันได 
ประตู หน้าต่าง กันสาด รางน้ า และท่อน้ าฝน เป็นต้น อาคารเรียน หรืออาคารประกอบของสถานศึกษา
เป็นสิ่งก่อสร้างถาวร ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ  
 อุบัติเหตุในบริเวณสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิด มิได้จงใจ  
เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะท าให้ความเสียหายให้กับนักเรียน ในบริเวณสถานศึกษา อุบัติเหตุที่พบ มักจะเกิดจาก
การพลัดตกหกล้ม จากการวิ่งซุกซนของนักเรียนหรือการเล่นกีฬา ท าให้เกิดบาดแผล กระดูกหัก ข้อเคลื่อน 
เป็นต้น บางครั้งเกิดจากสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องใช้ของโรงเรียนบกพร่องกร่อนเสียหาย ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนได้ทั้งสิ้น 
 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง อาคาร สถานที่ และบริเวณสถานศึกษาที่ใช้เป็นที่
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีความส าคัญ
ต่อนักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นการจัด
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรารวมถึงบรรยากาศต่างๆ ที่โน้มน้าวหรือมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมเอ้ืออ านวยต่อการศึกษา 
และพัฒนาการศึกษาทุกด้านของนักศึกษา ท าให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย ดังนั้น สถานศึกษา
ควรมาตรการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริม จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียง 
 การเดินทางไป–กลับ นักเรียนต้องเดินทางไป–กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษาด้วยวิธีแตกต่างกัน 
ซึ่งการเดินทางในบางครั้งนักเรียนอาจได้รับอุบัติเหตุ จากไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเอง 
อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะ และทรัพย์สิน ส่วนใหญ่มาจากการเดินทางโดยทางเท้า 
และยานพาหนะทางบก 
 การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ได้ก าหนดให้
มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย จึงถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา
และครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ทุกกลุ่มสาระที่จะต้องด าเนินการให้มีประสิทธิผล การพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที ่จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เปลี่ยนบรรยากาศ
นอกห้องเรียน ปัจจุบันการจัดการกิจกรรมหรือโครงการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ จึงเป็นที่นิยม
และแพร่หลายมากขึ้นเป็นล าดับ และบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 
2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุมการลดอุบัติเหตุ
และความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วย 
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 1) ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพโรงเรียน หมายรวมถึง สภาพโครงสร้างอาคารที่ถูกต้อง
ปลอดภัย โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ห้องเรียน ห้องน้ า-ห้องสุขา ห้องครัว-โรงอาหาร ระเบียง
อาคาร บันได ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สระน้ า บ่อน้ า ทางเดิน 
ประตูรั้ว ท่อระบายน้ า ต้นไม้-สัตว์       
 2) ด้านการเดินทางไปกลับโรงเรียนอย่างถูกวิธี ระบบและกิจกรรมความปลอดภัย
ในการเดินทางไปกลับโรงเรียน 
 3) ด้านความปลอดภัยกิจกรรมการเรียน ทั้งกิจกรรมใน-นอกโรงเรียน เช่น กีฬา เข้าค่าย
ทัศนศึกษา แผนการสอนต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในวิชานั้น และก าหนดมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
 คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto, 2014, pp. 40-41) ได้ศึกษา รูปแบบของการศึกษาความปลอดภัย 
การศึกษาจ าเป็นส าหรับการพัฒนาของสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง (เช่น สังคมที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า การจราจร จุดเริ่มต้นส าหรับการศึกษาความปลอดภัย
และจากนั้นขยายขอบเขตในการด ารงชีวิตประจ าวันและภัยพิบัติ 
 โมริ และคณะ (Mori, et al., 2012, pp. 13-15) ได้ศึกษา การจัดท าโครงการขี่จักยานหรือเดินเท้า
ในประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนประถมศึกษาเซ็นจูฮอนมาชิ โดยส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองขี่จักรยาน
หรือเดินเท้าไปโรงเรียนด้วยกัน เพ่ือจะได้รับรู้ถึงเส้นทางที่เสี่ยงอันตรายและสถานที่ที่จะเข้าไปหลบภัย
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเดินร่วมทางด้วยกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งถ้านักเรียนอนุบาล
หรือนักเรียนที่เป็นเด็กเล็กก็อาจให้ครูหรือผู้ดูแลร่วมเดินทางไปด้วย ในการณ์นี้ ทางผู้บริหารท้องถิ่นและ
ผู้ที่เกี่ยงข้องอ่ืนๆ อาจจัดส่งอาสาสมัครมาคอยสอดส่องดูแลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทางโรงเรียน
อยู่เป็นประจ า และมีหลายโรงเรียนที่นักเรียนมาอภิปรายกันหรือก าหนดมาตรการความปลอดภัย และจัดท า
แผ่นพับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและสมาคมผู้ปกครอง-ครู 
(parent-teacher association) ซึ่งมาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจ  
 ศศิธร จูมแก้ว (2556, หน้า 2) กล่าวว่า การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน พบว่า 
การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัย การปลูกฝังให้เด็กรู้จักคิดและ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และมุ่งส่งเสริมในด้านความปลอดภัยให้แก่เด็ก กล่าวคือ เด็กๆ จะถูกปลูกฝัง
ให้รู้จักความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน เมื่อเด็กๆ จะเดินทางมาโรงเรียนจะมีการรวมตัวที่จุดนัดพบใกล้ๆ 
โรงเรียนและเดินทางไปพร้อมกัน เด็กจะเดินไปโรงเรียนเป็นการฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง การเดินมาโรงเรียนนั้น
ปลอดภัยมากเพราะคนญี่ปุ่นเคารพกฎจราจรและรถหยุดให้คนข้ามถนนเสมอ มีอาสาสมัครที่เป็นวัยผู้ใหญ่
เกษียณมาคอยดูแลความปลอดภัยให้เด็ก เด็กชั้นประถมศึกษาจะใส่หมวกสีเหลืองเพ่ือให้คนใช้รถและคุณครู
มองได้เห็นชัดเจนและเพ่ือให้ทุกคนช่วยดูแลความปลอดภัยของเด็ก 
 โชคูฮี โรยา และคณะ (Shokoohi Roya, et al., 2012, pp. 315-323) ได้ศึกษา การเดินเท้าไป-กลับ
ของนักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความปลอดภัยในพ้ืนที่หรือบริเวณที่นักเรียนต้องเดินผ่าน พบว่าความปลอดภัยในพ้ืนที่หรือบริเวณดังกล่าว 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกวิธีการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน กล่าวคือ ผู้ปกครองและนักเรียน
มีความรู้สึกในทางลบต่อความปลอดภัยในพ้ืนที่หรือบริเวณที่นักเรียนจะต้องเดินผ่าน มีแนวโน้มที่จะเลือก
ตัดสินใจในการเดินทางโดยรถยนต์หรือการเดินเป็นเพ่ือน (escort) กับลูกไปโรงเรียน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

54 

 สกล สมจิตต์ (2550, หน้า 9) ได้กล่าวถึง สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อม หมายถึง ส่วนประกอบ
ต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเรารวมถึงบรรยากาศต่างๆ ที่รับรู้ได้ซึ่งในสถานศึกษา มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมเอ้ืออ านวย
ต่อการศึกษาพัฒนาการศึกษาทุกด้านของผู้เรียนอันได้แก่ บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตลอดจนสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในสถานศึกษา โดยเน้นกระบวนการ
จัดอย่างมีระบบ และสามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย พร้อมทั้งเหมาะสมกับสภาพแต่ละงานหรือ
แต่ละห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และควรค านึงถึงวิธีการรักษาความสะอาดที่มีผลต่อความปลอดภัยในการเรียน
การสอน ทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจริยธรรมที่ดี ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือร้น เพ่ือจะเรียนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 
ตาราง 6 วิเคราะห์ข้อค าถามของด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้านป้องกัน

อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านการเดินทางไป–กลับ 
และด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ (ส่วนที่ 1) 

 
นักวิชาการ 

 
ปัจจัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ 
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Kitamura Yuto 

อุบัติเหตุจาก 
อาคารเรียน  
อาคารประกอบ  

อุบัติเหตุที่เกิดจากโครงสร้าง 
ของอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ เช่น คาน ฝ้า
เพดาน พื้น หลังคา เสา 
ราวบันได ประตู หน้าต่าง 
กันสาด รางน้ า และท่อ
น้ าฝน เป็นต้น อาคารเรียน 
หรืออาคารประกอบ 
ของสถานศึกษาเป็นสิ่ง 
ก่อสร้างถาวร ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่างๆ  

ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ
โรงเรียน หมายรวมถึง สภาพ
โครงสร้างอาคารที่ถูกต้อง
ปลอดภัย โครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องน้ า ห้องสุขา ห้องครัว 
โรงอาหาร ระเบียงอาคาร 
บันได ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
สนามเด็กเล่น สนามกีฬา 
สระน้ า บ่อน้ า ทางเดิน 
ประตูรั้ว ท่อระบายน้ า 
ต้นไม้-สัตว ์

 

อุบัติเหตุจากบริเวณ
สถานศึกษา   

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยมิได้คาดคิด มิได้จงใจ 
เมื่อเกิดข้ึนแล้วก็จะท าให้
ความเสียหายให้กับนักเรียน 
ในบริเวณสถานศึกษา 
อุบัติเหตุที่พบ มักจะเกิด
จากการพลัดตกหกล้ม 
จากการวิ่งซุกซน 

ค้นหาสถานที่ในบริเวณ
สถานศึกษาท่ีก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ 
 
ปัจจัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ 
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Kitamura Yuto 

 ของนักเรียนหรือการเล่น
กีฬา ท าให้เกิดบาดแผล 
กระดูกหัก ข้อเคลื่อน  
เป็นต้น บางครั้งเกิดจาก 
สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องใช้
ของโรงเรียนบกพร่อง 
กร่อนเสียหาย 

  

สภาพแวดล้อม 
ของสถานศึกษา 

อาคารสถานที่ และบริเวณ
สถานศึกษาท่ีใช้เป็นที่จดั 
การเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับนักเรียน 

มีการตรวจสอบภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียน 

 

การเดินทางไป–กลับ นักเรียนต้องเดินทางไป–
กลับ ระหว่างบ้านและ
สถานศึกษาด้วยวิธีการที่
แตกต่างกัน ซึ่งการเดินทาง 
ในบางครั้งนักเรียนอาจได้รับ 
อุบัติเหตุ จากการไม่ระมัด 
ระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ของตนเอง 

การเดินทางไป-กลับโรงเรียน
อย่างถูกวิธี ระบบและ
กิจกรรมความปลอดภัย 
ในการเดินทางไปกลับ
โรงเรียน     

การจราจร" จุดเริ่มต้น
ส าหรับการศึกษา
ความปลอดภัยและ
จากนั้นขยายขอบเขต
ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

การพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่ 

การพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที ่จึงเป็น 
อีกกระบวนการหนึ่ง 
ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
ไดร้ับประสบการณ์ตรง 
ได้เปลี่ยนบรรยากาศ 
นอกห้องเรียน เป็นการจัด 
การกิจกรรมหรือโครงการ
พานักเรียนไปศึกษา 
นอกสถานที่ 

ความปลอดภัยกิจกรรม 
การเรียน ทั้งกิจกรรมใน 
นอกโรงเรียน 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ 
 
ปัจจัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ 
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Kitamura Yuto 

 ของนักเรียนหรือการเล่น
กีฬา ท าให้เกิดบาดแผล 
กระดูกหัก ข้อเคลื่อน  
เป็นต้น บางครั้งเกิดจาก 
สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องใช้
ของโรงเรียนบกพร่อง 
กร่อนเสียหาย 

  

 
ตาราง 7 วิเคราะห์ข้อค าถามของด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้านป้องกัน

อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ด้านการเดินทางไป–กลับ 
และด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ (ส่วนที่ 2) 

 
นักวิชาการ 

 
 
 
ปัจจัย 

Mori, et al., ศศิธร จูมแก้ว Chokoohi, 
Roya. Noor 

Rosly Hanif & 
Melasutra Md 

Dali 

สกล สมจิตต์ 

อุบัติเหตุจาก
อาคารเรียน 
อาคารประกอบ  

 มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน 
มีระเบียบวินัย และ
การปลูกฝังให้เด็ก
รู้จักคิดและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ และมุ่งส่งเสริม
ในด้านความปลอดภัย 
ให้แก่เด็ก กล่าวคือ 
เด็กๆ จะถูกปลูกฝัง
ให้รู้จักความปลอดภัย 
ต้ังแต่เริ่มเข้าโรงเรียน 

 บริเวณสถานศึกษา 
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
ตลอดจนสาธารณูปโภค 
ที่มีอยู่ในสถานศึกษา 
โดยเน้นกระบวนการ
จัดอย่างมีระบบ และ
สามารถใช้งานได้
สะดวกปลอดภัย 

อุบัติเหตุจาก
บริเวณ
สถานศึกษา   

 มีวิธีการสอนให้รู้จัก
ระมัดระวังอุบัติเหตุ
ในบริเวณสถานศึกษา 

 ห้องเรียน หอ้ง 
ปฏิบัติการ และควร
ค านึงถึงวิธีการรักษา
ความสะอาดที่มีผล 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ 
 
 
 
ปัจจัย 

Mori, et al., ศศิธร จูมแก้ว Chokoohi, 
Roya. Noor 

Rosly Hanif & 
Melasutra Md 

Dali 

สกล สมจิตต์ 

    ต่อความปลอดภัย 
ในการเรียนการสอน 

สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา 

 มีการส ารวจ
สภาพแวดล้อม 
ในสถานศึกษา 

 ส่วนประกอบต่างๆ 
ที่มีอยู่รอบตัวเรา
รวมถึงบรรยากาศ
ต่างๆ ที่รับรู้ได ้ 
ซึ่งในสถานศึกษา 
มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม
เอ้ืออ านวยต่อ
การศึกษาพัฒนา
การศึกษาทุกด้าน
ต้องปลอดภัย 

การเดินทางไป–
กลับ 

จัดท าโครงการ 
ขี่จักรยานหรือเดินเท้า 
ในประเทศญี่ปุ่น โดย
ส่งเสริมให้นักเรียน 
และผู้ปกครอง 
ขี่จักรยานหรือ 
เดินเท้าไปโรงเรียน
ด้วยกัน เพื่อจะได้
รับรู้ถึงเส้นทาง 
ที่เสี่ยงอันตรายและ
สถานที่ที่จะเข้าไป
หลบภัยในกรณี 
ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึ้นมา 

เด็กๆ จะเดินทาง 
มาโรงเรียนจะมีการ
รวมตัวที่จุดนัดพบ
ใกล้ๆ โรงเรียนและ
เดินทางไปพร้อมกัน 
เด็กจะเดินไปโรงเรยีน 
เป็นการฝึกให้
ช่วยเหลือตนเอง  
การเดินมาโรงเรียน
นั้นปลอดภัยมาก
เพราะคนญี่ปุ่น
เคารพกฎจราจรและ
รถหยุดให้คนข้าม
ถนนเสมอ   

ศึกษาการเดินเท้า 
ไป-กลับของ 
นักเรียนโรงเรียน 
ชั้นประถมศึกษา 
ในกรุงเตหะราน 
ประเทศอิหร่านโดย
มุ่งเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างความ
ปลอดภัย 
ในพ้ืนที่หรือบริเวณ 
ที่นักเรียนต้องเดิน
ผ่าน 
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ตาราง 8 ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามและข้อค าถาม 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
ปัจจัยด้านมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุใน
สถานศึกษา 

การป้องกันอุบัติเหตุ
จากอาคารเรียน 
อาคารประกอบ  

การป้องกันอุบัติเหตุ 
ที่เกิดจากโครงสร้าง
ของอาคารเรียน 
อาคารประกอบ เช่น 
คาน ฝ้าเพดาน พ้ืน 
หลังคา เสา ราวบันได 
ประตู หน้าต่าง กันสาด 
รางน้ า และท่อน้ าฝน 
เป็นต้น อาคารเรียน 
หรืออาคารประกอบ
ของสถานศึกษา 
เป็นสิ่งก่อสร้างถาวร 
ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
และกิจกรรมต่างๆ  
 

1. สถานศึกษามีการบ ารุงรักษาดูแล 
   อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
   อย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพ 
   ที่ใช้การได้ 
2. อุปกรณ์ในอาคารมีความปลอดภัย  
   และสภาพโครงสร้างอาคารถูกต้อง  
3. สถานศึกษามีการตรวจสอบ 
   โครงสร้าง และส่วนประกอบ 
   อาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง 
   ในส่วนต่างๆ ของอาคาร 
   อย่างสม่ าเสมอ  
4. สถานศึกษามีการก าหนด 
   แนวปฏิบัติ หรือระเบียบในการใช้ 
   ห้องเรียน และให้ติดสัญลักษณ์ 
   เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์  
   เครื่องมือ สารเคมีแสดงไว้ 
   อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล 
   อย่างใกล้ชิด 
5. สถานศึกษาจัดท าป้ายข้อควรระวัง 
   ในจุดอันตราย มีการซ่อมแซม 
   ที่ช ารุด  
6. สถานศึกษาติดตั้งระบบป้องกัน 
   กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ 
   ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติทุกอาคาร 
7. สถานศึกษามีการส ารวจตรวจสอบ 
   ครภุัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ โดยจัดวาง 
   ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย 
8. สถานศึกษามีการจัดท าข้อแนะน า 
   และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
   และมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
ปัจจัยด้านมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุใน
สถานศึกษา 

ด้านป้องกันอุบัติเหตุ
จากบริเวณสถานศึกษา   

การป้องกันเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยมิได้
คาดคิด มิได้จงใจ  
เมื่อเกิดข้ึนแล้ว ก็จะ
ท าให้เกิดความเสียหาย 
ให้กับนักเรียน 
ในบริเวณสถานศึกษา 
อุบัติเหตุที่พบ มักจะ
เกิดจากการพลัดตก
หกล้ม จากการวิ่ง
ซุกซนของนักเรียน
หรือการเล่นกีฬา 
ท าให้เกิดบาดแผล 
กระดูกหัก ข้อเคลื่อน 
เป็นต้น บางครั้ง 
เกิดจากสิ่งปลูกสร้าง 
และเครื่องใช้ 
ของโรงเรียนบกพร่อง
กร่อนเสียหาย 

1. รั้วและประตูสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
   ความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ 
   หมั่นตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
   เมื่อมีการช ารุดก็รีบด าเนินการ 
   ปรับปรุงซ่อมแซมหรือมีป้าย 
   ค าเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
   ต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
2. บ่อน้ า สระน้ า และบ่อเลี้ยงปลา 
   มีฝาปิดบ่อน้ า  
3. สถานศึกษาจัดให้มีถังขยะแยก 
   ประเภท เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ 
   และท าลาย 
4. เมื่อมีการก่อสร้างสถานศึกษา 
   ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุ 
   ตกหล่นนอกบริเวณการก่อสร้าง 
5. สถานศึกษาตรวจสอบและก าจัด 
   แมลงมีพิษ ต้นไม้ที่ตายแล้ว 
   ให้เร่งด าเนินการตัดทิ้งต้นไม้ใหญ่ 
   ที่มีผลขนาดใหญ่ให้หมั่นเก็บผล 
   ตามเวลาที่เหมาะสม 
6. สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา  
   และอุปกรณ์กีฬา มีการตรวจสอบ 
   ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
   อย่างปลอดภัย 
7. อุปกรณ์เครื่องเล่นมีน๊อตยึดฐาน  
   และมีการตรวจสอบความแข็งแรง 
   มั่นคง 
8. สถานศึกษาจัดท าป้ายบอก 
   วิธีการใช้เครื่องเล่นทุกชนิด 
   ในสนาม เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อการเกิด 
   อันตราย 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
ปัจจัยด้านมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุใน
สถานศึกษา 

ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา 

อาคาร สถานที่ และ
บริเวณสถานศึกษา 
ที่ใช้เป็นที่จัดการเรียน
การสอน และกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับนักเรียน 

1. ควรมาตรการความปลอดภัย 
   ของสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจากชุมชน 
   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริม 
   ด้านสิ่งแวดล้อม 
3. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก 
   และความตระหนักต่อปัญหา 
   ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน  
   บุคลากรในสถานศึกษา  

ปัจจัยด้านมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุใน
สถานศึกษา 

ด้านการเดินทาง 
ไป–กลับ 

นักเรียนต้องเดินทาง
ไป–กลับ ระหว่าง 
บ้านและสถานศึกษา
ด้วยวิธีแตกต่างกัน  
ซึ่งการเดินทาง 
ในบางครั้งนักเรียน
อาจได้รับอุบัติเหตุ 
จากไม่ระมัดระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภยั 
ของตนเอง 

1. การเดินทางเท้า ให้สถานศึกษา  
   ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องร่วมกัน 
   จัดท าคู่มือ การจัดระบบ 
   ความปลอดภัยในการเดินทาง 
   ทั้ง 4 ลักษณะ คือ นักเรียน 
   ควบคุมกันเอง ครู ชุมชน และ 
   เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยให้เดินแถว 
   ถือธงไป–กลับ  
2. สถานศึกษาควรให้ต ารวจจราจร 
   มาปฏิบัติงานในช่วงเวลา 06.00–  
   08.00 น. และเวลา 15.30–  
   18.00 น. ในเส้นทางที่นักเรียน 
   ใช้เดินทาง สร้างความตระหนัก 
   ในหลักความปลอดภัย  
3. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ 
   เดินทางเท้าแก่นักเรียน 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร 
   แก่นักเรียน 
5. ให้ความรู้เกีย่วกับพระราชบัญญัติ 
   การจราจรทางบก และข้อปฏิบัติ 
   ในการขับขี่ตามกฎจราจร พนักงาน 
   ขับรถรับ–ส่ง และผู้ปกครอง 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยด้านมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุใน
สถานศึกษา 

ด้านการพานักเรียน 
ไปศึกษานอกสถานที่ 

การพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่ 
จึงเป็นอีกกระบวนการ
หนึ่งที่สามารถส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
ได้เปลี่ยนบรรยากาศ
นอกห้องเรียน  
เป็นการจัดการกิจกรรม 
หรือโครงการพา
นักเรียนไปศึกษา 
นอกสถานที่ 

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ 
   กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่อง 
   การพานักเรียนไปศึกษา 
   นอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 
2. เตรียมการและวางแผน 
   การด าเนินการ โดยด าเนินการ 
   ก าหนดครูผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ  
   ศึกษารายละเอียดสถานที่ 
   ที่จะไปศึกษา 
3. ศึกษา และก าหนดเส้นทาง 
   การเดินทาง 
4. ให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 
   และผู้ขับข่ี 
5. ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน 
   และครูทุกคนที่เดินทาง 
6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ในการดูแลให้ความปลอดภัย อาทิ 
   ต ารวจทางหลวง สถานีต ารวจ 
   ในพ้ืนที่ที่พักค้างคืนและระหว่าง 
   เส้นทาง  
7. ในระหว่างการน านักเรียนศึกษา 
   นอกสถานที่โดยใช้ยานพาหนะ 
   ครูผู้ควบคุมต้องควบคุมดูแลนักเรียน 
   ให้อยู่ในระเบียบวินัย และใช้ 
   ความระมัดระวังเป็นอย่างดี 
   ให้การเดินทางเป็นไปอย่างมีระเบียบ 
   และเหมาะสมแก่กาลเทศะ และ 
   ยานพาหนะต้องมีสภาพสมบูรณ์ 
   ทั้งนี้เพ่ีอความปลอดภัย 
8. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น 
   ยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล  
   เป็นต้น 
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 การวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อค าถามด้านอัคคีภัย 
ด้านอุทกภัยและด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 53-74) ได้กล่าวไว้ว่า อุบัติภัย 
หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และไม่เจตนา เราจึงไม่สามารถป้องกันอุบัติภัยทั้งที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ หรือการกระท าของมนุษย์เอง ไม่ให้เกิดขึ้นเลย แต่ด้วยมาตรการต่างๆ เราสามารถลด
จ านวนการเกิด และความรุนแรงของอันตรายลงได้ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
 1) อัคคีภัย 
 อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ 
 สาเหตุที่ส าคัญที่สุดของการเกิดอัคคีภัย คือ ความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
การขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ดังนั้น การป้องกันและระงับอัคคีภัย
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข
และฟ้ืนฟู เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องร่วมมือกัน 
 2) อุทกภัย 
 เป็นภัยธรรมชาติจากน้ าท่วม ท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน น้ าทะเลหนุน เป็นต้น ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบางแห่ง สภาพอากาศ
ที่เกิดร่วมกับคลื่นพายุซัดฝั่งก็ท าให้เกิดอุบัติภัย เป็นบริเวณกว้างได้เช่นกัน ปัญหาการเกิดน้ าท่วม มักจะเกิด
จากน้ าหลากจากภูเขา น้ าท่วมบริเวณลุ่มแม่น้ าและชายฝั่ง ทั้งนี้เนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่า การพัฒนา
พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ าและชายฝั่งทะเล รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล เพื่อใช้เป็ นที่อยู่อาศัย 
หรือเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้เพ่ิมข้ึนมากมาย 
 3) ธรณีพิบัติภัยและสึนามิ 
 ธรณีพิบัติภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนโลก ซึ่งเป็นภัยที่มีสาเหตุ
จากภายในเปลือกโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น และเป็นภัยที่มีสาเหตุจากภายนอก เช่น 
แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด แผ่นดินยุบ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเกิดคลื่นยักษ์ เป็นต้น 
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 
2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุมการลดอุบัติเหตุ
และความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วย ด้านแผนฉุกเฉินในโรงเรียน หมายถึง ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงเรียน 
ได้รับการฝึกทั้งกาปฐมพยาบาล การกู้ชีพเบื้องต้น รวมทั้งโรงเรียนมีแผนฉุกเฉินเพื่อรับภัยที่ไม่คาดคิด
หรือภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติ สึนามิ มีการซ้อมการอพยพ รวมทั้งการเตรียม
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล การมีแผนระบบการส่งต่อนักเรียนไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 
 คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto, 2014, pp. 40-41) ได้วิจัยศึกษารูปแบบของการศึกษา
ความปลอดภัย การศึกษาจ าเป็นส าหรับการพัฒนาของสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง (เช่น สังคมที่มีความยืดหยุ่น
และยั่งยืน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบของการศึกษาความปลอดภัย ผ่านการศึกษาแนวความคิดใหม่ของ “การศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ESD) ในปีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อนจ านวนของเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในโรงเรียนโซนกรณีของเด็กที่ถูกลักพาตัวหรือเสียชีวิต เช่นเดียวกับความเสียหาย
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ที่เกิดจากแผ่นดินไหวทางญี่ปุ่นตะวันออกและสึนามิ ในวันที่ 11 มีนาคม 2011 และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ดังนั้น 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเด็กที่ได้กลายเป็นความรับผิดชอบของสังคมโดยรวม  
ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นรูปแบบใหม่ของการศึกษาความปลอดภัย การวิจัยนี้มีหัวข้อหลัก 2 หัวข้อ จากการศึกษา 
ครั้งแรกนี้เป็นการจัดหาซอฟต์แวร์ที่หลากหลายส าหรับการศึกษาความปลอดภัยที่มีอยู่ การศึกษา
ความปลอดภัยไม่กี่โปรแกรมได้มุมมองของความปลอดภัยความเข้าใจในลักษณะที่ครอบคลุมแทนที่จะมุ่งเน้น
ไปที่พ้ืนที่ของการจราจร ภัยพิบัติหรือชีวิตประจ าวัน 
 ศศิธร จูมแก้ว (2556, หน้า 2) กล่าวว่า ทุกโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะมีกิจกรรมเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเตรียมอุปกรณ์ และจากสมาคมผู้ปกครองในการท าของว่าง
ให้เด็ก ตัวอย่างการซ้อม เช่น ซ้อมดับเพลิง การซ้อมสถานการณ์แผ่นดินไหวจ าลอง การท าห้องน้ าชั่วคราว
ในการเตรียมภาวะฉุกเฉิน การสร้างบ้านฉุกเฉิน และการซ้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เด็กๆ ได้รับการฝึกฝน
การช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน และมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
ตาราง 9 วิเคราะห์ข้อค าถามเก่ียวกับอัคคีภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติและสึนามิ 
 

นักวิชาการ 
 

ปัจจัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ 
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Kitamura Yuto ศศิธร จูมแก้ว 

อัคคีภัย 1. อัคคีภัย คือ ภัย 
   ที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม ้
   เป็นสาธารภัย 
   ประเภทหนึ่ง 
   ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
   ตลอดเวลา ก่อให้เกิด 
   ความสูญเสียต่อชีวิต 
   และทรัพย์สิน อีกท้ัง 
   ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
   โดยรวมของประเทศ 
2. สาเหตุที่ส าคัญที่สุด  
   ของการเกิดอัคคีภัย  
   คือ ความประมาท  
   ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
   การขาดความรู้ 
   ความเข้าใจในการ 
   ป้องกันและระงับ 
   อัคคีภัยเบื้องต้น  

การสร้างความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
ที่จะครอบคลุม 
การลดอุบัติเหตุและ
ความรุนแรงนั้น  
ต้องประกอบด้วย 
ด้านแผนฉุกเฉิน 
ในโรงเรียน หมายถึง 
ครู เจ้าหน้าที่ ได้รับ
การฝึกทั้งการปฐม
พยาบาล การกู้ชีพ
เบื้องต้น รวมทั้ง
โรงเรียนมีแผนฉุกเฉิน 
เพ่ือรับภัยที่ไม่คาดคิด 
หรือภัยธรรมชาติ 
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย  
ธรณีพิบัติ สึนามิ 

การศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) 
ด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 
ในเรื่องภัยพิบัติ 

ทุกโรงเรียนในประเทศ 
ญี่ปุ่นจะมีกิจกรรม
เตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ โดยได้รับ
ความร่วมมือ 
จากชุมชนในการ
เตรียมอุปกรณ์ และ
จากสมาคมผู้ปกครอง 
ในการท าของว่าง 
ให้เด็ก ตัวอย่าง 
การซ้อม เช่น ซ้อม
ดับเพลิง การซ้อม
สถานการณ์แผ่นดิน 
ไหวจ าลอง  
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ 
 
 

ปัจจัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ  
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Kitamura Yuto ศศิธร จูมแก้ว 

อุทกภัย 
 

เป็นภัยธรรมชาติ 
จากน้ าท่วม ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งมีสาเหตุ 
มาจากฝนตกหนัก
ติดต่อกันเป็นเวลานาน 
น้ าทะเลหนุน เป็นต้น 
ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
บางแห่ง สภาพอากาศ 
ที่เกิดร่วมกับคลื่นพายุ
ซัดฝั่งก็ท าให้เกิดอุบัติภัย 
เป็นบริเวณกว้างได้
เช่นกัน ปัญหาการเกิด
น้ าท่วม มักจะเกิดจาก
น้ าหลากจากภูเขา 
น้ าท่วมบริเวณลุ่มแม่น้ า
และชายฝั่ง 

การสร้างความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
ที่จะครอบคลุม 
การลดอุบัติเหตุ 
และความรุนแรงนั้น 
ต้องประกอบด้วย 
ด้านแผนฉุกเฉิน 
ในโรงเรียน หมายถึง 
ครู เจ้าหน้าที่ ได้รับ
การฝึกทั้งการปฐม
พยาบาล การกู้ชีพ
เบื้องต้น รวมทั้ง
โรงเรียนมีแผน
ฉุกเฉินเพ่ือรับภัย 
ที่ไม่คาดคิดหรือ 
ภัยธรรมชาติ เช่น 
อัคคีภัย อุทกภัย  
ธรณีพิบัติ สึนามิ 

การศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) 
ด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 
ในเรื่องภัยพิบัติ 

ทุกโรงเรียน 
ในประเทศญี่ปุ่น 
จะมีกิจกรรม
เตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก
ชุมชนในการเตรียม
อุปกรณ์ และจาก
สมาคมผูป้กครอง 
ในการท าของว่าง 
ให้เด็ก ตัวอย่าง 
การซ้อม เช่น ซ้อม
ดับเพลิง การซ้อม
สถานการณ์แผ่นดิน 
ไหวจ าลอง  

ธรณีพิบัติภัย
และสึนามิ 
 

ธรณีพิบัติภัย หมายถึง 
ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่อง 
กับพ้ืนโลก ซึ่งเป็นภัย 
ที่มีสาเหตุจากภายใน
เปลือกโลก เช่น 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด เป็นต้น และ 
เป็นภัยที่มีสาเหตุจาก
ภายนอก เช่น แผ่นดิน
ถล่ม แผ่นดินทรุด 
แผ่นดินยุบ การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล และเกิด
คลื่นยักษ์ เป็นต้น 
 

การสร้างความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
ที่จะครอบคลุม 
การลดอุบัติเหตุ 
และความรุนแรงนั้น 
ต้องประกอบด้วย 
ด้านแผนฉุกเฉิน 
ในโรงเรียน หมายถึง 
คร ูเจ้าหน้าที่ ได้รับ
การฝึกทั้งกาปฐม
พยาบาล การกู้ชีพ
เบื้องต้น รวมทั้ง
โรงเรียนมีแผน
ฉุกเฉินเพ่ือรับภัย 

การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) 
ด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 
ในเรื่องภัยพิบัติ 

ทุกโรงเรียนในประเทศ 
ญี่ปุ่นจะมีกิจกรรม
เตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ โดยได้รบั
ความร่วมมือจาก
ชุมชนในการเตรียม
อุปกรณ์ และจาก
สมาคมผู้ปกครอง 
ในการท าของว่าง 
ให้เด็ก ตัวอย่าง 
การซ้อม เช่น ซ้อม
ดับเพลิง การซ้อม
สถานการณ์แผ่นดิน 
ไหวจ าลอง  
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ 
 

ปัจจัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ  
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Kitamura Yuto ศศิธร จูมแก้ว 

  ที่ไม่คาดคิดหรือภัย
ธรรมชาติ เช่น 
อัคคีภัย อุทกภัย  
ธรณีพิบัติ สึนามิ 

  

 
ตาราง 10 ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามและข้อค าถาม 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
ปัจจัยด้านมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุเกี่ยวกับ 
ภัยธรรมชาต ิ

ด้านอัคคีภัย อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้น
จากเพลิงไหม้ เป็นสาธารภัย 
ประเภทหนึ่งที่มีโอกาส
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
ก่อให้เกิดความสูญเสีย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
อีกท้ังยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ 
สาเหตุที่ส าคัญที่สุด 
ของการเกิดอัคคีภัย คือ 
ความประมาท ความรู้เท่า 
ไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  

1. สถานศึกษามีการแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการรับผิดชอบ 
   ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อาจก่อ 
   ให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ  
   เช่น สายไฟฟ้า หม้อหุงต้ม 
   เป็นต้น 
2. สถานศึกษามีการให้ความรู้ 
   และฝึกซ้อมนักเรียนในเรื่อง 
   การดับไฟ การหนีไฟ  
   การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 
   การซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีการจัดอยู่เวรยาม 
   รักษาความปลอดภัยและ 
   มีการกวดขันการเข้าเวรยาม 
  อย่างเคร่งครัด 
4. สถานศึกษามีการวางแผน 
   รับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย 
   ไว้ล่วงหน้า 
5. สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์ 
   ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และ 
   ตรวจตราซ่อมบ ารุงสิ่งที่น ามาใช้ 
   ในการใช้งาน ให้ได้มาตรฐาน  
   เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า  
   เป็นต้น 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
   6. สถานศึกษามีการจัดตั้ง 

   เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ 
   การดับเพลิงอย่างเพียงพอ 
7. สถานศึกษามีการบ ารุงรักษา 
   อุปกรณ์การดับเพลิงให้พร้อม 
   ที่จะใช้งานได้ทันที 
8. สถานศึกษามีการจัดท าแผน 
   ฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 ด้านอุทกภัย 
 

เป็นภัยธรรมชาติจากน้ าท่วม 
ท าให้เกิดความเสียหาย 
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน  
ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนตก
หนักติดต่อกันเป็นเวลานาน 
น้ าทะเลหนุน เป็นต้น  
ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบางแห่ง 
สภาพอากาศท่ีเกิดร่วมกับ
คลื่นพายุซัดฝั่งก็ท าให้เกิด
อุบัติภัย เป็นบริเวณกว้างได้
เช่นกัน ปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม มักจะเกิดจาก 
น้ าหลากจากภูเขา น้ าท่วม
บริเวณลุ่มแม่น้ าและชายฝั่ง 

1. สถานศึกษามีการติดตามข่าว 
   พยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ 
   ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2. สถานศึกษามีการจัดให้ความรู้ 
   ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย 
3. สถานศึกษามีการฝึกซ้อมแผน 
   แก่นักเรียน ครู และบุคลากร 
4. สถานศึกษามีการจัดเวรยาม 
   รักษาความปลอดภัยอย่าง 
   เคร่งครัด 
5. สถานศึกษามีการจัดเก็บ 
   สัมภาระและวัสดุอุปกรณ์    
   เอกสารส าคัญและเตรียมพร้อม 
   ขนย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย 
6. สถานศึกษามีการวางผัง 
   การก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่ 
   เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับสภาพ 
   พ้ืนที่  
7. สถานศึกษามีการวางระบบ 
   การระบายน้ าและแนวป้องกัน 
   อุทกภัย 
8. สถานศึกษามีการจัดท าแผน 
   ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุทกภัย 

 ด้านธรณีพิบัติภัย
และสึนามิ 
 

ธรณีพิบัติภัย หมายถึง  
ภัยธรรมชาติที่เก่ียวเนื่อง 
กับพ้ืนโลก ซึ่งเป็นภัยที่มี 

1. สถานศึกษามีการจัดให้ความรู้ 
   ในการปฏิบัติตนขณะเกิด 
   แผ่นดินไหว 
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ตาราง 10 ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามและข้อค าถาม 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
  สาเหตุจากภายในเปลือกโลก 

เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด เป็นต้น และเป็น 
ภัยที่มีสาเหตุจากภายนอก 
เช่น แผ่นดินถล่ม แผ่นดิน
ทรุด แผ่นดนิยุบ การกัดเซาะ 
ชายฝั่งทะเล และเกิด 
คลื่นยักษ์ เป็นต้น 
 

2. สถานศึกษามีการจัดให้ความรู้ 
   ในการปฏิบัติตนขณะเกิดสึนามิ 
3. สถานศึกษาให้ค าแนะน า การฝึก 
   ทักษะการปฐมพยาบาล  
4. สถานศึกษาจัดให้มีการฝึกซ้อม 
   การหลบภัยจากแผ่นดินไหว 
   แก่ครู นักเรียน และบุคลากร 
5. มีการวางแผนป้องกันแผ่นดินไหว 
   และสึนามิส าหรับสถานศึกษา  
6. ตรวจสอบอาคารเรียน อาคาร 
   ประกอบให้อยู่ในสภาพมั่นคง 
   แข็งแรง 
7. สถานศึกษามีการจัดท าแผน 
   ฉุกเฉินเมื่อเกิดธรณีพิบัติภัย 
   และสึนาม ิ
8. สถานศกึษามีการติดตามข่าว 
   พยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ 
   ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 การวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อค าถามด้านการล่วงละเมิด
ทางร่ายกายและจิตใจและด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 75-98) ได้กล่าวไว้ว่า สังคม 
หมายถึง การรวมกลุ่มคนที่มารวมตัวกันและมีการปฏิบัติต่อกันตามหน้าที่ของแต่ละกลุ่มตามระเบียบ
แบบแผนของสังคม 
 ปัญหาสังคม หมายถึง ปัญหาสังคมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเข้าใจกันหรือเชื่อกันว่า
สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อคนจ านวนมากในสังคมและเห็นว่าควรรวมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น 
 ในสังคมไทยจะพบว่า บิดามารดาทุกคนไม่สามารถท าหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูตามที่สังคมคาดหวังได้ 
ท าให้ทอดทิ้งละเลยเด็ก กระท าทารุณ ทารุณเด็ก มีเด็กที่ด ารงชีวิตในที่ล าบาก ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องการคุ้มครอง
เด็กต้องช่วยค้นหาป้องกัน บ าบัดฟื้นฟูเด็กถูกทอดทิ้ง และถูกกระท าทารุณ 
 1) การล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ 
 สถานการณ์ทางสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม อีกทั้งภาวการณ์บีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจ ได้กลายเป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึงการกดขี่ข่มเหงของคนในสังคม ซึ่งปัญหาต่างๆ 
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เหล่านี้ ได้ลุกลามเข้าสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยให้มี
คณะกรรมการเฝ้าระวังในสถานที่ที่เสี่ยง และให้ค าปรึกษา ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
สามารถประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 2) การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม เป็นไปในลักษณะ
ที่ต้องแข่งขันกับตัวเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการยอมรับของสังคม ท าให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล 
มีภาวะกดดันที่รุนแรงซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักเรียนหาทางออกด้วยการกระท าตัวเองและคิดสั้น 
เพ่ือหนีปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่แล้วปัญหาการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 
2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุมการลดอุบัติเหตุ
และความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วยด้านระบบคุ้มครองเด็ก คือ ระบบป้องกันผลเสียต่อสุขภาพนักเรียน
อันเกิด จากความรุนแรง การถูกท าร้าย การท าร้ายตนเอง สภาวะยากล าบาก และการถูกละเลยทอดทิ้ง ได้แก่  
การป้องกันเด็กก่อพฤติกรรมรุนแรง เด็กรังแกกัน การป้องกันภาวะซึมเศร้าและท าร้ายตนเอง การป้องกัน
คนแปลกหน้าระบบการลงโทษเด็ก การป้องกันการท าร้ายทางอารมณ์และจิตใจต่อเด็ก โดยครูให้ความสนใจ
เป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กในครอบครัวยากจน เด็กพิการ เด็กเล็ก เป็นต้น โดยการท างานร่วมกับ
กลุ่มสหวิชาชีพ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา แพทย์พยาบาล ต ารวจ ในปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ จัดท าแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 ฟลาเฮอร์ตฟ์ ลอยส์ ที (Flahertv Lois T, 2015, pp. 277-289) ได้ศึกษาเรื่องการประเมิน
ความปลอดภัยในโรงเรียนและบทบาทของจิตแพทย์เด็กและนักวิชชาชีพชั้นสูงด้านสุขภาพจิตอ่ืนๆ พบว่า 
ในระยะสามทศวรรษที่ผ่านมานี้ มีผู้ก าหนดนโยบาย ครู ผู้ปกครองและนักเรียนแสดงความกังวล
เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากมีภัยอันตรายเกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
การยิงกันที่มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาต่างๆ จึงมีการวางมาตรการความปลอดภัย
ที่เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด 
 วารีอาส คริส และคณะ (Varias Keris, et al., 2009, pp. 159-176) ได้ศึกษาพฤติกรรมข่มเหงรังแก 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ส่งข้อความ/รูปภาพข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งกัน โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
พฤติกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนกลางที่อยู่ในเขตเมือง 427 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา พบว่า นักเรียนชาย
มีการท าร้ายร่างกาย การท าร้ายกันด้วยวาจา ทั้งที่เป็นฝ่ายกระท าและฝ่ายถูกกระท ามากกว่านักเรียนหญิง 
ข้อค้นพบอีกประการหนึ่ง ก็คือ นักเรียนที่มีอายุมากกว่ามีการท าร้ายหรือถูกท าร้ายร่างกาย และถูกท าร้าย
ด้วยวาจาน้อยกว่านักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 
 บาร์รีออส ลิซ่า ซี  และคณะ (Barrios Lisa C, et al., 2003, p. 18) กล่าวว่า โรงเรียนมีหน้าที่
รับผิดชอบที่จะต้องป้องกันมิให้การบาดเจ็บล้มตายจากการรังแกและฆ่าตัวตายดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น
น้อยที่สุด ในเหตุการณ์นี้โรงเรียนสามารถสอนทักษะที่จ าเป็นในการป้องกันการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา 
ความรุนแรง และการฆ่าตัวตายมิให้เกิดขึ้นทั้งที่บ้านและโรงเรียน ตลอดจนในชุมชนและสถานที่อ่ืน 
ตลอดชีวิตของนักเรียน 
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ตาราง 11 วิเคราะห์ข้อค าถามด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายของจิตใจและด้านการท าร้ายตัวเอง
และการฆ่าตัวตาย 

 
นักวิจัย 

 
ปัจจัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ  
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Varias Keris, 
et al., 

Barrios Lisa C,  
et al., 

ด้านการล่วงละเมิด 
ทางร่ายกาย 
และจิตใจ 

1. ปัญหาสังคม 
   หมายถึง  
   เป็นสถานการณ์ 
   ที่เกิดขึ้น แล้วจะ 
   เข้าใจกันหรือ 
   เชื่อกันว่า 
   สถานการณ์ 
   ที่มีผลกระทบ 
   ต่อคนจ านวนมาก 
   ในสังคมและเห็นว่า 
   ควรรวมกัน 
   แก้ปัญหา 
   นั้นให้ดีขึ้น 
2. ก่อให้เกิดปัญหา 
   ความรุนแรง  
   การเอารัดเอาเปรียบ 
   รวมไปถึงการกดข่ี  
   ข่มเหงของคน 
   ในสังคม ซึ่งปัญหา 
   ต่างๆ เหล่านี้ 
   ได้ลุกลามเข้าสู่ 
   สถานศึกษา 
   อย่างต่อเนื่อง 

ด้านระบบคุ้มครอง
เด็ก คือ ระบบป้องกัน 
ผลเสียต่อสุขภาพ
นักเรียน อันเกิดจาก
ความรุนแรง 
การถูกท าร้าย 
การท าร้ายตนเอง 
สภาวะยากล าบาก 
และการถูกละเลย
ทอดทิ้ง ได้แก่ 
การป้องกันเด็ก 
ก่อพฤติกรรมรุนแรง 
เด็กรังแกกัน 
การป้องกัน 
ภาวะซึมเศร้า 
และท าร้ายตนเอง  

1. นักเรียนชาย 
   มีการท าร้าย 
   ร่างกาย 
   การท าร้ายกัน 
   ด้วยวาจา ทั้งท่ี 
   เป็นฝ่ายกระท า 
   และฝ่ายถูกกระท า 
   มากกว่านักเรียน 
   หญิง  
2. นักเรียนที่มีอายุ 
   มากกว่ามีการ 
   ท าร้ายหรือ 
   ถูกท าร้ายร่างกาย 
   และถูกท าร้าย 
   ด้วยวาจาน้อยกว่า 
   นักเรียนที่มีอายุ 
   น้อยกว่า 

โรงเรียนมีหน้าที่
รับผิดชอบที่จะต้อง
ป้องกันมิให้ 
การบาดเจ็บล้มตาย
จากการรงัแกและฆ่า
ตัวตายดังกล่าวเกิดขึ้น 
หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
ในเหตุการณ์นี้
โรงเรียนสามารถ
สอนทักษะ ที่จ าเป็น
ในการป้องกัน 
การบาดเจ็บ โดยไม่
เจตนา ความรุนแรง 
และการฆ่าตัวตาย 
มิให้เกิดขึ้นทั้งที่บ้าน
และโรงเรียน 

การท าร้ายตัวเอง
และการฆ่าตัวตาย 

สังคมปัจจุบัน 
เป็นสังคมแห่งการ
แข่งขัน การด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคม 
เป็นไปในลักษณะ 
ที่ต้องแข่งขันกับตัวเอง 
และผู้อ่ืน ท าให้
นักเรียน 

ด้านระบบคุ้มครองเด็ก 
คือ ระบบป้องกัน
ผลเสียต่อสุขภาพ
นักเรียนอันเกิด 
จากความรุนแรง 
การถูกท าร้าย 
การท าร้ายตนเอง 
สภาวะยากล าบาก  

1. นักเรียนชาย 
   มีการท าร้าย 
   ร่างกาย การท า 
   ร้ายกันด้วยวาจา  
   ทั้งที่เป็นฝ่ายกระท า 
   และฝ่ายถูกกระท า 
   มากกว่านักเรียน 
   หญิง  

โรงเรียนมีหน้าที่
รับผิดชอบที่จะต้อง
ป้องกันมิให้ 
การบาดเจ็บล้มตาย
จากการรังแกและ 
ฆ่าตัวตายดังกล่าว
เกิดข้ึน หรือเกิดข้ึน
น้อยที่สุด ในการณ์นี้ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

นักวิจัย 
 

ปัจจัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ  
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Varias Keris, 
et al., 

Barrios Lisa C,  
et al., 

 เกิดความวิตกกังวล 
มีภาวะกดดันที่รุนแรง 
ซึ่งความเครียด 
ที่เกิดขึ้นส่งผลให้
นักเรียนหาทางออก
ด้วยการกระท า
ตัวเองและคิดสั้น 
เพ่ือหนีปัญหาที่ก าลัง
เผชิญอยู่ แล้วปัญหา
การท าร้ายตัวเอง 
และการฆ่าตัวตาย 

และการถูกละเลย
ทอดทิ้ง ได้แก่  
การป้องกันเด็ก 
ก่อพฤติกรรม 
รุนแรง เด็กรังแกกัน 
การป้องกันภาวะ
ซึมเศร้าและท าร้าย
ตนเอง 

2. นักเรียนที่มีอายุ 
   มากกว่ามีการ 
   ท าร้ายหรือถูก 
   ท าร้ายร่างกาย  
   และถูกท าร้าย 
   ด้วยวาจาน้อยกว่า 
   นักเรียนที่มี 
   อายุน้อยกว่า 

โรงเรียนสามารถ 
สอนทักษะที่จ าเป็น
ในการป้องกัน 
การบาดเจ็บ 
โดยไม่เจตนา 
ความรุนแรง และ
การฆ่าตัวตาย 
มิให้เกิดขึ้นทั้งที่บ้าน
และโรงเรียน 

 
ตาราง 12 ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามและข้อค าถาม 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
ปัจจัยด้านมาตรการ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม 

ด้านการล่วงละเมิด
ทางร่ายกายและ
จิตใจ 

1. ปัญหาสังคม หมายถึง   
   ปัญหาสังคม 
   เป็นสถานการณ์ 
   ที่เกิดขึ้นแล้วจะเข้าใจกัน 
   หรือเชื่อกันว่า 
   สถานการณ์ท่ีมี 
   ผลกระทบต่อคน 
   จ านวนมากในสังคมและ 
   เห็นว่าควรรวมกัน 
   แก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น 
2. ก่อให้เกิดปัญหา 
   ความรุนแรง การเอารัด 
   เอาเปรียบ รวมไปถึง 
   การกดขี่ข่มเหงของคน 
   ในสังคม ซึ่งปัญหาต่างๆ   
   เหล่านี้ ได้ลุกลามเข้าสู่ 
   สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. คณะกรรมการเฝ้าระวังในสถานที่ 
   ที่เสี่ยง  
2. ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้แก่ครู  
   นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
3. ครูให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
   กับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กในครอบครัว 
   ยากจน เด็กพิการ เด็กเล็ก 
   เป็นต้น 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
ปัจจัยด้านมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม 

ด้านการท าร้าย
ตัวเองและ 
การฆ่าตัวตาย 

สังคมปัจจุบันเป็นสังคม 
แห่งการแข่งขัน การด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคม เป็นไป 
ในลักษณะที่ต้องแข่งขัน 
กับตัวเองและผู้อื่น ท าให้
นักเรียนเกิดความวิตกกังวล 
มีภาวะกดดันที่รุนแรง 
ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้น 
ส่งผลให้นักเรียนหาทางออก
ด้วยการกระท าตัวเองและ 
คิดสั้น เพ่ือหนีปัญหาที่ก าลัง
เผชิญอยู่ แล้วปัญหาการท าร้าย 
ตัวเองและการฆ่าตัวตาย 
 

1. จัดให้มีระบบการดูแลชว่ยเหลือ 
   นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
   โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา 
   หรือครูแนะแนว ท าการศึกษา 
   สังเกตพฤติกรรมเป็นรายกรณี 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
   สภาพจิตใจนักเรียน โดยเชิญ 
   บุคคลภายในและภายนอก  
   เช่น นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ 
   มาให้ความรู้ 
3. จัดกิจกรรม ปลูกฝังให้เกิด 
   ความรัก ความสามัคคี 
   ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือ 
   ซึ่งกันและกัน  
4. สร้างความร่วมมือระหว่าง 
   สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  
   องค์กรทางศาสนา องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม   
   หรือมูลนิธิ ในการจัดกิจกรรม 
   ส่งเสริมพัฒนาจิตใจ 
5. จัดกิจกรรม ส่งเสริม 
   พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
   อย่างหลากหลาย เช่น การฝึก 
   สมาธิ วชิาศิลปะ ดนตรี กีฬา  
   นันทนาการ เป็นต้น 
6. เมื่อพบกรณีท่ีนักเรียน 
   มีปัญหา ต้องประสานพ่อแม่  
   ผู้ปกครองทันที เพื่อแก้ปัญหา 
   เฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่างๆ  
7. ใช้กระบวนการทางจิตวิทยา 
   โดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์  
   หรือบุคคลที่ผู้ป่วยไว้วางใจ 
   ให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ  
   ไม่ปล่อยให้หมกมุ่น เมื่อเกิด 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
   ความไม่สบายใจ หาเวลา 

ท าความเข้าใจกับพ่อแม่  
เพ่ือให้ท าความเข้าใจกับเด็ก 
ว่าคิดอย่างไร เพ่ือให้ความรู้สึก
หมดหวังในชีวิตจะได้หมดไป 

 
 การวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อค าถามด้านมลพิษ
จากสิ่งแวดล้อมและด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556, หน้า 99-119) ได้กล่าวไว้ว่า สถานศึกษา
เป็นศูนย์รวมนักเรียนของแต่ละชุมชน ซึ่งนักเรียนแต่ละคน จะมีที่มาแตกต่างกัน ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจ
ของครอบครัว สภาพแวดล้อมของชุมชน ดังนั้น สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ครูอนามัย  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เรื่องการป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม 
เรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ให้ระบาดมากขึ้น และเองการดูแลรักษาเบื้องต้น เชื่อว่านักเรียน ผู้ปกครอง 
บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จะมีความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพ
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ส าหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัย
สถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน จ าแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) มลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
 สถานศึกษาเป็นที่มีผู้คนมารวมกันจ านวนมากในแต่ละวัน บางแห่งเป็นร้อยคน บางแห่ง
เป็นหลายพันคน การใช้ทรัพยากรร่วมกันหากไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอ อาจส่งผลเสีย ก่อเกิดมลพิษ
จากสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ของเสียจากขยะมูลฝอย เสียงรบกวนหรือมลพิษจากอากาศ  ในกรณีสถานศึกษา
ตั้งอยู่ในเขตเมือบงหรือเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น หากสถานศึกษาไม่มีมาตรการก าจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
ให้ดีพอ ผลกระทบโดยตรงที่มีต่อนักเรียน คือ ปัญหาด้านสุขภาพ และผลกระทบทางอ้อมที่จะตามมา 
คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพราะสถานศึกษามีความจ าเป็นและความต้องการ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้และมีบทบาทหน้าที่ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องรอระเบียบกฎหมาย หรือเงื่อนไข
ของท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2) ความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน 
 ปัจจุบันสถานศึกษาประสบปัญหาความยุ่งยาก เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความผิดปกติ จากสุขภาวะของตัวนักเรียน โดยเฉพาะปัญหาทางพฤติกรรมที่แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
เด็กทั่วไป และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนี้ เป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างเด็กกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก หรือ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก ดังนั้นสถานศึกษาต้องหามาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ของนักเรียนแต่
ละคนเป็นส าคัญ ถึงแม้ได้รับการบริการทางด้านการแนะแนวและการให้การศึกษาแล้ว ก็ยังมีความบกพร่อง
ทางด้านพฤติกรรมอยู่ในขั้นรุนแรง และมีปัญหาต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ท าให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการเรียนอย่างเชื่องช้า เข้ากับเพ่ือนนักเรียนด้วยกันไม่ได้ 
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เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อสถานศึกษา โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีความปลอดภัยทางร่างกาย  
 กฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 
2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุมการลดอุบัติเหตุ
และความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
มีโอกาสบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมได้มากกว่ามัธยม       
 ลี ซิ-เจียน และคณะ (Li Si-Jian, et al., 2016, pp. 46-50) ได้ศึกษาเรื่องความปลอดภัย
ในโรงเรียนและสุขภาพของเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองลูซานหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในเมืองดังกล่าว 
โดยผู้วิจัยได้ไปศึกษาผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่มีต่อเด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา เด็กเหล่านี้จึงไม่สู้จะได้รับการเอาใจใส่
ดูแลเท่าที่ควร และส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 
 พีเอฟ อะบาไบโอ และคณะ (P.F. Ababio, et al, 2015, pp. 18-24) ได้ศึกษาเรื่องของผล
การเข้าไปดูแลการปฏิบัติที่ถูกหลักอนามัยที่ดี (good hygiene practices: GHP) หรือเพ่ือความปลอดภัย
ด้านอาหาร (food safety) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศกานา (Ghana) พบว่า หลังจาก
ที่มีการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ถูกหลักสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้มาตรฐาน
ในประเทศกานา จ านวน 11 โรงเรียน 
 
ตาราง 13 วิเคราะห์ข้อค าถามด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจและด้านการท าร้ายตัวเองและ

การฆ่าตัวตาย 
 

นักวิชาการ 
 

ปัจจัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ, 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ 
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Li Si-Jian, 
et al., 

P.F. Ababio, 
et al., 

ด้านมลพิษ 
จากสิ่งแวดล้อม 
  

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
หากไม่ได้รับการจัดการ 
ที่ดีพอ อาจส่งผลเสีย 
ก่อเกิดมลพิษ 
จากสิ่งแวดล้อมได้ 
เช่น ของเสียจากขยะ
มูลฝอย เสียงรบกวน
หรือมลพิษจากอากาศ  
ผลกระทบโดยตรง 
ที่มีต่อนักเรียน คือ 
ปัญหาด้านสุขภาพ 
และผลกระทบทางอ้อม 
ที่จะตามมา คือ  

การสร้างความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
ที่จะครอบคลุม 
การลดอุบัติเหตุ 
และความรุนแรงนั้น  
ต้องประกอบด้วย 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
พบว่า นักเรียน 
ระดับอนุบาล 
และประถมศึกษา 
มีโอกาสบาดเจ็บ 
จากสิ่งแวดล้อม 
ได้มากกว่ามัธยม       

  

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

74 

ตาราง 13 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ 
 

ปัจจัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กฤษฎา ศรีสุชาติ, 
ชฎาพรสุข สิริวรรณ 
และธีรวัฒน์ สมเพาะ 

Li Si-Jian, 
et al., 

P.F. Ababio, 
et al., 

  คุณภาพการศึกษา 
ของนักเรียน 

         

ด้านความผิดปกติ
จากสุขภาวะ 
ของนักเรียน  

ปัจจุบันสถานศึกษา
ประสบปัญหา 
ความยุ่งยาก เกี่ยวกับ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนที่มี 
ความผิดปกติ  
จากสุขภาวะของ 
ตัวนักเรียน โดยเฉพาะ
ปัญหาทางพฤติกรรม 
ที่แสดงพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไป 
จากเด็กทั่วไป และ
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน 
เป็นผลมาจาก 
ความขัดแย้งระหว่าง 
เด็กกับสภาพแวดล้อม
รอบตัวเด็ก หรือ 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในตัวเด็ก 

       นักเรียนส่วนใหญ่
ไม่ได้อาศัยอยู่กับ
บิดามารดา  
เด็กเหล่านี้ จึงไม่สู้
จะได้รับการเอาใจใส่
ดูแลเท่าที่ควร และ
ส่วนใหญ่มีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ 
 

การเข้าไปดูแล 
การปฏิบัติที่ถูก
หลักอนามัยที่ดี 
(good hygiene 
practices: GHP) 
เพ่ือความปลอดภัย
ด้านอาหาร (food 
safety) ของ
โรงเรียน
มัธยมศกึษา 
ตอนปลาย 
ของประเทศกานา 
(Ghana) 

 
ตาราง 14 ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามและข้อค าถาม 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
ปัจจัยมาตรการ
รักษาความปลอดภัย 
ในสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน 

ด้านมลพิษ 
จากสิ่งแวดล้อม 
  

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
หากไม่ได้รับการจัดการ 
ที่ดพีอ อาจส่งผลเสีย 
ก่อเกิดมลพิษ 
จากสิ่งแวดล้อมได้ เช่น 
ของเสียจากขยะมูลฝอย 
เสียงรบกวนหรือมลพิษ 

1. มาตรการก าจัดของเสีย 
   ในสถานศึกษาโดยวิธีเก็บขน 
   เป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับ 
   สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชน  
   ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมขยะ 
   หรือของเสียที่สามารถเก็บขนได้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
  จากอากาศ  ผลกระทบ 

โดยตรงที่มีต่อนักเรียน  
คือ ปัญหาด้านสุขภาพ  
และผลกระทบทางอ้อม 
ที่จะตามมา คือ คุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน 

   ไว้เป็นสถานที่ท่ีเหมาะสมและ 
   มีเวลาที่จัดเก็บท่ีแน่นอน 
2. โดยวิธีการฝังกลบ (sanitary  
   landfill) เป็นการก าจัดขยะ 
   แบบฝังกลบอย่างถูกหลัก 
   สุขาภิบาล คือ การก าจัด 
   โดยการบดอัดขยะ 
   ด้วยเครื่องจักรกล เพ่ือให้ขยะ 
   ยุบตัว และมีความหนาแน่น 
   มากขึ้นแล้วท าการอัดกลบทับ 
   ด้วยวัสดุถม (cover material) 
3. โดยวิธีการท าปุ๋ยหมักจากขยะ  
4. โดยวิธีการเผาในเตาเผา  
   (incineration) วิธีการนี้ 
   จะเหมาะสมกับสถานศึกษา 
   ที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล 
   หรือท้องถิ่นที่ไม่มีบริการ 
   ด้วยวิธีการเก็บขน สถานศึกษา 
   สามารถจัดสร้างเตาเผาขยะได้ 
   ตามความเหมาะสม หรืออาจเหลือ 
   วิธีการที่ผสมผสานกับรูปแบบ 
   อ่ืนๆ ก็ได้ 
5. โดยการน าของเสียไปใช้    
   ประโยชน์ใหม่ (recycle)  
   เป็นวิธีการที่คัดกรองของเสีย 
   บางประเภท ซึ่งอาจน ากลับไปใช้ 
   ประโยชน์ได้ใหม่ เช่น กระดาษ  
   แก้ว โลหะต่างๆ วิธีการนี้เป็นวิธ ี
   ที่เป็นประโยชน์ในด้านการลด 
   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ นิยามองค์ประกอบ ข้อค าถาม 
 ด้านความผิดปกติ

จากสุขภาวะ 
ของนักเรียน  

ปัจจุบันสถานศึกษาประสบ
ปัญหาความยุ่งยาก เกี่ยวกับ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มีความผิดปกติ จากสุขภาวะ
ของตัวนักเรียน โดยเฉพาะ
ปัญหาทางพฤติกรรม 
ที่แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ไปจากเด็กทั่วไป และพฤติกรรม 
ที่เบี่ยงเบนนี้ เป็นผลมาจาก
ความขัดแย้งระหว่างเด็ก 
กับสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 
หรือความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
ในตัวเด็ก 

1. ให้เด็กเข้าใจปัญหาของตนเอง  
   และยินดีที่จะหาทางขจัดปัญหา 
   นั้นๆ การช่วยเหลือเด็กนั้น 
2. ครูจะต้องท าให้เด็กเกิด 
   ความเชื่อถือ เกิดศรัทธา ท าให้ 
   เด็กมีก าลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหา 
   ของตนเอง ควรใช้เกม  
   สถานการณ์จ าลอง และกิจกรรม 
   อ่ืนที่แตกต่างไปจากท่ีใช้กับ 
   เด็กปกติ 
3. การเรียนร่วมระหว่างเด็ก 
   ที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอารมณ์ 
   กับเด็กปกติ นั้น ผู้มีหน้าที่ 
   ในการจัดการศึกษาควรพิจารณา 
   ว่าสมควรให้เด็กเข้ารับการเรียน 
   ร่วมในลักษณะใด 
4. การจัดอาคารและสถานที่เรียน 
   ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์  
   มีลักษณะเดียวกันใช้กับเด็กปกติ 
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2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ประพันธ์ วรรณบวร (2543 , หน้า 42–58) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้ดังนี้ 
 การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ
ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ ตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงการติดตาม 
และประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อทุกฝ่าย โดยมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสรุปได้ 5 รูปแบบ คือ 
 1) การรับรู้ข่าวสาร (public information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ ประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด
ของโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าว 
จะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
 2) การปรึกษาหารือ (public consultation) การปรึกษาหารือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วม
ที่มีการจัดการหารือระหว่างผู้ด าเนินโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบ 
 3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (public meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจ
ได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจและค้นหาเหตุผลที่จะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่นั้น
หรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ 
 (1) การประชุมในระดับชุมชน (community meeting) เป็นการประชุมที่จัดขึ้น
ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องส่งตัวแทนเพ่ืออธิบายและตอบข้อซักถาม 
 (2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (technical hearing) ส าหรับ
โครงการที่มีข้อโต้ยั้งในเชิงวิชาการ จ าเป็นต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาอธิบายข้อซักถาม และให้ความเห็นต่อโครงการ ผลของการประชุม
ต้องน าเสนอต่อที่สาธารณะ และผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบผล 
 (3) การประชาพิจารณ์ (public hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนชัดเจน เป็นเวที
ในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบังทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย
จากโครงการ จะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็น
ในการพิจารณาที่ชัดเจน 
 4) การร่วมในการตัดสินใจ (decision making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจประเด็นปัญหานั้นๆ โดยการแต่งตั้งประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาเป็นคณะกรรมการ มีอ านาจในการตัดสินใจ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ออนไลน์, 2549) ได้เสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยะประเทศให้ความส าคัญส่วนร่วมตามหลักการธรรมมาภิบาล
ที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 
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 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงต่างให้ความส าคัญต่อการบริหาร
ราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ 

หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนของสั งคมได้ เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น international association for public 
participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับ
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ 
เป็นต้น 
 2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การรับฟัง
ความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 3) การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็น
นโยบาย เป็นต้น 
 4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 
 5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ านาจ
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถท าได้
อย่างง่ายๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใช้จ่ายและ
ความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชานเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับ
ควบคู่กันไปด้วย 
 จากหลักการและความจ าเป็นดังกล่าวท าให้การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมาได้รับการพัฒนา
กระบวนการบริหาราชการที่สนับสนุนการปรับกระบวนการท างานของส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน หรือที่เรียกว่า “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
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ในส่วนภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขและ
เป็นกุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สนับสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมาย
หลักของการพัฒนาราชการยุคใหม่ที่เป็นราชการระบบเปิด 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนท้องถิ่น จะช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความใกล้ชิด
กับประชาชนได้รับทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน ทั้งยังเป็นการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็น
บทบาทท่ีหน่วยงานภาคราชการจะต้องด าเนินการให้เกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่าย
ภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
ราชการต่างๆ จะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมที่เป็นพันธมิตรของภาคราชการ ซึ่งถึงเวลาแล้ว
ที่ภาคราชการจะต้องร่วมมือกันเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือท าให้เกิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรม และลดความมาขัดแย้งในสังคมและที่ส าคัญที่สุด 
คือ การสร้างกลไกของการพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง 
 อรพินท์ สพโชคชัย (ออนไลน์, 2550) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไว้ดังนี้ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

หลักการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เริ่มมาจากบทเรียนของความล้มเหลวในการพัฒนา
ชุมชนชนบท ที่ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาแบบยั่งยืน ประกอบกับกระแสความคิดเห็น
ของนักวิชาการทั้งในประเทศและในระดับสากล เกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้การพัฒนา
ในยุคหลังๆ ได้เน้นประชาชนในชุมชนเป็นเป้าหมายส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาและมีส่วนร่วม
ของประชาชน (people’s participation) จึงเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาชุมชน โดยตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เป็นต้นมา ได้มีการก าหนดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ค่อนข้างชัดเจน 
 ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ก็คือ กระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ 
และภาคีอ่ืนๆ นอกจากภาครัฐ เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ เพราะการพัฒนาที่ทรงพลังและยั่งยืนในสังคมประชาธิปไตย เกิดจากการพัฒนา
ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินการ และร่วมรับประโยชน์
จากการพัฒนา 
 ส าหรับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ซึ่งหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชานที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ชุมนที่ยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ โดย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
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 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 2) การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพ่ือตัดสินใจ 
 3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 4) การมีส่วนในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ 
 5) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ 
 อรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ (2550, หน้า 19–34) กล่าวถึง ปัญหาและระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ดังนี้ 
 ปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชน ในสาระร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดแนวนโยบาย
โดยเล็งเห็นความจ าเป็นที่ประชาชนต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการภาครัฐและสถานภาพปัจจุบัน
ของการด าเนินการของรัฐบาล ซึ่งปัญหา อุปสรรคและความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและมีความต้องการเข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบราชการ  
แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ เนื่องจากยังขาดข้อมูล 
ความรู้ความเข้าใจในงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ประชาชนต้องการให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย
ที่มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและคาดหวังว่าภาครัฐ จะส่งเสริมการท างานของเครือข่ายภาคประชาสังคม 
โดยการท างานร่วมกับเครือข่ายเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน มีความแตกต่างและหลากหลาย อุปสรรคที่ส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพในการปรับนโยบายและสร้างวัฒนธรรมในการบริหารงาน
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ มีกรอบกฎหมายก าหนดให้เปิดโอกาสให้ประชานเข้ามามีส่วนร่วม แต่ยังขาด
ความตระหนัก จิตส านึกและความมุ่งมั่นที่แท้จริง แนวทางและมาตรการ ตลอดจนกฎระเบียบในปัจจุบัน
ชี้น าให้ข้าราชการเข้าใจผิดก่อให้เกิดการด าเนินงานที่ผิดพลาด เป็นต้น 
 ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นน้อยสุดซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
 ระดับท่ี 2 การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐให้มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็น 
ปรึกษาหารือทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอ ความคิดเห็นประเด็นที่ประชาชน
เป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 ระดับท่ี 3 เป็นระดับที่หน่วยภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการท างานโดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่
จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วม
ระดับชั้นมักด าเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 
 ระดับท่ี 4 การที่หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาท 
เป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 
 ระดับท่ี 5 การเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มที่
ในการตัดสินใจ การบริหารงานและการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือเข้ามาทดแทนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด าเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้
เน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของด าเนินการภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น 
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 ท านอง ภูเกิดพิมพ์ (ออนไลน์, 2552) ได้ให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึง การท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด 
ความเชื่อ และความยึดมั่นของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกาลเวลา
แต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
(teamwork) ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจ
สถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
 2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
 1) ความสนใจและความกังวลร่วมกัน เกิดจากความสนใจและความห่วงกังวล ส่วนบุคคล 
ซึ่งบังเอิญเห็นพ้องด้วยกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 
 2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น ผลักดัน
ให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระท าร่วมกัน 
 3) การตกลงใจร่วมมากันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงสนองตอบ
ความเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น  
 จากแนวคิดในเรื่องลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว สามารถประมวลและ
สรุปหัวข้อของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการพัฒนาชนบทเพ่ือการศึกษา ในครั้งนี้ 
ดังนี้ คือ 
  1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา เช่น ร่วมเสนอปัญหา ส ารวจข้อมูลข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน ค้นหาสาเหตุของปัญหา และส ารวจความต้องการของชุมชน 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน เช่น ร่วมล าดับความส าคัญของปัญหา 
ก าหนดแผนและโครงการเพ่ือแก้ปัญหา จัดท าแผนและโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของแผนและโครงการ 
ทบทวนแผนและโครงการ 
 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ เช่น ร่วมพัฒนาโดยการออกแรง ออกเงิน 
งบประมาณ สิ่งของ ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล รับทราบการแล้วเสร็จของโครงการ 
และร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 
 2.3.3 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 มาสโลว์ (Maslow, 1970, p. 46) นักจิตวิทยา ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งเชื่อว่า
เป็นตวัก าหนดตัณหาหรือความอยากและพยายามขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการตอบสนอง และความอยากนี้
เกิดจากมนุษย์มีความจ าเป็น (need) ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์จะแสดงออกมาซึ่งความต้องการไม่เหมือนกัน 
แต่อย่างน้อยที่สุดก็จะมีพ้ืนฐานที่เหมือนกันเป็นส าคัญ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้รับการตอบสนองความต้องการ
ระดับใด มากน้อยเพียงใด ซึ่งมาสโลว์ สรุปว่า 
 1) มนุษย์เรามีความต้องการและความต้องการนี้มีอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด 
 2) ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้วย่อมสิ้นสุดลงและความต้องการใหม่
ในล าดับต่อไปที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดขึ้น 
 3) มนุษย์มีความต้องการล าดับขั้นตอนของความส าคัญจากต่ าไปหาสูง มาสโลว์ ได้ตั้ง
สมมุติฐาน เรียกว่า ล าดับขั้นแบ่งความต้องการของมนุษย์ (hierarchy of need) แบ่งได้ 5 ล าดับ ดังนี้ 
 (1) ความต้องการสิ่งจ าเป็นทางร่างกาย (physiological need) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

82 

 (2) ความต้องการในด้านความปลอดภัย (safety need) 
 (3) ความต้องการในด้านสังคม (social or belongingness need) 
 (4) ความต้องการที่ได้รับการยกย่องนับถือ (eastern need) 
 (5) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (self-realization or self-actualization 
need) 
 แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1969, pp. 33-57) ได้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ พบว่า ปัญหาขั้นพ้ืนฐาน
เกี่ยวข้องกับการท างานและชีวิตในองค์การของคนเรามี 2 ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของคน ได้แก่ ทฤษฎี X และ 
ทฤษฎี Y 
 แนวความคิดของทฤษฎี X เป็นสมมุติฐานที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมมนุษย์ไปในทางที่ไม่ดี  
สรุปได้ดังนี้ 
 1) โดยทั่วไปคนเราชอบสบาย มีความรู้สึกว่าไม่อยากท างาน หากมีโอกาสเมื่อใดจะหลบหนี
ทันท ี
 2) คนเรามีความเกียจคร้านต่อการงาน ดังนั้น การที่จะท าให้คนท างานจึงต้องใช้วิธีบังคับ 
ควบคุม การสั่งการเด็ดขาด หรือข่มขู่ว่าจะลงโทษ คนจึงจะขยัน 
 3) คนโดยเฉลี่ยชอบให้คนอ่ืนคอยบังคับ แนะน า จึงจะท างาน ไม่มีความทะเยอทะยาน 
ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ หรือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
(participatory governance) การบริหารราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย (stake holder) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและ
ด าเนินงานของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1) สร้างความเข้าใจในความหมายและความตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม 
 2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 3) เสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและภาค
ส่วนอื่นๆ ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานราชการในระดับต่างๆ 
 4) สร้างความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะส าคัญของการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม 
 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น international association for public participation 
ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับ
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
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 2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วย วิธีต่างๆ เช่น การรับฟัง
ความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 3) การเกี่ยวข้องเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วม
เสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะ
ประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
 4) ความร่วมมือเป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้นส่วน
กับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการ
ที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 
 5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน
ที่มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถท าได้
อย่างง่ายๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใช้จ่ายและ
ความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชานเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับ
ควบคู่กันไปด้วย 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
 1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา สาเหตุ และความต้องการ 
 2) การร่วมคิดค้นหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 3) การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4) ร่วมกันปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการให้บรรลุเป้าหมาย 
 5) ร่วมกันควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
 วันชัย วัฒนศัพท์ (ออนไลน์, 2553) กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ดังนี้  
 กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่จะกระจายอ านาจจากผู้มีอ านาจที่แต่เดิมมักจะใช้
อ านาจเหนือ (power over หรือ power against) ตามทฤษฎี ผู้มีอ านาจจะชอบที่จะใช้อ านาจเหนือ เช่น 
แม่ซึ่งมีอ านาจมากกว่าลูก ก็มักจะใช้อ านาจเหนือลูก สั่งให้ลูกกลับบ้านก่อนค่ า มาถึงวันหนึ่งลูกซึ่งโตขึ้นมา
เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ก็จะขอกลับบ้านดึก เพราะจะไปงานวันเกิดเพ่ือน แม่ก็ยังใช้อ านาจเหนือลูกให้กลับบ้าน
ภายในหกโมงเย็น ถามว่าลูกสาวจะยังเชื่อและปฏิบัติตามไหม ตามทฤษฎีแล้วหากผู้มีอ านาจยิ่งใช้อิทธิพล
เหนือไปเรื่อยๆ อ านาจนั้นๆ ก็จะใช้ไม่ได้ เพราะอ านาจที่มีหรือไม่มีนั้น ไม่ใช่ว่าเรา “มี” หรือ “ไม่มี” “อ านาจ” 
อย่างเดียว แต่อยู่ที่คนอ่ืนๆ ที่อยู่รอบข้างหรือที่เราใช้อ านาจเหนือเขานั้น เขามองว่าเราเหมาะสมที่จะมี
อ านาจเหนือหรือไม่ ซึ่งบางครั้งส าคัญกว่าด้วยซ้ าไป ฉะนั้นแทนที่แม่จะใช้อ านาจเหนือ หันมาใช้อ านาจร่วมกับ 
(power with) ลงมาพูดคุยกับลูก หาทางออกที่ดีกว่าแทนการสั่งอย่างเดียว ลูกก็จะยินดีปฏิบัติและเชื่อฟัง
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แม่ต่อไป การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้
ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (ownership) และจะท าให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น
ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจและ
สบายใจ ได้มีการด าเนินการแก้ปัญหาความไม่เรียบร้อยในห้องเรียนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม หลังจาก
พยายามด้วยวิธีการใช้ไม้เรียว ใช้กฎกติกาที่ครูอาจารย์ออกกฎ หรือวางระเบียบให้นักเรียนปฏิบัติ 
แต่การยอมรับก็ยังไม่ได้ผลดีนัก ครูประจ าชั้นได้ชวนนักเรียนในห้องให้ร่วมกัน “ตระหนัก” ถึงปัญหา
ในห้องเรียน เช่น ความสกปรก การแต่งกายนักเรียน การไม่มีระเบียบในห้องเรียน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ที่จะวางกติกากันเอง จนในที่สุดได้ระเบียบปฏิบัติประจ าห้องที่ครูรับ เอามาจัดพิมพ์ติดไว้ในห้อง ปรากฏว่า
ได้รับการยอมรับและการปฏิบัติตามอย่างดีกว่ากฎกติกาที่ครูก าหนดกติกานั้น ตัวอย่างเช่นนี้ เป็นตัวอย่าง
ที่สามารถจะน าไปใช้ในองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะเป็นเครื่องมือ
ของการมีส่วนร่วมอย่างคุณภาพต่อไป 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ออนไลน์, 2553) กล่าวถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ ดังนี้ 
 หลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญและเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจ 
เพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้อง
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทุกๆ ฝ่าย ในการบริหารราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงต่างให้ความส าคัญต่อการบริหาร
ราชการอย่างโปร่งใส สุจริต ปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับที่ผ่านมา
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้แถลงเป็นนโยบายของรัฐบาล
และยังก าหนดไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548–2551) การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546–2550) ที่เน้นการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย 
หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น international association for public participation ได้แบ่ง
ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับ
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟัง
ความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

85 

 3) การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะ
ประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
 4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 
 5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน
ที่มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
 ในภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขและเป็นกุญแจ
ดอกส าคัญของความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา
ระบบราชการยุคใหม่ที่เป็นราชการระบบเปิด การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของราชการที่มาจากทุกภาคส่วน
ของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนท้องถิ่น จะช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้รับทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน ทั้งยังเป็น
การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การท างานร่วมกัน หันหน้ามาปรึกษาหารือกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ที่ยุ่งยากร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่หน่วยงานภาคราชการจะต้องด าเนินการให้เกิดข้ึน 
 ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (2553 , หน้า 296-313) กล่าวถึง หลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไว้ดังนี้ 
 หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น international association for public participation 
ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับ
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟัง
ความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 3) การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือ
ร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุม
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เชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะ
ประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
 4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วน
กับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการ
ที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 
 5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน
ที่มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถท าได้
อย่างง่ายๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใช้จ่ายและ
ความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชานเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการ
ทุกระดับควบคู่กันไปด้วยจากหลักการและความจ าเป็นดังกล่าวท าให้การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมา
ได้รับการพัฒนากระบวนการบริหารราชการที่สนับสนุนการปรับกระบวนการท างานของส่วนราชการ
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน หรือที่เรียกว่า “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 
 ชมพู โกติรัมย์ (2553, ออนไลน์) กล่าวถึง การมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
 นโยบายการพัฒนาประเทศตามกระแสหลักในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนส่วนใหญ่ในระดับรากหญ้าที่มิใช่ทางผ่านทางการเมือง
ในความหมายของกระแสหลัก สะท้อนให้เห็นนโยบายการพัฒนาซึ่งพยายามกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามาร่วม
ก าหนดนโยบายและร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองในประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย ซึ่งหลังจากได้ประชาธิปไตย
มาแล้วภายหลังจากการได้อิสรภาพจากการตกเป็นประเทศอาณานิคม บางประเทศปฏิรูปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยตามกระแสหลักของโลกจากกระบวนการภายในประเทศเอง โดยภาคประชาชนเริ่มเคลื่อนไหว 
ตรงนี้เป็นจุดเริ่มความคิดว่า ต้องมีองค์กรประชาชนเข้ามาจัดการกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและอย่างริเริ่ม 
ซึ่งไม่ใช่องค์กรของรัฐ (non–government organization: NGO) เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการเคลื่อนไหว
ภาคประชาชน โดยที่ภาคประชาชนไม่ใช่แค่รอคอยการช่วยเหลือจากรัฐหรือเป็นฝ่ายถูกชี้น าเป็นด้านหลัก 
โดยเฉพาะการกระตุ้นเพ่ือน าไปสู่การท าประชามติ Huntington นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกา เสนอว่าประเทศ
ก าลังพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมาก แต่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจในระบอบการปกครอง รัฐและรัฐบาลค่อนข้างผูกขาดอ านาจ รับใช้ชนกลุ่มน้อย
ในระดับผู้น าของประเทศ มากกว่าจะเป็นรัฐที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับใช้คนส่วนใหญ่ เมื่อเป็นเช่นนี้
นักวิชาการและชนชั้นกลางได้เห็นปัญหาเช่นนี้ โดยหาทางแก้ไขท าอย่างไรจะสร้างรูปแบบประชาธิปไตย
ในระดับรากหญ้าขึ้นมาได้ แม้ในทางปฏิบัติแล้ว มักไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ เมื่อเวลาผ่านไปได้เป็นชนวนเหตุ
แห่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ  
 โอคเลย์ (oakley, 1984 p. 17) แนวคิดการมีส่วนร่วมประชาชน (people’s participation) 
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชนบท ทั้งนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 
ที่มุ่งเน้นคนเป็นส าคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจาก
ระดับบนลงล่าง (top–down) มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน (bottom–up) แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้ 
เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้อธิบายและให้ความหมายปัจจัย 
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้มากมาย 
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 โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1981, p. 6) การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่สมาชิก
ของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 
 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 
 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 
 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
 โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพล
ต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nation Organization, 1981, p. 5) ได้ให้ความหมายเจาะจง
ถึงการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วมเป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
 สุชาดา จันทร์พิสุทธิ์ (2547, หน้า 18-23) การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่ 
 1) ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้สังคม 
องค์กรต่างๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ตั้งแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบ ในผลกระทบที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริม ชักน า สนับสนุนให้การด าเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
ด้วยความสมัครใจ 
 2) ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ที่การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ง ค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้น าตนเองให้เข้ามามีส่วนร่วม 
แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ด าเนินงานด้วยความสมัครใจ 
 ฟอร์นารอฟ (Fornaroff, 1980, p. 104) การเข้มมามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือการกระท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอน
การมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1) การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้องใช้
ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
 2) การด าเนินงาน 
 3) การใช้บริการจากโครงการ 
 4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 อภิญญา กังสนารักษ์ (2544, หน้า 14–15) สรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
 1) การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน 
ร่วมตัดสินใจก าหนดความต้องการและร่วมล าดับความส าคัญของความต้องการ 
 2) การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทาง การด าเนินงาน 
รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ 
 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วม
ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
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 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือให้รู้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผล
รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้ 
 อคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 1) การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
 2) การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา 
 3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแบบ 
 4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2547, หน้า 204) กล่าวถึง ขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุป
และน าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 ลักษณะที่ 1 มีขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) การคิด 
 (2) การตัดสินใจ 
 (3) การวางแผน 
 (4) การลงมือปฏิบัต ิ
 ลักษณะที่ 2 มีขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) การก าหนดปัญหา 
 (2) การวางแผน 
 (3) การด าเนินงาน 
 (4) การประเมินผล 
 (5) การบ ารุงรักษา และพัฒนาให้คงไว้ 
 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (ออนไลน์, 2547) ในส่วนของการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน นักวิชาการ 
ได้น าเสนอความคิดเห็น ไว้ดังนี้ 
 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่รัฐเป็นผู้น า การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการมอง
มาจากเบื้องบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเป็นเพียงผู้คอยรับนโยบายและปฏิบัติตาม 
 2) การมีส่วนร่วมที่เกิดจากความต้องการของประชาชนด้วยความสมัครใจ โดยที่รัฐ
คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าหรือคอยอ านวยความสะดวกเท่านั้น 
 สรฤทธ จันสุข (ออนไลน์, 2553) กล่าวถึงการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคล
ในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินกิจกรรมอย่างหนึ่ง การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนที่เป็นไปในรูปของผู้เข้าร่วม
มีส่วนกระท าให้เกิดผลของกิจกรรมที่เข้าร่วมมิใช่เป็นผู้ร่วมคิดตัดสินใจหรือผู้ได้รับประโยชน์เท่านั้น  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาไม่ใช่กระท าถึงประชาชนเข้ามาท ากิจกรรมตามที่ได้จัดท าขึ้น 
และหมู่บ้านหรือชุมาชนมีกิจกรรมและวิธีด าเนินงานของตนเองอยู่แล้ว ประชาชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาชุมชน
ของตนเองได้ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส าหรับการก าหนด
นโยบายพัฒนาที่เป็นกระบวนการขั้นตอนของการวางแผนการพัฒนาชุมชน ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย
ในการด ารงชีวิตของตนเอง นอกจากนี้ การก าหนดวัตถุประสงค์และวางแผนร่วมกันก็เป็นการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการบริการ รวมทั้งมีส่วนร่วม
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ในการควบคุมประเมินโครงการของชุมชน ซึ่งอาจเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมแบบตัวแทนหรือเป็นไป  
โดยการได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยตนเอง 
 พัชราพร ทวยสงฆ์ (ออนไลน์, 2552) กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการวางแผน 
การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม การปฏิบัติการในองค์การ และการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ กระบวนการท างานเพ่ือก่อให้เกิดการท างาน
ที่เป็นผลส าเร็จด้วยการใช้บุคคลและทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุซึ่งเป้าหมาย
ของความต้องการ 

การมีส่วนร่วมเป็นทรัพยากรในการบริหารที่เป็นส่วนของบุคคลในแต่ละระดับการปฏิบัติมีส่วน
ในกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติในแต่ละส่วนๆ อย่างเต็มความสามารถ 
ทั้งในทิศทางเพ่ือการปฏิบัติด้านเดียว หรือการน าเสนอซ่ึงความคิดในการด าเนินการตามกระบวนการนั้น
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพ่ือจัดการงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมนั้นๆ จะอยู่ใน
ขั้นตอนใดๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจ ากัดขององค์กรในแต่ละ
กระบวนการของการด าเนินการบริหารเป็นเกณฑ์ 
 บุคคลในการมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหารงานหรือการจัดการงาน สามารถที่จะแยกได้กว้างๆ คือ 
 1) ภายในองค์กรจะประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหารระดับสูง) ผู้บริหารระดับกลาง 
(กลุ่มงานต่าง ๆ) และผู้ปฏิบัติ (คนงาน ผู้ท างานระดับล่าง) สายสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรจะเป็นไปตาม
ลักษณะบังคับบัญชาตามล าดับ โดยทั่วไปขององค์กรแล้วจะมีข้อก าหนดไว้เป็นแนวทางอย่างชัดเจน 
ซึ่งทุกระดับต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการเสมอ การมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดการในองค์กร จึงเป็น
ในทิศทางเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการด าเนินการในแต่ละองค์ประกอบ 
ความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมอาจไม่ทั้งหมดของบุคคลในทุกระดับ อาจเฉพาะเพียงแต่ในระดับเดียวกันเท่านั้น 
หรือเหนือขึ้นไปในระดับหนึ่งก็เป็นไปได้ ลักษณะการมีส่วนร่วมของการจัดการหรือบริหารภายในองค์กร
มีรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม รูปแบบเบื้องต้น ก็คือ การเสนอเช่นข้อคิดเห็นเป็นเอกสาร 
ผ่านกระบวนการสอบถามหรือโดยส่งเอกสาร 
 2) ต่างองค์กรจะประกอบด้วยในหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่จักระท าในระดับผู้บริหาร
ระดับสูง การมีส่วนร่วมจะเป็นในรูปของการให้ความเห็นข้อคิด แลกเปลี่ยนหรือสนับสนุนเพ่ือการจัดการ 
หรือระดับผู้ปฏิบัติก็เป็นในทิศทางของการจัดการร่วมกันในกิจกรรม อย่างเดียวกัน ทั้งนี้โดยผลประโยชน์
ขององค์กรทั้งสองต้องไม่ขัดแย้งหรือมีการสูญเสียผลประโยชน์ต่อกันในรูปใดๆ  
 ในการมีส่วนร่วมของบุคคลในระบบราชการจะเห็นได้ว่ามีในหลายลักษณะเช่นเดียวกับรูปขององค์กร
ในปัจจุบัน กรณีการกิจการด าเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ต้องมีบทบาทและหน้าที่สัมพันธ์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลในส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดต้องเป็นผู้มีภารกิจหน้าที่
เพ่ือการส ารวจออกแบบประมาณการต่องานขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะต่างๆ การก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่น 
จะเป็นผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์ กลไกต่างๆ ในกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องท่ีต้องด าเนินการอย่างมาก 
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 จากแนวคิดและทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปได้ดังนี้ 
 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นจาก เป้าหมายที่ต้องการ ค่านิยม ความเชื่อ 
วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนับสนุนความคาดหมาย
ในสิ่งที่ต้องการ โดยมีพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 (1) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
 (2) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของค่านิยม 
 (3) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของประเพณี 
 (4) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน ความเสน่หา 
 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งการเร้าให้คนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ผู้ด าเนินงานจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล 
เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 3) ความส าคัญของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลที่จ าเป็นต่อการบริหาร
หรือการจัดการองค์กร คือ 
 (1) ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง 
 (2) กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวาง
และเกิดการยอมรับได้ 
 (3) เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผล
วิวัฒนาการเพื่อความคิด (การเปิดกว้าง) การระดมความคิด (ระดมสมอง) ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจได้ 
 (4) ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 4) ขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 (1) การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข 
 (2) ตัดสินใจก าหนดความต้องการ 
 (3) ล าดับความส าคัญ 
 (4) วางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงาน ทรัพยากร 
 (5) ด าเนินงานตามโครงการ และ/หรือสนับสนุนการด าเนินงาน 
 (6) ประเมินผล 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
 จากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่า ความปลอดภัย
ในสถานศึกษาท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งได้ผลค่อนข้างดี ซึ่งมีดังนี้ 
 2.4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 สฤษดิ์ พานค า (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการ ความปลอดภัยในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านการพัฒนากลุ่มความปลอดภัย
ในโรงเรียนได้มอบหมายให้หัวหน้างานกิจการนักเรียนเป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัย  
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2) ด้านการค้นหาปัญหาและเหตุการณ์บาดเจ็บ โรงเรียนใช้สมุดบันทึกในการค้นหาปัญหาและเหตุการณ์
บาดเจ็บโดยมีการค้นหาปัญหาการบาดเจ็บด้วย การเฝ้าสังเกต และมีการด าเนินการส ารวจสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเป็นประจ า 2 สัปดาห์ต่อครั้ง 3) ด้านมุ่งสร้างความปลอดภัย 6 ด้าน โรงเรียนด าเนินการสร้าง
ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพในห้องเรียน ส่วนด้านระบบคุ้มครองเด็กโรงเรียนมีการประสานงาน
ร่วมกับท้องถิ่นและผู้ปกครองในการสอดส่องดูแล ด้านการเดินทางไป–กลับ มีครู หัวหน้านักเรียน ต ารวจจราจร
ดูแลขณะใช้เส้นทางกิจกรรมการเรียนมีครูคอยควบคุมดูแล และมีการสร้างหลักสูตรความปลอดภัยในโรงเรียน  
โดยมีการจัดหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือและด้านแผนฉุกเฉินมีการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ให้พร้อม และส่งต่อนักเรียนไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง 4) ด้านมีนโยบาย แผนและกิจกรรมความปลอดภัย
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายและแผนความปลอดภัยกิจกรรมการเรียนนอกสถานที่  
ส าหรับความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน พบว่า มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 
 สกานต์ ลอมศรี (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
ในโรงเรียนพัฒนาวิทย์ศึกษา อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่า 
บริเวณโรงเรียนมีรั้วรอบคอบชิดมีป้ายโรงเรียนชัดเจน มีครูเวรประจ าวันทุกจุดระหว่างโรงเรียนเข้า
และในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ส าหรับสิ่งที่ผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนไม่มี คือ โรงเรียนไม่มีเศษวัสดุก่อสร้าง 
ขยะสิ่งกีดขวางและวัสดุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียน ไม่มีการล่วงละเมิดนักเรียนทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ และไม่มีการน าสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ในโรงเรียน ในเรื่องที่ผู้ปกครองไม่แน่ใจ คือ มีผู้ดูแล
ห้องพยาบาลตลอดเวลา มีหน่วยงานที่ตรวจสอบการอุปโภค บริโภคของนักเรียน และบ่อเกรอะ บ่อซึม 
และบ่อดักไขมัน อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
 การีมะห์ และหีม (2554, หน้า 621-642) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมการรังแก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดปัตตานี พบว่า การเห็นพ่อแม่
แสดงพฤติกรรมรุนแรงก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนด้วยเช่นกัน ดังนั้น  พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ต้องให้ความส าคัญ มีความอดทนอดกลั้น มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะตบตีกัน 
ถ้าทะเลาะกันก็ไม่ควรให้เด็กได้เห็นหรือรับรู้  นอกจากนี้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือ
ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีการทะเลาะตบตีเป็นประจ าให้ได้รับการฝึกอบรม ขัดเกลาจิตใจ ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 
ฝึกสมาธิและอ่ืนๆ เพ่ือให้ลดละเลิกการทะเลาะตบตี และร่วมกันสร้างครอบครัวที่มีแต่ความสงบสุข รักใคร่ 
และสามคัคีกัน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนได้เช่นกัน 
 ศศิธร จูมแก้ว (2556, หน้า 2-6) กล่าวว่า การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน พบว่า 
การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัย การปลูกฝังให้เด็กรู้จักคิดและ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และมุ่งส่งเสริมในด้านความปลอดภัยให้แก่เด็ก กล่าวคือ เด็กๆ จะถูกปลูกฝัง
ให้รู้จักความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน เมื่อเด็กๆ จะเดินทางมาโรงเรียนจะมีการรวมตัวที่จุดนัดพบใกล้ๆ 
โรงเรียนและเดินทางไปพร้อมกัน เด็กจะเดินไปโรงเรียนเป็นการฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง การเดินมาโรงเรียนนั้น
ปลอดภัยมากเพราะคนญี่ปุ่นเคารพกฎจราจรและรถหยุดให้คนข้ามถนนเสมอ มีอาสาสมัครที่เป็นวัยผู้ใหญ่
เกษียณมาคอยดูแลความปลอดภัยให้เด็ก เด็กชั้นประถมศึกษาจะใส่หมวกสีเหลืองเพ่ือให้คนใช้รถและคุณครู
มองได้เห็นชัดเจนและเพ่ือให้ทุกคนช่วยดูแลความปลอดภัยของเด็ก ขณะข้ามถนนเด็กจะยกมือขึ้นสูงๆ เพ่ือให้
คนใช้รถได้มองเห็นและจะไม่พูดกับคนแปลกหน้า ทุกโรงเรียนจะมีกิจกรรมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  
โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเตรียมอุปกรณ์ และจากสมาคมผู้ปกครองในการท าของว่างให้เด็ก 
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ตัวอย่างการซ้อม เช่น ซ้อมดับเพลิง การซ้อมสถานการณ์แผ่นดินไหวจ าลอง การท าห้องน้ าชั่วคราวในการเตรียม
ภาวะฉุกเฉิน การสร้างบ้านฉุกเฉิน และการซ้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กๆ ได้รับการฝึกฝนการช่วยเหลือตนเอง
และผู้อ่ืน และมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาความปลอดภัยในเด็ก 
 ฮิดายาติ นูรูล และคณะ (Hidayati Nurul, et al., 2012, pp. 1339-1349) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
ของการก าหนดเขตปลอดภัยในโรงเรียน (school safety zone) การท าเครื่องหมายบนถนน (road marking) 
และสัญญาณจราจร (traffic signal) ต่อพฤติกรรมความเร็ว (speed behavior) ผลการศึกษาพบว่า การก าหนด
เขตปลอดภัยในโรงเรียน การท าเครื่องหมายบนถนนและสัญญาณจราจร ช่วยให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะขับ
ขี่ด้วยความระมัดระวังและลดความเร็วลง ซึ่งช่วยให้การเดินข้ามถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น และอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับการจราจรลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 ลี ซิ-เจียน และคณะ (Li Si-jian, et al., 2016, pp. 46-50) ได้ศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน
และสุขภาพของเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองลูซานหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในเมืองดังกล่าว โดยผู้วิจัย
ได้ไปศึกษาผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่มีต่อเด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา เด็กเหล่านี้จึงไม่สู้จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร  
และส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งในเรื่องนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่า ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จะต้องร่วมกันดูแลเอาใจใส่เด็กโดยเฉพาะด้านสุขภาพ ร่วมทั้งชุมชนอื่นๆ ในพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
ภัยพิบัติภยันตราย มีความเข้าใจและตระหนักถึง เพ่ือที่จะได้รับความร่วมมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิคาริโอ แอนนา ไดแอซ (Vicario Anna Diaz, 2012, pp. 159-176) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนในแคว้นคาตาลัน (Cztzlan) ประเทศสเปน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนที่มีต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า 
จะมีกฎหมายและกฎระเบียบของโรงเรียนในสเปนถึงเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย แต่ก็เป็น
การระบุถึงอย่างกว้างๆ โดยมิได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวโดยตรงอย่างแน่ชัด ซึ่งในเรื่องนี้  
ผู้วิจัยกล่าวว่า การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องประสาน
ความร่วมมือไปยังทุกคนในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริง
ยังมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยมิได้กระท าตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งในเรื่อง
การบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนี้ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การสนับสนุน
อย่างเพียงพอจากผู้บริหาร การเพ่ิมเวลาและทรัพยากร และการยกระดับการฝึกอบรมคณะท างานหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 โซฮาร์ ดอฟ (Zohar Dov, 2016, pp. 116-124) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของบรรยากาศความปลอดภัย 
(safety climate) และพฤติกรรมการก่อกวนของเด็กต่อการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโรงเรียน 
จ านวน 474 คน พบว่า บรรยากาศความปลอดภัยในรถโรงเรียนมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 
กล่าวคือ ถ้าเด็กนักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมก่อกวนหรือเสียงอึกทึกขณะที่อยู่ในรถ 
พนักงานขับรถก็จะปฏิบัติงานอย่างราบรื่นปลอดภัย แต่ถ้าเด็กมีพฤติกรรมก่อกวน ส่งเสียงเอะอะ หรือกระตุ้น
ให้พนักงานขับรถขับรถอย่างรวดเร็ว พนักงานขับรถอาจเร่งความเร็วและหากมีเส้นทางลัดก็จะขับรถ
ไปตามทางลัดหรือขับไปในทางที่เสี่ยงอันตราย ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนควรมีการฝึกอบรมนักเรียน
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ให้สร้างบรรยากาศความปลอดภัยในรถโรงเรียนด้วย การไม่ส่งเสียงอึกทึกหรือมีพฤติกรรมก่อกวน
ซึ่งจะท าลายสมาธิและประสิทธิภาพในการขับรถของพนักงานขับรถโรงเรียน และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 พีเอฟ อะบาไบโอ และคณะ (P.F. Ababio, et al., 2015, pp. 18-24) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการ
เข้าไปดูแลการปฏิบัติที่ถูกหลักอนามัยที่ดี (good hygiene practices: GHP เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร 
(food safety) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศกานา (Ghana) พบว่า หลังจากที่มีการฝึกอบรม
การปฏิบัติที่ถูกหลักสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้มาตรฐานในประเทศกานา 
จ านวน 11 โรงเรียน ผลปรากฏว่า ภายหลังการฝึกอบรมดังกล่าว อาหารที่ปรุงให้นักเรียนรับประทาน
ผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัย และมีการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตลอดจนมีการจัดให้นักเรียน
รับประทานอาหารตามเวลาที่ก าหนดอีกด้วย 
 อะมาพีท กูเลียนิ และคณะ (Amarpreet Guliani, et al., 2015, pp. 502-511) ได้ศึกษาเรื่อง
ความแตกต่างเรื่องเพศที่มีผลต่อการเลือกวิธีการเดินทางไปโรงเรียน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องดังกล่าว
จากนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนรัฐบาล 16 แห่งในเมืองโตรอนโต 
ประเทศแคนาดา พบว่า ความแตกต่างเรื่องเพศ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีเดินทางไปโรงเรียน กล่าวคือ 
นักเรียนชายมีแนวโน้มตัดสินใจเลือกการเดินเท้าไป -กลับโรงเรียนมากกว่าเพศหญิง โดยมีนักเรียน
รวมทั้งผู้ปกครองเป็นจ านวนไม่น้อย ห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการเดินเท้าไป-กลับโรงเรียน 
โดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านชุมชนที่มีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ตลอดจนเส้นทางที่มีจราจรคับคั่ง  
ไม่มีทางเดินทางเท้าและไม่มีทางม้าลายหรือจุดข้ามถนนที่ปลอดภัย 
 ฟลาเฮอร์ตฟ์ ลอยส์ ที (Flahertv Lois T, 2015, pp. 277-289) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมิน
ความปลอดภัยในโรงเรียนและบทบาทของจิตแพทย์เด็กและนักวิชาชีพชั้นสูงด้านสุขภาพจิตอ่ืนๆ พบว่า 
ในระยะสามทศวรรษที่ผ่านมานี้ มีผู้ก าหนดนโยบาย ครู ผู้ปกครองและนักเรียนแสดงความกังวล
เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากมีภัยอันตรายเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการยิงกันที่มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาต่างๆ จึงมีการวางมาตรการความปลอดภัย
ที่เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด 
 อัลโลลาห์ เตอรกี (Alolah Turki, 2014, pp. 57-74) ได้ศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียนใน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย พบว่ากฎระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ง
ในเรื่องนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามที่จะวางมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยก าหนดวิธีการประเมินผลให้มีลักษณะการประเมินระบบองค์รวม (holistic system evaluation) ซึ่ง
ตัวชี้วัดการประเมินดังกล่าวพัฒนาและพิจารณาทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญการศึกษา 18 คน และขั้นต่อมาให้
ผู้เข้าร่วม 200 คน ซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่สูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการ 
พิจารณาจัดอันดับความส าคัญของมาตรการ 79 รายการที่ใช่ในการนี้ จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า 
มีมิติที่ส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน 5 ด้าน คือ การบริหารจัดการความปลอดภัยและภาวะผู้น า 
การเรียนรู้และการฝึกด้านความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัย กระบวนการและขั้นตอนความปลอดภัย 
วัฒนธรรมความปลอดภัยของคนในองค์กร และการด าเนินการด้านความปลอดภัย โดยผู้วิจัยพบมิติหรือ
ตัวแปรด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กันดังนี้ การจัดการด้านความปลอดภัยและภาวะผู้น า
มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการเรียนรู้และการฝึกด้านความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัย กระบวนการ
และขั้นตอนความปลอดภัย การเรียนรู้และการฝึกด้านความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัยและ
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กระบวนการและขั้นตอนความปลอดภัย มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของคนในองค์กร 
และวัฒนธรรมความปลอดภัยของคนในองค์กรมีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานด้านคามปลอดภัย 
 โชคูฮี, โรยา และคณะ (Shokoohi Roya, et al., 2012, pp. 315-323) ได้ศึกษาการเดินเท้าไป-กลับ
ของนักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความปลอดภัยในพ้ืนที่หรือบริเวณที่นักเรียนต้องเดินผ่าน พบว่า ความปลอดภัยในพ้ืนที่หรือบริเวณดังกล่าว 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกวิธีการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน กล่าวคือ ผู้ปกครองและนักเรียน
มีความรู้สึกในทางลบต่อความปลอดภัยในพ้ืนที่หรือบริเวณที่นักเรียนจะต้องเดินผ่าน มีแนวโน้ม
ที่จะเลือกตัดสินใจในการเดินทางโดยรถยนต์หรือการเดินเป็นเพ่ือน (escort) กับลูกไปโรงเรียน 
 ทาบานคาลี เออร์คาน และทาลฮา เบ็คตาส (Tabancal Erkan & Talha Bektas, 2009, pp. 281-
284) ได้ศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศตุรกี โดยผู้วิจัยกล่าวว่า ถึงแม้จะมี
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนในประเทศตุรกี แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่มากภายใน
สถานศึกษา ปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียนหลายด้านเป็นต้นว่า ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยของ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัยด้านอารมณ์ของนักเรียน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเห็นเช่นเดียวกันว่าความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องส าคัญ
มาก แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น ครูโรงเรียนเอกชนมีความตระหนักและด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน
ของตนมากกว่าครูโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมและสนองความต้องการเรื่องความปลอดภัยของ
นักเรียนมากขึ้น และจะต้องมีการปลุกจิตส านึกของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนรัฐบาลให้มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนมากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 สโลวิค พอล และคนอ่ืนๆ (Slovic Poul, et at., 1984, pp. 183-203) ได้ศึกษาเรื่อง ทฤษฎี
การตัดสินใจเชิงพฤติกรรม (behavioral decision theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงการตัดสินใจ
กระท าพฤติกรรมหรือลงมือกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยกล่าวว่า ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีการศึกษา
เชิงทฤษฎีและการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการตัดสินใจในสถานการณ์อันตรายที่ก่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าแก่ผู้ที่พยายามที่จะเข้าใจและพัฒนาการตัดสินใจกระท าการใดๆ ในสังคมให้ดีขึ้น  
ซึ่งบุคคลหลายวงการเป็นต้นว่า นักการเมือง ผู้บริหารองค์กรต่างๆ หรือแม้แต่ประชาชนโดยทั่วไป
ก็อาจน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้คน ซึ่งหากปราศจากความรู้ความเข้าใจ
ดังกล่าวนี้แล้วนโยบายต่างๆ ที่แม้ก าหนดขึ้นด้วยเจตนาดีก็อาจจะไม่มีประสิทธิผลและในบางกรณี
ก็อาจเกิดการต่อต้านหรือพฤติกรรมแบบ “มือไม่พายเอาเท้าราน้ า” ขึ้นได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การที่จะท าให้สังคม
มีความปลอดภัยปราศจากอันตรายนั้น ผู้คนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักการเมืองหรือผู้วางนโยบายก็จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฎีการตัดสินใจเชิงพฤติกรรม ว่าเหตุใดจึงมีการตัดสินใจเชิงพฤติกรรมว่าเหตุใด
จึงมีการตัดสินใจลงมือกระท าที่เป็นอันตรายต่อสังคม เพ่ือที่จะมีการป้องกันแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพตทิต เกรกอรี เอส และคณะ (Pettit Gregory S, et al., 2003, pp. 570-588) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับพัฒนาการของพฤติกรรมอันตรายของเด็กวัยรุ่นตอนต้น (อายุ 12-13 ปี) ที่เกิดจากการติดต่อ
คบหาสมาคมกับกลุ่มเพ่ือนหลังโรงเรียนเลิก โดยไม่มีพ่อแม่คอยสอดส่องดูแล และไม่มีเพ่ือนบ้านช่วยรายงาน
ความเคลื่อนไหว ซึ่งผู้วิจัยพบว่า วัยรุ่นตอนต้นที่ก าลังศึกษาอยู่ในเกรด 6 และเกรด 7 ที่เพ่ือนชักชวนกันไป
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ในทางที่ไม่ดีหลังโรงเรียนเลิก โดยไม่มีพ่อแม่และเพ่ือนบ้านคอยสอดส่องดูแลดังกล่าว มักจะมีพฤติกรรม
ที่เป็นอันตรายต่อสังคมได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนเพ่ือนบ้านและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องคอย
ติดตามดูแลเด็กมิให้ไปรวมกลุ่มกับเพ่ือนที่มีปัญหาความประพฤติที่จะชักน าเด็กที่เป็นลูกหลานของตน
ไปในสถานที่ที่อาจท าให้เด็กมีปัญหาความประพฤติไปด้วยในที่สุด 
 วารีอาส, คริส และคณะ (Varias Keris, et al., 2009, pp. 159-176) ได้ศึกษาพฤติกรรมข่ม
เหงรังแก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ส่งข้อความ/ รูปภาพข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งกัน โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนกลางที่อยู่ในเขตเมือง 427 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา พบว่า
นักเรียนชายมีการท าร้ายร่างกาย การท าร้ายกันด้วยวาจา ทั้งที่เป็นฝ่ายกระท าและฝ่ายถูกกระท า
มากกว่านักเรียนหญิง ข้อค้นพบอีกประการหนึ่งก็คือ นักเรียนที่มีอายุมากกว่ามีการท าร้ายหรือถูกท า
ร้ายร่างกาย และถูกท าร้ายด้วยวาจาน้อยกว่านักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 
 บาร์รีออส ลิซ่า ซี และคณะ (Barrios Lisa C, et al., 2003, pp. 18) ได้ศึกษาเรื่อง การท าคู่มือ
แนะน านักเรียนในการป้องกันการบาดเจ็บล้มตาย จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ รถยนต์ การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
โดยไม่เจตนา การฆ่าฟันและฆ่าตัวตาย ซึ่งผู้วิจัยกล่าวว่า โรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องป้องกันมิให้
การบาดเจ็บล้มตายดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเกิดข้ึนน้อยที่สุด ในการณ์นี้โรงเรียนสามารถสอนทักษะที่จ าเป็น
ในการป้องกันการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา ความรุนแรง และการฆ่าตัวตายมิให้เกิดขึ้นทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
ตลอดจนในชุมชนและสถานที่อ่ืน ตลอดชีวิตของนักเรียน โดยร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้นว่า ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานและองค์กรจิตอาสาหรือองค์กร
การกุศลต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะให้ค าแนะน าเรื่องการป้องกันรักษาโรค และการปฐมพยาบาล 
ตลอดจนการดูแลตนเองให้สมบูรณ์ทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางโรงเรียนควรจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย มีการเรียนการสอนสุขศึกษา และวิชาพลศึกษาที่เน้นเรื่อง
ความปลอดภัย (safe physical education) การกีฬาและนันทนาการ การให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพกาย 
การให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต บริการทางสังคมส าหรับนักเรียน การตอบสนองวิกฤติการณ์และเหตุฉุกเฉิน
อย่างทันท่วงที การเข้าไปมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศโรงเรียนปลอดภัย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยงข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่า มีหลายประเทศ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เนื่องจากพบว่า หลายๆ ประเทศ
มีมาตรการและมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา แต่ก็ยังพบปัญหาต่างๆ อาทิ เช่น อาชญากรรม 
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย การจราจรที่ไม่ปลอดภัย การเดินทางไป-กลับของนักเรียน อาหารที่ไม่ปลอดภัย 
จึงมีการศึกษาให้ความรู้ จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าสภาพปัญหาดังกล่าว
ไม่ได้แตกต่างกับปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาของประเทศไทย ที่พบว่า มีปัญหาเรื่องการจราจร
ที่ไม่ปลอดภัยในโรงเรียน สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในโรงเรียน รวมทั้งระบบการบริหารของสถานศึกษา 
การให้ความรู้แก่นักเรียนด้านความปลอดภัย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาความปลอดภัย
ในสถานศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอนการวิจัยโดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  
 
 รายละเอียดขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดขอบเขต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างศึกษาสภาพการพัฒนารูปแบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และตรวจสอบยืนยันเบื้องต้น 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติการพัฒนา
รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังภาพ 5 ดังนี้ 
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ภาพ 5 ขั้นตอนเชิงปริมาณการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดขอบเขต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าศึกษาสภาพการบริหารจัดการดา้น
ความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนด
ขอบเขตการพัฒนา 
รูปแบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.1 ก าหนดจ านวนประชากร 
มีจังหวัดทั้งสิน้ 3 จังหวัด ดังนี้  
     1. จังหวัดชลบุรี  
     2. จังหวัดระยอง 
     3. จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ในปีการศึกษา 2560 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบ
ข้อมูลแบบสอบถาม  

1.1.1 ได้ข้อมูลประกอบด้วย
ผู้บริหาร 767 คน และครู 
12,661 คน รวม 13,428 คน 
1.1.2 ได้ข้อมูลประกอบด้วย
ผู้บริหาร 21 คน และครู  
354 คน รวม 375 คน  
จากตารางของเครซี่และ 
มอร์แกน 
 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 

2.1 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน 
2.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง 
2.3การตรวจสอบความเที่ยง 
โดยใช้วิธีแบบสัมประสทิธิ์อัลฟ่า 
(Alpha Coefficient) จ านวน 
30 โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลการพัฒนารปูแบบ 
การจัดการด้านความปลอดภัย
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 การ
วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา
รูปแบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 

ได้ข้อมูลโดยการค านวณ 
ทางสถิติหาคา่เฉลี่ย และคา่
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์สหสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปร  
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 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 (1) ประชากร ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามการพัฒนารูปแบบความปลอดภัยใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจังหวัดทั้งสิ้น 3 จังหวัด ดังนี้ ก. จังหวัดชลบุรี ข. จังหวัดระยอง ค. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 767 คน และครู 12,661 คน รวม 13,428 คน ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 (2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามการพัฒนารูปแบบความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจังหวัดทั้งสิ้น 3 จังหวัด ดังนี้ ก. จังหวัดชลบุรี ข. จังหวัดระยอง 
ค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 21 คน และครู 354 คน รวม 375 คน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้มาจากตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609) 
และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ตามขนาดของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านวณ
ตามสูตรดังนี้ 
 สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามขนาดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

𝑛1 =
𝑁𝑖

𝑁
𝑥𝑛 

 เมื่อ n1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  Ni = จ านวนครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  N = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
 ดังนั้น จึงได้กลุ่มตัวอย่างตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 15 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คร ู

ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 1,988 4 56 
ฉะเชิงเทรา เขต 2 152 1,867 5 52 
ชลบุรี เขต 1 
ชลบุรี เขต 2 

82 
112 

1,713 
1,679 

2 
3 

48 
47 

ชลบุรี เขต 3 81 1,983 2 55 
ระยอง เขต 1 115 2,520 3 70 
ระยอง เขต 2 87 911 2 26 

รวม 767 12,661 21 354 
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 ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามองค์ประกอบจากข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล   
 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจังหวัดทั้งสิ้น 3 จังหวัด ดังนี้ 
1) จังหวัดชลบุรี 2) จังหวัดระยอง 3) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน 
และครู 354 คน รวม 375 คน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภยั
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม              
 (1) ลักษณะของเครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(check list) เพ่ือทราบเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (likert) โดยยึดเกณฑ์การพิจารณาเลือกตอบแบบสอบถาม 
5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับสูงที่สุด/
ระดับมากที่สุด    
 4 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับสูง/
ระดับมาก  
 3 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับไม่แน่ใจ 
 2 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับต่ า/
ระดับน้อย 
 1 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับต่ าที่สุด/
ระดับน้อยที่สุด 
 ในการแบ่งช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์
มาตรฐานบุญชม ศรีสะอาด เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนที่ค านวณได้ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 209) 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นค าถามปลายเปิด 
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 (2) การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้         
 ก. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบ แนวคิด
ในการวิจัย         
 ข. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม         
 ค. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุงตามท่ีอาจารย์
ที่ปรึกษาเสนอแนะ         
  ง. ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงและ
ความเหมาะสมของเนื้อหาค าถาม (content validity) โดยใช้แบบวัดดัชนีความสอดคล้อง ( index of 
consistency: IOC) อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00  

 สูตร IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
  

 เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
  ∑ 𝑅 แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
  N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยที่ +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 และน าแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับและรายด้าน โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (coefficent alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ 0.85 
 จ. หาความเที่ยงของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีแบบสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(alpha coefficient) จ านวน 30 โรงเรียน โดยเลือกจากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เมื่อผู้วิจัยจัดกระท าข้อมูลแล้ว จึงด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้ 
 (1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยค านวณหาค่าความถี่ (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage)   
 (2) วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการค านวณค่าเฉลี่ย (mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (correlation 
coefficient) โดยใช้สถิติเชิงอนุมานการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 
หน้า 153-154) ดังนี้   
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 สมการ Y / =  a+b1X1+b2X2+…+bkXk 

 เมื่อ Y / แทน คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม (ตัวเกณฑ์) 
        a  แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
  b1, b2, ...bk แทน ค่าน้ าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ 1 ถึงตัวที ่k ตามล าดับ 
  X1, X2…Xk แทน คะแนนของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k 
ตามล าดับ 
  k แทน จ านวนตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ์) 
 การเขียนสมการในรูปคะแนนดิบจะต้องทราบค่า a และ b เพ่ือน ามาแทนค่า
ในสมการ 
 ค่า  a จากสูตร 

    a  =  Y̅- b1X2̅- b2X2̅… bkXk̅ 

 เมื่อ a  แทน  ค่าคงที่ส าหรับสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y̅  แทน  ค่าเฉลี่ยส าหรับตัวแปรตาม 
  X2̅, X2̅, Xk̅  แทน  ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ์) ตัวที่ 1 
ถึง k ตามล าดับ 
  b1, b2,….bk  แทน  ค่าน้ าหนักของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ์) ตัวที่ 1 
ถึง k ตามล าดับ 
  k  แทน  จ านวนตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ์) 
 ค่า b หาจากสูตร 

    bj  =  βj
sy

sj
  

 เมื่อ bj  แทน ค่าน้ าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 
(ตัวพยากรณ์) ตัวที่ j ที่ต้องการหาค่าน้ าหนัก 
  1 แทน ค่าน้ าหนักเบต้าของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ j   
  Sy แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม (ตัวเกณฑ์) 
  Sj แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ์) 
 
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบยืนยันเบื้องต้น 
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 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
ดังภาพ 6 ดังนี้ 
 

 
 
ภาพ 6 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ
การพัฒนาการจดัการ 
ด้านความปลอดภยั 
ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.1 สร้างเครื่องมือโดยปรึกษา 
     ที่ปรึกษา และตรวจสอบ 
     เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
     จ านวน 5 คน พร้อมท้ัง 
     ปรับแก้ให้ตรงตามเนื้อหา 
     ที่เสนอแนะ 
1.2 สัมภาษณเ์ชิงลึกผู้บริหาร 
     สถานศึกษา ผู้น าชุมชน 
     และผู้เชี่ยวชาญ 15 คน 
1.3 น าผลที่ไดม้าวิเคราะหเ์นื้อหา 
     และสร้างข้อสรุป  
 

1) ได้ข้อมลูสภาพการบริหาร 
    จัดการด้านความปลอดภัย 
    ในสถานศึกษา  
2) ได้ปจัจัยการบริหารจัดการ 
    ด้านความปลอดภยั 
    ในสถานศึกษา 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง
รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการดา้นความปลอดภยั
ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

2.1 ประเมินการพัฒนาการจัดการ 
     ด้านความปลอดภยั 
     ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐานตามปัจจัย 
     จากข้อมูลที่ได้ จากการ 
     สนทนากลุ่ม 12 คน และน า 
     ความคิดเห็นเหล่านั้น 
     ไปวิเคราะห์และสรุปข้อมลู 
 

ได้รูปแบบการจดัการ  
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมิน 
การพัฒนารูปแบบการจดัการ 
ด้านความปลอดภยั 
ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.1 ประเมินร่างรูปแบบการพัฒนา 
     การจัดการด้านความปลอดภัย 
     ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐานโดยการสนทนากลุ่ม 
     ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน  
3.2 รับรองรูปแบบหลังจาก 
     ปรับแก้ไขเพื่อลงมต ิ
     แบบฉันทามติของกลุ่ม 
     ผู้เชี่ยวชาญ 

ได้รูปแบบการพัฒนา 
การจัดการด้านความปลอดภัย
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ลักษณะของเครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามสภาพทั่วไปของสถานศึกษา       
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ         
 2) การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้       
 (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย       
 (2) ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์       
 (3) สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่าง น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงตามที่อาจารย์
ที่ปรึกษาเสนอแนะ       
 (4) แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ        
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการสอบถามผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ถึงผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือขอเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยเก็บด้วยตัวเอง ผู้วิจัยนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์
และด าเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นต่างๆ ที่ได้ ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แยกตามประเด็น  
 (2) ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
และสร้างข้อสรุป 
 (3) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
จากการสังเคราะห์ วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของนักวิชาการ ประกอบด้วย (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หน้า 24-138; กฤษฎา ศรีสุชาติ, 2559, หน้า 96-98; ธีรวัฒน์ 
สมเพาะ, 2551, บทคัดย่อ; ชฎาพรสุข  สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; คิตามูระ ยูโตะ, 2014, pp. 40-41; 
โมริ และคณะ, 2012, pp. 13-15; ศศิธร จูมแก้ว, 2556, หน้า 2; โชคูฮี โรยา และคณะ, 2012, pp. 315-323; 
สกล สมจิตต์, 2550, หน้า 9) ได้ปัจจัยการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจ านวน 4 ปัจจัย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ 2) ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา 
3) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 4) ด้านการเดินทางไป – กลับ และ 5) ด้านการพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที่ 
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 ปัจจัยด้ านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติ เหตุ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอัคคีภัย 2) ด้านอุทักภัย และ3) ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ 
 ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายของจิตใจ และ 2) ด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 
 ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม และ 2) ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะ
ของนักเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การประเมินการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด าเนินการดังนี้   
 1) การประเมินการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) 
โดยสอบถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 1 รอบ และน าความคิดเห็นเหล่านั้นไปวิเคราะห์ เพ่ือหาฉันทามติ 
(consensus) ของผู้เชี่ยวชาญ         
 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม 
(focus group) ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 12 คน 
ประกอบด้วย       
 (1) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านความปลอดภัย 3 คน 
 (2) ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน 
 (3) ผู้แทนชุมชน 4 คน 
 (4) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย 2 คน 
 3) การประเมินการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นการสนทนาประกอบด้วยการพิจารณาตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
 (2) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
 (3) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
 (4) มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 (5) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4) เมื่อได้ข้อสรุป จากการประเมินรูปแบบพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้วิจัยท าการปรับแก้
ตามมติของผู้เชี่ยวชาญ
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 ขั้นตอนที่ 3 การรับรองรูปแบบหลังจากปรับแก้ไขเพ่ือลงมติแบบฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ในการเห็นชอบการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการดังนี้   
 1) หลังจากแก้ไขร่างรูปแบบการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน 
ตรวจสอบว่าตรงตามที่แก้ไข 
 2) รับรองรูปแบบหลังจากปรับแก้ไขเพ่ือลงมติแบบฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนารูปแบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ประเมินรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) โดยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้    
 4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูสถิติที่ใช้  ได้แก่      
การแจกแจงความถี่ (frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage) 
 4.1.2 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.1.3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 4.1.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ  
 4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 4.2.1 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in–depth interview)  
 4.2.2 การจัดสนทนากลุ่ม (focus group)   
                
     การวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากการใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครู จ านวน 375 คน โดยการแจกด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์ได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
ดังกล่าวมาลงรหัสป้อนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายอย่างเป็นระบบ 
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4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรจ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ต าแหน่ง เพศ ประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
จ านวน 375 คน แสดงผลดังตาราง 16 
 
ตาราง 16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคุณลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ ต าแหน่ง เพศ ประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
 

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน)  
n = 375 

ร้อยละ 

ต าแหน่ง 
          ผู้บริหารสถานศึกษา   
          คร ู

 
21 
354 

 
5.60 
94.40 

เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
105 
270 

 
28.00 
72.00 

ประสบการณ์ท างาน 
          น้อยกว่า 10 ปี 
          10-20  ปี 
          20-30  ปี 
          30 ปีขึ้นไป 

 
66 
114 
83 
112 

 
17.60 
30.40 
22.10 
29.90 

ระดับการศึกษา 
          ปริญญาเอก 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาตรี 

 
4 

131 
240 

 
1.10 
34.90 
64.00 

ขนาดสถานศึกษา 
          ขนาดเล็ก 
          ขนาดกลาง 
          ขนาดใหญ่ 
          ขนาดใหญ่พิเศษ 

 
27 
124 
131 
93 

 
7.20 
33.10 
34.90 
25.80 

 
 จากตาราง 16 ผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.60 และครู 354 คน คิดเป็นร้อยละ 94.40   
 จ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00   
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 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานมากที่สุด คือ ประสบการณ์ท างาน 10-20 ปี จ านวน 114 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.40 รองลงมา คือ ประสบการณ์ท างาน 30 ปีขึ้นไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 
ประสบการณ์ท างาน 20-30 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 และน้อยที่สุด คือประสบการณ์ท างาน 
น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60   
 จ าแนกตามระดับการศึกษา มากที่สุด คือ ปริญญาตรี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00    
รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 และน้อยที่สุด คือ ปริญญาเอก จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.10 
 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา มากที่สุด คือ ขนาดใหญ่ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 
รองลงมา คือ ขนาดกลางจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.80 และน้อยที่สุด คือ ขนาดเล็กจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 
 4.1.2 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ 3.68 .46 มาก 3 
2. ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา 3.59 .52 มาก 4 
3. ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
4. ด้านการเดินทางไป–กลับ 
5. ด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 

4.20 
3.56 
3.98 

.63 

.62 

.46 

มาก 
มาก 
มาก 

1 
5 
2 

รวม 3.80 .34 มาก  
 

 จากตาราง 17 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา
มีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.80) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (X̅ = 4.20) อันดับ 2 
คือ ด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ (X̅ = 3.98) อันดับ 3 คือ ด้านป้องกันอุบัติเหตุ จากอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (X̅ = 3.68) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการเดินทางไป–กลับ (X̅ = 3.56) 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

109 
 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ในสถานศึกษาด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบโดยรวม และรายข้อ 

 
ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 

การบริหาร 
อันดับ 

1. สถานศึกษามีการบ ารุงรักษาดูแลอาคารเรียนและ 
   อาคารประกอบอย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 

3.67 .80 มาก 4 

2. อุปกรณ์ในอาคารมีความปลอดภัย และสภาพโครงสร้าง 
   อาคารถูกต้อง  

3.84 .76 มาก 1 

3. สถานศึกษามีการตรวจสอบโครงสร้าง และส่วนประกอบ 
   อาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในส่วนต่างๆ ของอาคาร 
   อย่างสม่ าเสมอ  

3.73 .82 มาก 3 

4. สถานศึกษามีการก าหนดแนวปฏิบัติ หรือระเบียบในการใช้ 
   ห้องเรียน และให้ติดสัญลักษณ์เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจาก 
   อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีแสดงไว้อย่างชัดเจน 
   มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

3.82 .73 มาก 2 

5. สถานศึกษาจัดท าป้ายข้อควรระวังในจุดอันตราย 
   มีการซ่อมแซมที่ช ารุด  

3.66 .79 มาก 5 

6. สถานศึกษาติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
   หรืออุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติทุกอาคาร 

3.65 
 

.80 มาก 6 

7. สถานศึกษามีการส ารวจตรวจสอบครุภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ  
   โดยจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย 

3.57 .70 มาก 7 

8. สถานศึกษามีการจัดท าข้อแนะน าและข้อควรระวัง 
   ในการปฏิบัติงานและมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

3.51 .71 มาก 8 

รวม 3.68 .46 มาก  
 
 จากตาราง 18 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา
ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบมีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.68) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ อุปกรณ์
ในอาคารมีความปลอดภัย และสภาพโครงสร้างอาคารถูกต้อง (X̅ = 3.84) อันดับ 2 คือ สถานศึกษามีการก าหนด
แนวปฏิบัติหรือระเบียบในการใช้ห้องเรียน และให้ติดสัญลักษณ์เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์  
เครื่องมือ สารเคมีแสดงไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด (X̅ = 3.82) อันดับ 3 คือ สถานศึกษา
มีการตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในส่วนต่างๆ ของอาคาร
อย่างสม่ าเสมอ (X̅ = 3.73) และอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการจัดท าข้อแนะน าและข้อควรระวัง
ในการปฏิบัติงานและมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด (X̅ = 3.51) 
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ในสถานศึกษาด้านป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา 

 
ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 

การบริหาร 
อันดับ 

1. รั้วและประตูสถานศึกษา ได้มาตรฐานความปลอดภัย  
   ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีการช ารุด 
   ก็รีบด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือมีป้ายค าเตือน 
   เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

3.65 .67 มาก 1 

2. บ่อน้ า สระน้ า และบ่อเลี้ยงปลา มีฝาปิดบ่อน้ า  3.50 .88 มาก 8 
3. สถานศึกษาจัดให้มีถังขยะแยกประเภท เพ่ือสะดวก 
   ในการจัดเก็บและท าลาย 

3.61 .79 มาก 5 

4. เมื่อมีการก่อสร้างสถานศึกษาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 
   เศษวัสดุตกหล่นนอกบริเวณการก่อสร้าง 

3.54 .79 มาก 6 

5. สถานศึกษาตรวจสอบและก าจัดแมลงมีพิษ ต้นไม้ 
   ที่ตายแล้วให้เร่งด าเนินการตัดทิ้งต้นไม้ใหญ่ที่มีผล 
   ขนาดใหญ่ให้หมั่นเก็บผลตามเวลาที่เหมาะสม 

3.52 .77 มาก 7 

6. สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา 
   มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

3.64 .72 มาก 2 

7. อุปกรณ์เครื่องเล่นมีน๊อตยึดฐาน และมีการตรวจสอบ 
   ความแข็งแรงมั่นคง 

3.61 .75 มาก 4 

8. สถานศึกษาจัดท าป้ายบอกวิธีการใช้เครื่องเล่นทุกชนิด 
   ในสนาม เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

3.62 .69 มาก 3 

รวม 3.59 .52 มาก  
 
 จากตาราง 19 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา
ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษามีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.58) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ รั้ว
และประตูสถานศึกษา ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีการช ารุด
ก็รีบด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือมีป้ายค าเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (X̅ = 3.65) 
อันดับ 2 คือ สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย (X̅ = 3.64) อันดับ 3 คือ สถานศึกษาจัดท าป้ายบอกวิธีการใช้เครื่องเล่นทุกชนิดในสนาม 
เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อการเกิดอันตราย (X̅ = 3.62) และอันดับสุดท้าย คือ บ่อน้ า สระน้ า และบ่อเลี้ยงปลา มีฝาปิด
บ่อน้ า (X̅ = 3.50) 
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ในสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 
ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 

การบริหาร 
อันดับ 

1. สถานศึกษามีมาตรการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม 
   ในสถานศึกษา 

4.29 .71 มาก 
 

1 

2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยเลือก 
   จากชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วม 
   สนับสนุนส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

4.08 .81 มาก 3 

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและ 
    ความตระหนักต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน  
    บุคลากรในสถานศึกษา  

4.24 .71 มาก 2 

รวม 4.20 .63 มาก  
 
 จากตาราง 20 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ สถานศึกษามีมาตรการ
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (X̅ = 4.29) อันดับ 2 คือ สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม
สร้างจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา (X̅ = 4.24) 
และอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยเลือกจากชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม (X̅ = 4.08) 
 
ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

ในสถานศึกษาด้านการเดินทางไป–กลับ 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน มีการร่วมกันจัดท าคู่มือ  
   การจัดระบบความปลอดภัยในการเดินทางทั้ง 4 ลักษณะ  
   คือ นักเรียนควบคุมกันเอง ครู ชุมชน และเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
   โดยให้เดินแถวถือธงไป–กลับ  

3.51 .87 มาก 5 

2. สถานศึกษามีการให้ต ารวจจราจรมาปฏิบัติงานในช่วงเวลา  
   06.00–08.00 น. และเวลา 15.30–18.00 น. ในเส้นทาง 
   ที่นักเรียนใช้เดินทาง สร้างความตระหนักในหลัก 
   ความปลอดภัย  

3.56 .85 มาก 3 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเดินเท้า 
   แก่นักเรียน 

3.52 .78 มาก 4 

4. สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแก่นักเรียน 3.63 .78 มาก 1 
5. สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
   การจราจรทางบก และข้อปฏิบัติในการขับขี่ตามกฎจราจร  
   พนักงานขับรถรับ – ส่ง และผู้ปกครอง 

3.58 .76 มาก 2 

รวม 3.56 .62 มาก  
 
 จากตาราง 21 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา
ด้านการเดินทางไป–กลับมีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจรแก่นักเรียน (X̅ = 3.63) อันดับ 2 คือ สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจร
ทางบก และข้อปฏิบัติในการขับขี่ตามกฎจราจร พนักงานขับรถรับ–ส่ง และผู้ปกครอง (X̅ = 3.58) อันดับ 3 
คือ สถานศึกษามีการให้ต ารวจจราจรมาปฏิบัติงานในช่วงเวลา 06.00–08.00 น. และเวลา 15.30–18.00 น. 
ในเส้นทางที่นักเรียนใช้เดินทาง สร้างความตระหนักในหลักความปลอดภัย (X̅ = 3.56) และอันดับสุดท้าย 
คือ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน มีการร่วมกันจัดท าคู่มือ การจัดระบบความปลอดภัยในการเดินทาง
ทั้ง 4 ลักษณะ คือ นักเรียนควบคุมกันเอง ครู ชุมชน และเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยให้เดินแถวถือธงไป–กลับ 
(X̅ = 3.51) 
 
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

ในสถานศึกษาด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. สถานศึกษามีการศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ 
   กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการพานักเรียน 
   ไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 

4.01 .56 มาก 
 
 

4 

2. สถานศึกษามีการเตรียมการและวางแผนการด าเนินการ  
   โดยด าเนินการก าหนดครูผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ  
   ศึกษารายละเอียดสถานที่ที่จะไปศึกษา 

4.00 .64 มาก 5 

3. สถานศึกษามีการศึกษาและก าหนดเส้นทางการเดินทาง 
   ของนักเรียน 

3.99 .66 มาก 6 

4. สถานศึกษามีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและผู้ขับขี่ 3.89 .71 มาก 7 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

5. สถานศึกษามีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและ 
   ครูทุกคน 

4.02 .54 มาก 2 

6. สถานศึกษามีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล 
   และให้ความปลอดภัย เป็นต้นว่า ต ารวจทางหลวง 
   สถานีต ารวจในพื้นที่ท่ีนักเรียนเดินทางไปพักค้างคืน 
   และระหว่างเส้นทาง  

3.93 .68 มาก 8 

7. ในระหว่างการน านักเรียนศึกษานอกสถานที่โดยใช้ 
   ยานพาหนะ ครูผู้ควบคุมมีการควบคุมดูแลนักเรียน 
   ให้อยู่ในระเบียบวินัย และใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดี 
   เน้นให้การเดินทางเป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสม 
   แก่กาลเทศะ และยานพาหนะต้องมีสภาพสมบูรณ์ท้ังนี้ 
   พร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย 

4.02 .52 มาก 1 

8. สถานศึกษามีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น ยา 
   และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น 

4.01 .49 มาก 3 

รวม 3.98 .46 มาก  
 
 จากตาราง 22 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา
ด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่มีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ในระหว่าง
การน านักเรียนศึกษานอกสถานที่โดยใช้ยานพาหนะ ครูผู้ควบคุมมีการควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ
วินัย และใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดีเน้นให้การเดินทางเป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสมแก่กาลเทศะ 
และยานพาหนะต้องมีสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้พร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย  (X̅ = 4.02) อันดับ 2 
คือ สถานศึกษามีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและครูทุกคน (X̅ = 4.02) อันดับ 3 คือ สถานศึกษา
มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น ยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น  (X̅ = 4.01) และอันดับ
สุดท้าย คือ สถานศึกษามีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและให้ความปลอดภัย เป็นต้นว่า 
ต ารวจทางหลวง สถานีต ารวจในพ้ืนที่ที่นักเรียนเดินทางไปพักค้างคืนและระหว่างเส้นทาง (X̅ = 3.93) 
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติโดยรวมและรายด้าน 

 
ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 

การบริหาร 
อันดับ 

1. ด้านอัคคีภัย 3.69 .64 มาก 2 
2. ด้านอุทกภัย  3.71 .64 มาก 1 
3. ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนาม ิ 3.55 .82 มาก 3 

รวม 3.65 .61 มาก  
 
 จากตาราง 23 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติโดยรวมมีสภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ด้านอุทกภัย (X̅ = 3.71) อันดับ 2 คือ 
ด้านอัคคีภัย (X̅ = 3.69) อันดับ 3 คือ ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ (X̅ = 3.55)  
 
ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติด้านอัคคีภัยโดยรวมและรายข้อ 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
   ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ  
   เช่น สายไฟฟ้า หม้อหุงต้ม เป็นต้น 

3.71 .81 มาก 
 

3 

2. สถานศึกษามีการให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนในเรื่อง 
   การดับไฟ การหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การซ้อม 
   หนีไฟในสถานศึกษา 

3.61 .91 มาก 8 

3. สถานศึกษามีการจัดอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยและ 
   มีการกวดขันการเข้าเวรยามอย่างเคร่งครัด 

3.69 .84 มาก 5 

4. สถานศึกษามีการวางแผนรับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย 
   ไว้ล่วงหน้า  

3.71 .83 มาก 4 

5. สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
   และตรวจตราซ่อมบ ารุงสิ่งที่น ามาใช้ในการใช้งาน 
   ให้ได้มาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 

3.68 .80 มาก 6 

6. สถานศึกษามีการจัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ 
   การดับเพลิงอย่างเพียงพอ 

3.78 .73 มาก 1 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

7. สถานศึกษามีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์การดับเพลิงให้พร้อม 
   ที่จะใช้งานได้ทันที 

3.71 .76 มาก 2 

8. สถานศึกษามีการจัดท าแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย 3.62 .82 มาก 7 
รวม 3.69 .64 มาก  

 
 จากตาราง 24 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติด้านอัคคีภัยมีสภาพการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ สถานศึกษามีการจัดตั้งเครื่องดับเพลิง
และอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างเพียงพอ (X̅ = 3.78) อันดับ 2 คือ สถานศึกษามีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
การดับเพลิงให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที (X̅ = 3.71) อันดับ 3 คือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ เช่น สายไฟฟ้า หม้อหุงต้ม เป็นต้น 
(X̅ = 3.71) และอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนในเรื่องการดับไฟ การหนีไฟ 
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา (X̅ = 3.61) 
 
ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติด้านอุทกภัยโดยรวมและรายข้อ 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. สถานศึกษามีการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและ 
   สถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

3.73 .72 มาก 
 

1 

2. สถานศึกษามีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 
   อย่างเคร่งครัด 

3.72 .83 มาก 2 

3. สถานศึกษามีการวางแผนป้องกันอุทกภัยล่วงหน้าและ 
   มีการจัดให้ความรู้ในการปฏิบัติการ ฝึกซ้อมตามแผน 
   ดังกล่าวแก่นักเรียน ครู และบุคลากร 

3.70 .81 มาก 4 

4. สถานศึกษามีการจัดเก็บสัมภาระและวัสดุอุปกรณ์ 
   เอกสารส าคัญและเตรียม พร้อมขนย้ายได้ทันที 
   เมื่อเกิดอุทกภัย  

3.71 .82 มาก 3 

5. สถานศึกษามีการวางผังการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
   ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พร้อมทั้งวางระบบการระบายน้ า 
   และแนวป้องกันอุทกภัย  

3.69 .78 มาก 5 

รวม 3.71 .64 มาก  
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 จากตาราง 25 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติด้านอุทกภัยมีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ สถานศึกษามีการติดตามข่าว
พยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา (X̅ = 3.73) อันดับ 2 คือ สถานศึกษามีการจัด
เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด (X̅ = 3.72) อันดับ 3 คือ สถานศึกษามีการจัดเก็บสัมภาระและ
วัสดุอุปกรณ์ เอกสารส าคัญและเตรียม พร้อมขนย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย (X̅ = 3.71) และอันดับสุดท้าย คือ 
สถานศึกษามีการวางผังการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พร้อมทั้งวางระบบ
การระบายน้ าและแนวป้องกันอุทกภัย (X̅ = 3.69) 
 
ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิโดยรวมและรายข้อ 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. สถานศึกษามีการจัดให้ความรู้ในการปฏิบัติตน การแนะน า  
   การฝึกทักษะการปฐมพยาบาล และฝึกซ้อมการหลบภัย 
   จากแผ่นดินไหว แก่ครู นักเรียน และบุคลากร  

3.53 1.01 มาก 
 

2 

2. สถานศึกษามีการตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ  
   และมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 
   อยู่เสมอ 

3.48 1.09 ปานกลาง 3 

3. สถานศึกษามีการวางแผนป้องกันธรณีพิบัติภัยและสึนามิ 
   ส าหรับสถานศึกษา 

3.66 .78 มาก 1 

รวม 3.55 .84 มาก  
 
 จากตาราง 26 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิมีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.55) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก คือ สถานศึกษามีการวางแผนป้องกันธรณีพิบัติภัยและสึนามิ
ส าหรับสถานศึกษา (X̅ = 3.66) และสถานศึกษามีการจัดให้ความรู้ในการปฏิบัติตน การแนะน า การฝึกทักษะ
การปฐมพยาบาล และฝึกซ้อมการหลบภัยจากแผ่นดินไหว แก่ครู นักเรียน และบุคลากร  (X̅ = 3.53) 
และอยู่ในระดับปานกลาง คือสถานศึกษามีการตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ และมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ (X̅ = 3.48) 
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ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคม โดยรวมและรายด้าน 

 
ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 

การบริหาร 
อันดับ 

1. ด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ 3.83 .39 มาก 1 
2. ด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 3.59 .47 มาก 2 

รวม 3.71 .34 มาก  
 
 จากตาราง 27 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
มีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ 
อันดับ 1 คือ ด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ (X̅ = 3.83) อันดับ 2 คือ ด้านการท าร้ายตัวเอง
และการฆ่าตัวตาย (X̅ = 3.59)  
 
ตาราง 28 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทางสังคมด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจโดยรวมและรายข้อ 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังในสถานที่ 
   ที่เสี่ยง  

3.78 .60 มาก 
 

3 

2. สถานศึกษามีการให้ค าปรึกษา ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
   ผู้ปกครอง และชุมชน  

3.81 .48 มาก 2 

3. ครูให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก 
   ในครอบครัวยากจน เด็กพิการ เด็กเล็ก เป็นต้น 

3.90 .33 มาก 1 

รวม 3.83 .39 มาก  
 
 จากตาราง 28 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
ด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจมีสภาพการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.83) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 ครูให้ความ
สนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กในครอบครัวยากจน เด็กพิการ เด็กเล็ก เป็นต้น (X̅ = 3.90) อันดับ 
2 คือ สถานศึกษามีการให้ค าปรึกษา ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ( X̅ = 3.81) และ
อันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังในสถานที่ที่เสี่ยง (X̅ = 3.78) 
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ตาราง 29 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคมด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายโดยรวมและรายข้อ 

 
ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 

การบริหาร 
อันดับ 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจ 
   นักเรียน โดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก เช่น  
   นักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์มาให้ความรู้ 

3.54 .61 มาก 
 

7 

2. สถานศึกษามีการประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที  
   เมื่อพบกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา เพ่ือแก้ปัญหา 
   เฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่างๆ 

3.65 .78 มาก 1 

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ปลูกฝังให้เกิดความรัก  
   ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

3.57 .60 มาก 6 

4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
   ของนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น การฝึกสมาธิ  
   วิชาศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นต้น 

3.59 .60 มาก 2 

5. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  
   ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น สมาคม และมูลนิธิต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
   ส่งเสริมพัฒนาจิตใจ 

3.58 .59 มาก 4 

6. สถานศึกษาใช้กระบวนการทางจิตวิทยาโดยผู้เชี่ยวชาญ  
   เช่น จิตแพทย์ หรือบุคคลที่นักเรียนไว้วางใจ โดยมีการ 
   ให้ค าปรึกษานักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ไม่ปล่อยให้เกิด 
   ความซึมเศร้าหรือหมกมุ่นอยู่ในความไม่สบายใจ  
   เป็นเวลาท าความเข้าใจกับพ่อแม่ เพื่อให้ท าความเข้าใจ 
   กับเด็กว่าคิดอย่างไร เพ่ือจะได้มีการก าหนดการแก้ปัญหา 
   อย่างตรงจุด 

3.58 .65 มาก 5 

7. สถานศึกษามีการจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาหรือ 
   ครูแนะแนว ท าการศึกษาสังเกตพฤติกรรมเป็นรายกรณี 

3.59 .73 มาก 3 

รวม 3.59 .47 มาก  
 
 จากตาราง 29 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
ด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายมีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.59) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ สถานศึกษา
มีการประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อพบกรณีที่นักเรียนมีปัญหา เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่างๆ 
(X̅ = 3.65) อันดับ 2 คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
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เช่น การฝึกสมาธิ วิชาศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นต้น (X̅ = 3.59) อันดับ  3  คือ สถานศึกษามีการจัดให้มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว ท าการศึกษา
สังเกตพฤติกรรมเป็นรายกรณี (X̅ = 3.59) และอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
สภาพจิตใจนักเรียน โดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก เช่น นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์มาให้ความรู้ 
(X̅ = 3.38) 
 
ตาราง 30 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย

ในสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 3.59 .76 มาก 2 
2. ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน 3.66 .64 มาก 1 

รวม 3.62 .62 มาก  
 
 จากตาราง 30 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนมีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 
คือ ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน (X̅ = 3.66) อันดับ 2 คือ ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม (X̅ = 3.59)  
 
ตาราง 31 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย

ในสุขภาพอนามัยของนักเรียนด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อมโดยรวมและรายข้อ 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. สถานศึกษามีการก าหนด มาตรการก าจัด 
   ของเสียในสถานศึกษา โดยก าหนดวิธีเก็บขน 
   เหมาะสมส าหรับสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขต 
   ชุมชน ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมขยะหรือของเสีย 
   ที่สามารถเก็บขนได้ไว้เป็นสถานที่ท่ีเหมาะสม 
   และมีเวลาที่จัดเก็บที่แน่นอน 

3.77 .72 มาก 1 

2. สถานศึกษามีการใช้วิธีการฝังกลบ (sanitary  
   landfill) ในการก าจัดขยะอย่างถูกหลัก 
   สุขาภิบาล คือ การก าจัดโดยการบดอัดขยะ 
   ด้วยเครื่องจักรกล ซึ่งในการนี้มีให้ขยะยุบตัว  
   และมีความหนาแน่นมากขึ้นแล้วท าการอัด 
   กลบทับด้วยวัสดุ (cover material) 

3.55 1.01 มาก 4 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

3. สถานศึกษามีวิธีการเผาในเตาเผา (incineration) 
   อย่างถูกวิธีและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ  
   โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  

3.51 1.20 มาก 5 

4. สถานศึกษามีการท าปุ๋ยหมักจากขยะ 3.58 1.15 มาก 2 
5. สถานศึกษามีการน าขยะหรือของเสียไปใช้ 
   ประโยชน์ใหม่ (recycle) โดยมีการคัดกรองขยะ 
   หรือของเสียบางประเภท เพ่ือให้มีการน ากลับ 
   ไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ออกเป็นประเภทต่างๆ 
   เพ่ือการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
   อย่างสิ้นเปลือง 

3.55 .93 มาก 3 

รวม 3.59 .76 มาก  
 
 จากตาราง 31 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อมมีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.59) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ สถานศึกษามีการก าหนด 
มาตรการก าจัดของเสียในสถานศึกษาโดยก าหนดวิธีเก็บขนเหมาะสมส าหรับสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมขยะหรือของเสียที่สามารถเก็บขนได้ไว้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมและมีเวลาที่จัดเก็บ
ที่แน่นอน (X̅ = 3.77) อันดับ 2 คือ สถานศึกษามีการท าปุ๋ยหมักจากขยะ (X̅ = 3.58) อันดับ 3 คือ สถานศึกษา
มีการน าขยะหรือของเสียไปใช้ประโยชน์ใหม่ (recycle) โดยมีการคัดกรองขยะหรือของเสียบางประเภท 
เพ่ือให้มีการน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ออกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างสิ้นเปลือง (X̅ = 3.55) และอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีวิธีการเผาในเตาเผา (incineration) อย่างถูกวิธี
และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล (X̅ = 3.51) 
 
ตาราง 32 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย

ในสุขภาพอนามัยของนักเรียนด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียนโดยรวมและรายข้อ 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

1. สถานศึกษามีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
   ด้านสุขภาวะเพ่ือให้เขาเข้าใจปัญหาของตนเอง 
   ของเด็กเหล่านั้นอย่างเต็มที่ และยินดีที่จะหาทาง 
   ขจัดปัญหาทางสถานศึกษา 

3.68 .74 มาก 
 

1 
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

ประเด็นข้อค าถาม X̅ S.D. สภาพ 
การบริหาร 

อันดับ 

2. ครูต้องท าให้เด็กเกิดความเชื่อถือ ความศรัทธา  
   และให้เด็กมีก าลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาของตนเอง 
   ในการนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่างไปจาก 
   กิจกรรมที่จัดให้กับเด็กปกติ 

3.63 .68 มาก 2 

รวม 3.66 .64 มาก  
 
 จากตาราง 32 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียนมีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.66) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ สถานศึกษา
มีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาวะเพ่ือให้เขาเข้าใจปัญหาของตนเองของเด็กเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 
และยินดีที่จะหาทางขจัดปัญหาทางสถานศึกษา (X̅ = 3.68) อันดับ 2 คือ ครูต้องท าให้เด็กเกิดความเชื่อถือ 
ความศรัทธา และให้เด็กมีก าลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาของตนเองในการนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่างไป
จากกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กปกติ (X̅ = 3.63)     
 4.1.3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 
ตาราง 33 แสดงค่าวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปร 
    

ปัจจัยการจัดการด้านความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 

 X1 X2 X3 X4 Y 

1. ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
   ในสถานศึกษา 

X1 1.00  
 

   

2. ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
   เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 

X2 .337** 1.00    

3. ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม X3 .321** .341** 1.00   
4. ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพ 
   อนามัยของนักเรียน 

X4 .238** .205** .340** 1.00  

5. ความปลอดภัยในสถานศึกษา Y .675** .515** .358** .266** 1.00 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 
 จากตาราง 33 พบว่า ค่าวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรแต่ละด้านมีค่า
อยู่ระหว่าง .205-.341 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทุกด้าน โดยด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา (X1) กับด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคม (X3) มีความสัมพันธ์สูงสุด มีค่าเท่ากับ .341 และด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพ
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อนามัยของนักเรียน (X4) และด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ (X2) มีความสัมพันธ์
ต่ าสุด มีค่าเท่ากับ .205 เมื่อพิจารณาค่าวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 4 ด้าน (X1, X2, X3, 
X4) กับความปลอดภัยในสถานศึกษา (Y) พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกด้าน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .675, .515, .358 และ .266 
ตามล าดับ 
 4.1.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis) เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ ก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณที่ปรับแก้และ

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 

model R R square adjusted 
R square 

Std. error of the 
estimate 

1 .675 .456 .455 .285 
2 .741 .549 .547 .260 
3 .745 .554 .551 .259 

predictor: (constant), X1        
predictor: (constant), X1 , X2       
predictor: (constant), X1 , X2 , X3     
 
 จากตาราง 34 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณมีค่า .745 และก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ
มีค่า .554 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 3 ตัว ได้แก่ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา (X1) 
ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ (X2) และด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคม (X3) สามารถร่วมกันพยากรณ์ความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ร้อยละ 55.4 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า .259  
 ส่วนด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน (X4) ไม่สามารถ
พยากรณค์วามปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาได้ 
 
ตาราง 35 แสดงความแปรปรวนที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ 
 

 source of 
variation 

df SS MS F Sig. 

1 regression 4 25.424 25.424 312.870* .000 
 residual 370 30.310 .081   
 total 374 55.733    
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ตาราง 35 (ต่อ) 
 

 source of 
variation 

df SS MS F Sig. 

2 regression 4 30.616 15.308 226.715* .000 
 residual 370 25.118 .608   
 total 374 55.733    
3 regression 4 30.902 10.301 153.896* .000 
 residual 370 24.832 .067   
 total 374 55.733    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 35 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์และตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
ซึ่งสามารถน าไปสร้างสมการต่อไปได้ 
 
ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

ชื่อตัวแปร  b SEb β t Sig. 
1. ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข 
   อุบัติเหตุในสถานศึกษา 

 
X1 

 
.628 

 
.043 

 
.548 

 
14.480 

 
.000 

2. ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข 
   อุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 

 
X2 

 
.191 

 
.024 

 
.304 

 
7.960 

 
.000 

3. ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข 
   ปัญหาทางสังคม 

 
X3 

 
.090 

 
.043 

 
.078 

 
2.067 

 
.039 

R  =  .745 
SEest  =  .259 

R2  =  .554 
R2

adj  =  .551 
F  =  153.896* 
A  = .411 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 36 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้แก่ ด้านมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา (X1) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
(X2) และด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม (X3) ส่งผลทางบวก มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ= .628(X1)+ .191(X2)+ .090(X3)+ .411 
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Ẑ= .548(Z1)+ .304(Z2)+ .078(Z3) 
 
4.2 การวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ      
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (in-depth interview) 
แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) เพราะการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชนและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ท าให้ผู้วิจัย
ได้รับทราบข้อมูล ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย ความต้องการของสถานศึกษาที่ต้องการ
ให้ชุมชน หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการด้านความปลอดภัย รวมทั้ง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่ต้องการ ให้โรงเรียนมีการจัดการด้านความปลอดภัย
ในรูปแบบใดที่จะส่งผลต่อตัวนักเรียนที่จะสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ใช้ชีวิตประจ าวันได้
อย่างปลอดภัย เติบโตเข้าสู่วัยแรงงานที่มีคุณภาพสามารถท างานได้อย่างปลอดภัยในอนาคต 
 4.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (in–depth interview)  
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้น าชุมชนและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย รวม 15 คน ซึ่งเลือกโดยวิธีเจาะจงจากประสบการณ์
ท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนการศึกษาจากกลุ่มบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมปรากฏการณ์ที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัย
ได้ท าการคัดเลือก โดยแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลหลักในเบื้องต้น ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่มีเครื่องมือวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย เครื่องอัดเทป 
ระบบดิจิตอล อุปกรณ์จัดกิจกรรมกลุ่ม และอุปกรณ์เสนอข้อมูลสาธารณะ กล้องถ่ายภาพวีดีโอดิจิตอล 
กล้องถ่ายภาพนิ่ง แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกดังสรุปการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 1) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่1 “…มาตรการป้องกันของสถานศึกษามีประตูทางเข้าและทางออก 
มีสัญลักษณ์การจราจรบ่งชี้อย่างเห็นได้ชัด มีระบบแสกนลายนิ้วมือในการรับนักเรียนทุกครั้ง ท าทะเบียน
สแกนลายนิ้วมือผู้ที่มารับนักเรียน เพ่ือให้แสกนลายนิ้วมือทุกครั้งเมื่อมารับนักเรียนออกจากสถานศึกษา 
ในกรณีที่ไม่สามารถแสกนลายนิ้วมือได้ สามารถติดต่อขอรับนักเรียนได้ที่แผนกธุรการเพ่ือให้ครูฝ่ายธุรการ
ติดต่อผู้ปกครองของนักเรียนที่มีอยู่ในระบบ จึงสามารถพานักเรียนออกนอกสถานศึกษาได้  มีการจัด
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 “…ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัย
จากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บและภัยจากสื่อต่างๆ เช่น การสร้างและ
จัดวางสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย การวางระบบไฟฟ้าและมาตรการตรวจตราระบบไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 
การติดตั้งระบบความปลอดภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ต มีการจัดระบบจาราจรในสถานศึกษา...” 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 “…สถานศึกษาจ าเป็นต้องตั้งทีมงานหรือเครือข่ายในการดูแล
ความปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุขึ้นในสถานศึกษา ร่วมกันสร้างแนวทางด้านความปลอดภัย การจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อม จัดการจุดเสี่ยงเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันการเกิดเหตุการณ์และ
แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 “…การจะลดอุบัติเหตุ ต้องมีกฎข้อบังคับในโรงเรียนและมีครูหรือ
ผู้ปกครองเป็นผู้ก ากับดูแลเพราะความเป็นเด็กยังใจร้อน เลยต้องมีกฎข้อบังคับกันด้วยกฎเพ่ือความปลอดภัย
ของเด็กเองด้วย ส่วนที่ส าคัญ คือ เมื่อออกข้อบังคับต้องมีการประเมินว่าปฏิบัติได้จริ งตามที่เขียน
กฎระเบียบไว้หรือไม่ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย มาตรการป้องกันของสถานศึกษามีประตูทางเข้า
และทางออก มีมาตรการในการจัดการจราจร จัดตั้งกลุ่มความปลอดภัยและตรวจสอบจุดเสี่ยงในโรงเรียน …” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 “…ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุ เพราะเป็นเรื่องของชีวิตๆ หนึ่ง 
ซึ่งมันมีมูลค่ามหาศาล เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุต้องช่วยกันทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนตัวของนักเรียน
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎด้วย และส่วนของโรงเรียนก็ต้องผลักดันนโยบายพวกนี้ให้เต็มที่อย่างต่อเนื่อง เท่าที่ผ่านมา
ที่เห็น คือ ขาดความต่อเนื่องในการลดอุบัติเหตุ แต่ก็ยังขาดคนที่สนใจในเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควร ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านความปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่นักเรียนเพ่ือสร้างจิตส านึกความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน ตรวจสอบอาคาร สถานที่บริเวณโรงเรียนเพ่ือหาจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายแก่นักเรียน ติดตั้ง
สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา มีระบบป้องกัน
ไฟฟ้าช็อค…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 “…อยากให้นโยบายพวกนี้เป็นเรื่องส าคัญและให้มีคณะกรรมการ
ด้านการจัดจัดการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนได้ท างานอย่างเต็มที่ ในการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบ
บริเวณหรือสถานที่ภายในโรงเรียน ว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงบ้าง ซึ่งมันควรจะต้องปรับปรุง และต้องก าหนด
เป็นนโยบายหลักว่า ความปลอดภัยของนักเรียนต้องมาเป็นเป็นอันดับหนึ่ง มีการจัดการสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาให้ปลอดภัย มีการจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย มีครูคอยดูแล 
มีการจัดการระบบจราจรในสถานศึกษา มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 “…ยังบกพร่องในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์
ที่ปลอดภัย เช่น การจัดสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย, การวางและตรวจตราระบบไฟฟ้า เป็นต้น และยังรวมไปถึง
ขาดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัย เช่น กิจกรรมส ารวจจุดเสี่ยง กิจกรรมซ้อมหนีไฟ หรือกิจกรรม
ที่ปลูกผังให้เด็กทราบว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของตนเอง เพ่ือให้เกิดจิตส านึกความปลอดภัย…”  
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 “…สถานศึกษาต่างๆ ย่อมรู้ดีว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึง
หรือไม่ทันค านึงคิด แต่เราควรมีมาตรการและนโยบายเพื่อป้องกันให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้
หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจจะส่งผลระทบต่อหลายๆ ด้านและความไว้วางใจจากผู้ปกครอง นักเรียน 
นักศึกษาน้อยลง มีการจัดการด้านจราจร ด้านไฟฟ้า การให้ความรู้ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีการจัดการ
กับจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยแก่นักเรียน …” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 “…มีนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการวางกฎเกณฑ์
ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและการวางระบบไฟฟ้าและมาตรการตรวจตรา
ระบบไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ ควรให้โรงเรียนมีการจัดงานในสัปดาห์ความปลอดภัยในโรงเรียน ให้นักเรียน
ประกวดแต่งนิทานความปลอดภัยเป็นการประยุกต์การเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย เพ่ือที่จะได้สร้าง
จิตส านึกด้านความปลอดภัยตั้งแต่เด็กและพวกนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น…” 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 “…ในส่วนของอุบัติเหตุมาตรการป้องก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานศึกษา 
ว่าจะมีความรู้ในการรับมืออย่างไร มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีความรู้หรือไม่ ถ้าทุกอย่างพร้อม 
ก็จะมีวิธีรับมือกับเหตุการณ์นั้นๆ ได้ รวมไปถึงการแก้ไขสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ในครั้งก่อนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยเพ่ือสร้างจิตส านึก
ความปลอดภัย...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 “…ในการควบคุมดูแลเด็กนักเรียนควรมีรั้วรอบขอบชิดเป็นอาณาเขต
จะได้ตรวจสอบดูแลเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนการควบคุมก็จะง่ายเด็กจะไม่ออกไปไหน ส่วนการสัญจรไปมา
เด็กมักจะไม่ใส่หมวกกันน๊อก ควรให้ความรู้กับเด็กอายุขนาดไหนอนุญาตให้ขับขี่รถได้และห้ามขับขี่
ในอายุเท่าไหร่เพราะเด็กยังไม่มีความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย หากปล่อยให้เขาใช้ได้พวกเด็กยังไม่รู้
เรื่องก็อาจเสียชีวิต…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 “…มีนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการให้การศึกษา
ด้านความปลอดภัยควรแบ่งเป็นระดับต่างๆ เช่นนักเรียนระดับประถมศึกษา ควรรู้ในเรื่องการช่วยเหลือ
ตัวเองก่อน นักเรียนระดับมัธยมควรที่จะมีความรู้ด้านเทคนิคความปลอดภัยเพ่ือที่จะน ามาสอนพวกน้องๆ 
ในระดับที่ต่ ากว่าและช่วยน้องๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ส่วนนักเรียนที่เรียนในระดับสูงกว่า
ควรรู้เทคนิคความปลอดภัยสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพ่ือดูแลให้ครบถ้วน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 “…สถานศึกษาควรมีงบประมาณและนโยบายการจัดการ
ด้านความปลอดภัยซึ่งโรงเรียนมีขนาดต่างๆ ควรแยกเป็นความเสี่ยงระดับต่างๆ ในการบริหาร 
เพ่ือที่จะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ การก าหนดให้มีการตรวจสอบตามมาตรฐาน และมีผลย้อนหลังในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งรวมไปถึงการสร้างตัวชี้วัดของผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความปลอดภัยและควรวัดผลการด าเนินงาน
โดยกระทรวงศึกษาธิการ...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 “โรงเรียนควรมีระบบการตรวจสอบโดยใช้กล้องวงจรปิด ติดตั้ง
ในจุดอับหรือจุดเสี่ยง ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยของเด็กให้สามารถตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุหรือ
ของหายได้ง่าย รวมไปถึงควรมีการซ่อมหรือแก้ไขในจุดที่เป็นอันตรายต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกสถานที่และ
มีการเดินส ารวจเป็นประจ าทุกๆ เดือน...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 “…มีการให้ความรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก
จะมีโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาให้ความรู้ตามสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือที่จะแนะน าให้เด็กเหมือนกับ
การแนะแนวให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่เมื่อนักเรียนโตขึ้นจะได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าท างาน รวมไปถึงจะมีโรงงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญจะเข้ามาช่วยตรวจสนามเด็กเล่นและช่วยปรับปรุงแก้ไข จัดตั้งทีมงานดูแลความปลอดภัย 
การจัดการระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา การจราจรในสถานศึกษา ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน
แก่นักเรียนและครูและสร้างจิตส านึกความปลอดภัย มีการประเมินหาจุดเสี่ยงในสถานศึกษา...” 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
สามารถวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา ได้ดังตาราง 
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ตาราง 37 วิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. มีมาตรการป้องกัน 
   ของสถานศึกษามีประตู 
   ทางเข้าและทางออก 

               3 

2. มีการจัดการจราจรและ 
   ป้ายบ่งชี้จราจรอย่างเห็นได้ชัด 

               8 

3. มีระบบรับนักเรียนเข้าออก 
   จากสถานศึกษา 

               1 

4. มีการจัดสภาพแวดล้อม 
   ให้ปลอดภัย 

               9 

5. การวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัย 
   จากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ 
   ที่คาดไม่ถึง 

               11 

6. การสร้างและจัดวางสนาม 
   เด็กเล่นที่ปลอดภัย 

               4 

7. การวางระบบไฟฟ้าและ 
   มาตรการตรวจตราระบบไฟฟ้า 
   อย่างสม่ าเสมอ 

               5 

8. การติดตั้งระบบความปลอดภัย 
   จากการใช้อินเทอร์เน็ต 

               1 

9. สถานศึกษาจ าเป็นต้องตั้ง 
   ทีมงานหรือเครือข่าย 
   ในการดูแลความปลอดภัย  
   เรื่องอุบัติเหตุขึ้น 
   ในสถานศึกษา 

               4 

10. มีการจัดการจุดเสี่ยง 
     เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง 
     ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

               8 

11. มีนโยบายด้านความปลอดภัย 
     ในสถานศึกษา 

               6 

12. มีการตรวจสอบอาคาร  
     ตรวจสอบบริเวณหรือ 
     สถานที่ภายในโรงเรียน 
     ว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยง 

               8 
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ตาราง 37 (ต่อ) 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

13. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
     ความปลอดภัย ให้ความรู้ 
     ด้านความปลอดภัย  

               9 

14. สร้างจิตส านึกความปลอดภัย                6 
15. มีการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
     ความปลอดภัย 

               1 

16. มีงบประมาณ 
     ด้านความปลอดภัย 

               1 

17. ติดกล้องวงจรปิด                1 
 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ 1) การวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง 2) มีการจัดสภาพแวดล้อม
ให้ปลอดภัย 3) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัย ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 4) มีการจัดการจราจร
และป้ายบ่งชี้จราจรอย่างเห็นได้ชัด 5) มีการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและ
มีการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบบริเวณหรือสถานที่ภายในโรงเรียน ว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยง 6) มีนโยบาย
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 7) สร้างจิตส านึกความปลอดภัย 8) การวางระบบไฟฟ้าและมาตรการ
ตรวจตราระบบไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 9) การสร้างและจัดวางสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย 10) สถานศึกษา
จ าเป็นต้องตั้งทีมงานหรือเครือข่ายในการดูแลความปลอดภัย เรื่องอุบัติเหตุขึ้นในสถานศึกษา 11) มีมาตรการ
ป้องกันของสถานศึกษามีประตูทางเข้าและทางออก  12) มีระบบรับนักเรียนเข้าออกจากสถานศึกษา 
13) การติดตั้งระบบความปลอดภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ต 16) มีการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย 
14) มีงบประมาณด้านความปลอดภัย และ 15) ติดกล้องวงจรปิด 
 2) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 “…ควรให้ทางสถานศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของภัยธรรมชาติ สถานศึกษาควรมีมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติ โดยได้มีการจัดอบรมโครงการ
การด าเนินการเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ภัยพิบัติจากน้ าท่วม และภัยพิบัติจากไฟไหม้ ได้จัดอบรม
ความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนอกจากนี้ควรที่จะจ าลองเหตุการณ์จริง เพ่ือเป็นการซ้อมกับสถานการณ์ต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นที่ได้ ต้ังวัตถุประสงค์เอาไว้ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก มีการประสานงานกับชุมชนในการดูแล
และเฝ้าระวังภัยพิบัติ…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 “…ควรก าหนดแนวทางการแก้ไขต้องค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่เกิดขึ้นมีการแต่งตั้งทีมงานในการเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติตลอดเวลาเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ให้ความรู้ในการป้องกันดูแลตนเองก่อนและหลังเกิดเหตุ สถานศึกษาควรจัดอบรมความรู้
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ให้กับนักเรียนในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติและฝึกซ้อมสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงให้ชุมชน
รอบสถานศึกษาช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแลหากเกิดเหตุจะได้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 “…ภัยธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้และก าหนดไม่ได้
ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ว่าถ้าปัญหาจากภัยธรรมชาติหากเกิดขึ้นก็คงต้องการแก้ไขปัญหาก าหนดวิธีรับมือ
ล่วงหน้าไว้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาจริงๆ ภัยธรรมชาติคงต้องมีการรับมือร่วงหน้าและคนในชุมชนต้องสามัคคีกัน
ช่วยเหลือกันครับ…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 “…ส าหรับแนวทางในการป้องกันตรงส่วนนี้จริงๆ ในอนาคต
อาจจะเกิดขึ้นได้เราจึงต้องมีการให้ข้อมูล ให้ความรู้แก่นักเรียนหรือผู้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับ
การรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจะต้องท าตัวอย่างไร หรือแม้แต่เรื่องง่ายๆ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย 
ระบบสัญญาณเตือนภัยก็ไม่ท างาน เพราะเราไม่ได้ใส่ใจกับระบบความปลอดภัยต่างๆ มีการแต่งตั้งทีมงาน
ในการเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติและติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ มีอุปกรณ์ดับเพลิง
มีความพร้อมในการใช้งาน...”  
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 “…สถานศึกษาควรมีมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติตระหนัก
ถึงความส าคัญของภัยธรรมชาติ ติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ควรท าอย่างไร ในกรณีเกิดไฟไหม้ขึ้น แต่ทุกคนยังเดินกันเฉย เดินกันอย่างมีความสุข ดังนั้นทุกคนก็เลย
ไม่รู้เรื่องจริงๆ ในการท าอย่างไรเมื่อพบเหตุภัยพิบัติต่างๆ ต้องมีการให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัย
ในตัวอาคารจะต้องท าให้มีความปลอดภัย มีการตรวจสอบเป็นระยะและควรมีจุดรวมตัว ซึ่งสามารถพาตัวเอง
ไปในที่ที่ปลอดภัย มีการฝึกซ้อมสถานการณ์จริง รวมไปถึงควรมีการจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินอาหาร
ไว้ประทังชีวิตไปได้ประมาณ 5–10 วัน และมีอุปกรณ์ดับเพลิงมีความพร้อมในการใช้งาน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6 “…สถานศึกษาควรสอนให้เด็กรู้สาเหตุที่ท าให้เกิดภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่จะตามมารวมไปถึงการสอนให้รู้จักวิธีป้องกันภัยธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 
ต้องไปที่ไหนถึงจะปลอดภัย ใครเป็นผู้ที่น าทางและหากพลัดหลงจะต้องท าอย่างไรหากไม่สามารถปฏิบัติได้
ก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ สถานศึกษาต้องมีมาตรการเกี่ยวกับภัยพิบัติและแผนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 “…ในเรื่องของมาตรการป้องกันและแก้ไขนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรมีมาก
ในสถานศึกษาเพราะจะท าให้สถานศึกษานั้นได้รับความไว้วางใจจากประชาชน บุคลากร  ภัยธรรมชาติ 
เป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ยาก แต่ถ้าหากเกิดขึ้นเราสามารถป้องกันตัวเองรวมถึงการแก้ไขหาทางออกได้ 
ถ้าหากเราสามารถท าป้องกันได้ก็จะเป็นผลดีต่อสถานศึกษาได้…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 “…ในส่วนของภัยธรรมชาติเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหน เมื่อไหร่ 
เราไม่สามารถคาดเดาหรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเลย สมมติถ้าเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นมา มันเป็นอะไร
ที่รวดเร็วมาก เราจะมีวิธีรับมืออย่างไร อพยพไปตรงไหนที่จะปลอดภัย ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
ให้การรับมือ สถานศึกษาควรมีมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติและแนวทางการแก้ไข มีการจัดอบรม
การด าเนินการเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ จัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียนทุกคน ฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ให้ความรู้ในการป้องกันดูแลตนเองก่อนและหลังเกิดเหตุ หาจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
และติดตั้งสัญญาณเตือนภัย…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่9 “…ในส่วนนี้เป็นความดูแลของสถานศึกษาเองที่จะต้องมีการตรวจตรา
หรือมีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้น อบรมและให้ความรู้แก่นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแล แก้ไข และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ฝึกซ้อมสถานการณ์จริง การอพยพ เมื่อเกิด
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เหตุฉุกเฉิน วางแผนเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร ความเรียบร้อย
ของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ดับเพลิง ต้องพร้อมใช้งานและมีการฝึกซ้อมผู้ที่จะเป็นทีมงานในการดูแล
ความปลอดภัย และติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 “…ควรส่งเสริมให้เด็กดูแลสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติเพราะการไม่ดูแล
ธรรมชาติจะท าให้เกิดโรคตามมาและภัยธรรมชาติตามมาอีกหลายเรื่อง ส่วนภัยธรรมชาติไม่ค่อยมี มีที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการดูแลในส่วนโครงสร้างอาคารเพราะการตรวจสอบโครงสร้างอาคารไม่เคยตรวจสอบ รวมไปถึง
สภาพสายไฟใช้มานานก็ไม่เคยเปลี่ยนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 “…ควรให้ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นมีวิธีการ
จัดการตัวเองอย่างไร เมื่อเจอต้องท าอย่างไรและในหลักสูตรการเรียนการสอนต้องเปลี่ยน ต้องน านโยบาย
ของชาติในเรื่องแผนป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจะน ามาสู่สถานศึกษาให้ได้เพ่ือสอนพวกเขาตั้งแต่เด็กๆ 
ได้อย่างไร ควรสอนพวกเขาตั้งแต่เด็กไม่ควรมาสอนในตอนโตเพราะเมื่อโตเขาจะรู้และสามารถจัดการได้อย่างไร 
เตรียมแผนฉุกเฉิน ฝึกซ้อมสถานการณจ์ริง ขอความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 “…ในโรงเรียนต่างๆ เด็กต้องมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น
ท าอย่างไรต้องให้เขารู้เรื่องความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งอาจต้องไปอยู่หอพักรวม
ไม่เพียงแค่สอนให้หนีไฟ แต่ควรสอนให้เขาเรียนรู้การช่วยตนเอง เช่น ทดลองตรวจสอบที่บ้านถึงความ
ไม่ปลอดภัยก่อนเพ่ือสร้างความตระหนักและส่วนการบริหารควรจะมี 2 เรื่อง (1) การศึกษาของเด็กให้มีความรู้
ด้านความปลอดภัยก่อน (2) การตรวจสอบของโรงเรียนต้องตรวจสอบและท าให้ปลอดภัย…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 “…ควรน าแผนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยมาจัดท า
เป็นคู่มือป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยในโรงเรียน และน ามาเป็นหลักสูตรการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักสูตร
การเรียนการสอนที่ส าคัญ การสอนต้องสอนให้เหมือนกันกับแผนป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยว่าต้องท าอย่างไร
เมื่อเกิดเหตุและต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยตามที่โลกเปลี่ยนไป รวมถึงการแจ้งเหตุฉุกเฉินควรติดตั้ง
ระบบเตือนภัยให้ครบทุกสถานที่ในโรงเรียนและแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบว่าหากได้ยินเสียงต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
ไปรวมตัวกันที่บริเวณใดรวมไปถึงต้องมีการฝึกซ้อมต้องมีอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความเคยชินและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 “…โรงเรียนเป็นสถานที่เด็กที่มาใช้ชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมาก 
สถานศึกษาควรมีมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติ มีการติดตามพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ ควรมีการวางแผน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หากมีการให้ความรู้แก่นักเรียนก็จะช่วยป้องกันทรัพย์สินของโรงเรียนให้อยู่
ในสภาพที่ดี ถ้าโรงเรียนแต่ละแห่งมีการให้ความรู้ในการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีมากส่วนในเรื่องภัยธรรมชาติ
ยังค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องฟ้าฝ่าเพราะรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมฝนตกและมีสายล่อฟ้าจ านวนมาก แต่ไม่ค่อยมี
ผลกระทบต่อโรงเรียนนอกจากไฟฟ้าดับส่วนเหตุการณ์อ่ืนๆ ค่อนข้างมีผลกระทบที่น้อยมาก…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 “…เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะโรงเรียนต้องมีระบบเตือนภัย
ประเทศของเราไม่ชินกับการเตือนภัยสัญลักษณ์ การเตือนต้องสอนให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกให้รับรู้ หากพบเห็น
สัญลักษณ์เหล่านี้จะได้ระมัดระวัง และพร้อมที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย ที่ส าคัญต้องฝึกซ้อมบ่อยๆ 
เพราะหากไม่ซ้อมหากเกิดเหตุจริงอาจจะหนีไม่ทันก็เกิดอันตราย ต้องท าให้เกิดความเคยชิน...” 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติสามารถวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ได้ดังตาราง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

131 
 

ตาราง 38 วิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. สถานศึกษาได้เกิด 
   ความตระหนักถึงความส าคัญ 
   ของภัยธรรมชาติ 

               3 

2. สถานศึกษาควรมีมาตรการ 
   ในการป้องกันภัยพิบัติ 

               11 

3. มีการจัดอบรมการด าเนินการ 
   เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 

               11 

4. จัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียน 
   ทุกคนเกี่ยวกับภัยพิบัติ 
   จากไฟไหม ้

               12 

5. จ าลองเหตุการณ์จริง เพ่ือเป็น 
   การซ้อมกับสถานการณ์ต่างๆ 

               7 

6. ประสานงานกับชุมชน 
   ในการดูแลและเฝ้าระวัง 
   ภัยพิบัต ิ

               7 

7. ก าหนดแนวทางการแก้ไข 
   และแผนเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
   ฉุกเฉิน 

               8 

8. มีการแต่งตั้งทีมงานในการ 
   เฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติ 
   ตลอดเวลา 

               3 

9. ให้ความรู้ในการป้องกัน 
   ดูแลตนเองก่อนและหลัง 
   เกิดเหต ุ

               9 

10. มีระบบเตือนภัย                4 
11. อุปกรณ์ดับเพลิงมีความพร้อม 
     ในการใช้งาน 

               3 

12. ติดตามข่าวสาร พยากรณ์ 
     อากาศสม่ าเสมอ 

               4 

13. มีการก าหนดจุดรวมพล 
     หรือสถานที่รวมตัว 
     เมื่อเกิดเหต ุ

               3 
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ตาราง 38 (ต่อ) 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14. มีการตรวจสอบความแข็งแรง 
     ของอาคาร หาจุดเสี่ยง 

               5 

15. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
     ของโรงเรียน 

               3 

16. ส่งเสริมให้เด็กดูแลสิ่งแวดล้อม 
     รักธรรมชาติ 

               1 

17. จัดท าเป็นคู่มือป้องกัน 
     บรรเทาสาธารณะภัย 
     ในโรงเรียน 

               1 

18. จัดท าหลักสูตรการสอน                1 
 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โดยเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ 1) สถานศึกษาควรจัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนเกี่ยวกับภัยพิบัติจากไฟไหม้ 2) สถานศึกษา
ควรมีมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติ 3) มีการจัดอบรมการด าเนินการเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 4) ให้ความรู้
ในการป้องกันดูแลตนเองก่อนและหลังเกิดเหตุ 5) ก าหนดแนวทางการแก้ไขและแผนเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 6) จ าลองเหตุการณ์จริง เพ่ือเป็นการซ้อมกับสถานการณ์ต่างๆ 7) ประสานงานกับชุมชนในการดูแล
และเฝ้าระวังภัยพิบัติ 8) มีการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร หาจุดเสี่ยง 9) มีระบบเตือนภัย 10) ติดตาม
ข่าวสาร พยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 11) สถานศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของภัยธรรมชาติ 
12) มีการแต่งตั้งทีมงานในการเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติตลอดเวลา 13) อุปกรณ์ดับเพลิงมีความพร้อม
ในการใช้งาน 14) มีการก าหนดจุดรวมพลหรือสถานที่รวมตัวเมื่อเกิดเหตุ 15) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงเรียน 
16) ส่งเสริมให้เด็กดูแลสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติ 17) จัดท าเป็นคู่มือป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยในโรงเรียน 
และ 18) จัดท าหลักสูตรการสอน 
 3) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 “…สถานศึกษาควรเน้นนักเรียนให้ตระหนักถึงโทษที่จะเกิดขึ้น
จากปัญหายาเสพติด สถานศึกษาจึงควรมีการท าโครงการโรงเรียนสีขาว เพ่ือจัดให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจ
ถึงภัยร้าย อันตรายจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย คุณครูและผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่
นักเรียนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน บุตร หลาน และเพ่ือนๆ ของตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 “…ควรมีการด าเนินงาน ในการดูแล ตรวจตรา/เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ 
และคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายด้านบุคคล โดยเด็กที่ควรได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง ได้แก่ 
เด็กที่เสี่ยงจะได้รับอันตราย เด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสม เด็กที่มี
โรคทางสมอง (สมาธิสั้น มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก) เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย เด็กที่มีปัญหา
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ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กท่ีขาดทักษะสังคมเด็กท่ีมีปัญหาครอบครัว รวมถึงเด็กท่ีถูกท าร้ายรังแกจากผู้ใหญ่
และจากเด็กด้วยกัน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 “…ควรมีการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียนทั้งระหว่าง
เด็กกับเด็ก และครูกับเด็ก โดยเน้นให้เด็กมีความรู้สึกดีในการใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียน เช่น ได้รู้สึกถึงการได้รับ
การยอมรับทั้งจากครูและจากเพื่อนด้วยกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการท าให้โรงเรียนกับครอบครัว
ได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในอันที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพต่อไป มีการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
จากภัยต่างๆ จัดทีมดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง
จะต้องมีส่วนร่วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 “…ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัย
จากบุคคล โดยค านึงถึงสวัสดิภาพของเด็ก ตั้งแต่เริ่มเดินเข้าสู่ประตูโรงเรียนจนกระทั่งออกจากโรงเรียนถึงบ้าน 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลป้องกันภัยตัวเองให้ปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีผู้ใหญ่
ท าร้ายเด็กและเด็กท าร้ายกันเอง…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 “…สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนัก ให้ความรู้การดูแลตนเอง
ให้แก่นักเรียน เพ่ือสามารถป้องกันตนเองและผู้อ่ืนได้ สร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบอาจส่งผลเสียต่อบุคคลในสถานศึกษาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  และอาจขอ
ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายอีกทาง มีการให้การดูแลป้องกันภัยและดูแลตัวเองให้ปลอดภัย 
ควรมีการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู
และผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6 “…ต้องเริ ่มมีความปลอดภัยในโรงเรียนโดยตั้งกฎในโรงเรียน
ห้ามให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่จะมาสร้างปัญหาห้ามเข้าในบริเวณโรงเรียน ซึ่งหากมีกฎระเบียบ
สามารถลดการเกิดปัญหาในสถานศึกษาได้ ตั้งกฎในการเข้าใช้ในสถานที่ศึกษา และก็มีหน่วยรักษา
ความปลอดภัยที่ดีด้วยซึ่งหากเกิดเหตุขึ้น ผู้ควบคุมดูแลก็จะสามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที ควรมีการด าเนินงาน 
ในการดูแล ตรวจตรา/เฝ้าระวังอันตรายต่างๆ…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 “…สังคมปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะต้องเจอกับการฉกชิงวิ่งราว 
การลวนลามทางเพศซึ่งมีเยอะมากและเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเผชิญ ซึ่งการลวนลามทางเพศมันไม่ใช่
การข่มขืนเพียงอย่างเดียว แค่การใช้ค าพูดแซว การใช้สายตามองตามเราก็ถือเป็นการลวนลามทางเพศอย่างหนึ่ง 
เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ในอนาคตคาดว่าน่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะคนไม่ค่อยมีสามัญส านึกกันสักเท่าไร 
และคนไม่ค่อยค านึงถึงส่วนรวม เขาจะค านึงถึงประโยชน์สุขของตนเองเป็นหลัก ฉะนั้น วิธีการแก้ที่จะต้องท า 
คือ (1) ให้ความร่วมมือกับต ารวจ ท าอย่างไรก็ได้ที่จะสร้างกิจกรรมให้ต ารวจเข้ามามีบทบาทในการดูแล
ความปลอดภัยให้มากที่สุด (2) ตัวนักเรียนเองก็จะต้องระมัดระวังตนเองให้มากขึ้น (3) ให้ความรู้ในการป้องกัน
ตนเองแก่นักเรียน (4) จัดกิจกกรมที่สอนนักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงภัยร้าย อันตรายจากสิ่งเสพติด 
(5) มีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 “…ควรเน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งระหว่างเด็กกับเด็ก
หรือครูกับเด็ก เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ เห็นแก่ส่วนรวม สร้างความกล้าแสดงออกให้กับเด็ก เมื่อพบสิ่งที่
ไม่ถูกต้องควรให้เขาพูดและแสดงออกถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องและกล้าที่จะปฏิเสธเมื่อพบหรือเจอสิ่งที่ผิดปกติ  
ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากบุคคลและสอนให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเอง ครูและผู้ปกครอง
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จะต้องมีส่วนร่วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักเรียน
ต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเพ่ือน พ่ีและน้อง…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 “…ปัญหาสังคมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ การที่เรามีมาตรการ
ป้องกันนั้นจะช่วยให้สถานศึกษานั้นน่าอยู่มากข้ึน สังคมในสถานศึกษาก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีสังคมที่น่าอยู่มากข้ึน ซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างมาตรฐานของกระทรวงศึกษาออกเป็นระเบียบการปฏิบัติ
ให้ทุกสถานศึกษาน าไปใช้ให้เหมือนกันทั้งหมดและตรวจสอบว่าปฏิบัติตามหรือไม่  ขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่าย จัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลป้องกันภัยตัวเองให้ปลอดภัย…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 “…ปัญหาสังคมถือว่าเป็นปัญหาที่อยู่นอกสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
หรืออาจจะเกิดกับตัวผู้ปกครองของเด็กท่ีอาจจะมีการยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรืออยู่ใน
สภาพสังคมที่ไม่ดี มีการค้ายาเสพ เป็นต้น อาจส่งผลต่อตัวเด็กท่ีได้รับรู้เหตุการณ์เหล่านี้ อาจะท าให้เด็ก
เกิดอาการเครียดแล้วมาเรียน อาจเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในสถานศึกษาเหมือนกับต่างประเทศ  
ที่มักจะมีเหตุการณ์สังหารหมู่ในสถานศึกษาอยู่เป็นประจ า ครูและผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมมือกัน 
โดยการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  สถานศึกษาควรมีการด าเนินงาน 
ในการดูแล ตรวจตรา/เฝ้าระวัง ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากบุคคล การท าให้โรงเรียน
กับครอบครัวได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 “…ควรให้ความส าคัญกับสารเสพติดซึ่งในปัจจุบันได้ออกมา
ในรูปแบบใหม่ๆ หลายรูปแบบซึ่งท ามาเหมือนขนมและวัยของเด็ก ซึ่ งอยากรู้อยากลองท าให้ เด็ก
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ท าให้ไปติดอีกส่วนหนึ่ง คือ เพ่ือนที่แนะน าให้ทดลองและเกิดการดูถูกจากกลุ่มเพ่ือนๆ หากไม่
กล้าที่จะทดลอง สถานศึกษาควรให้ความรู้นักเรียนให้ตระหนักถึงโทษที่จะเกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติด มี
สารวัตินักเรียนคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนและ สถานศึกษา ครู ผู้ปกครองควรร่วมมือกันใน
การดูแลพฤติกรรมนักเรียน...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 “…การใช้สื่อโซเชียลในเด็กเกิดพฤติกรรมซึ่งอยากเป็นตามสื่อ
ในโลกโซเชียลที่เขาเปิดและจะเรียนแบบของสื่อที่เขาติดตามปัจจุบันเด็กติดโทรศัพท์เล่นเกมส์และไม่ยอม
วางโทรศัพท์ไม่ยอมคุยกับพ่อแม่ท าให้ไม่เกิดการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ที่ส าคัญเด็กไม่ยอมท าอะไรเลย
ซึ่งความส าคัญ คือ พ่อแม่ควรให้เข้าถึงสื่อของเด็กให้ความสนใจเด็กให้ความใกล้ชิดกับเด็กต้องคอยเตือน
และค าปรึกษาเท่าที่ควร ครูและผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนกับครอบครัวได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สอนนักเรียนได้รู้อันตรายจากสิ่งเสพติด มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 “…ในส่วนผลกระทบทางสังคมค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องประชากร
แฝงที่มีจ านวนมากของคนที่มาท างานในนิคมอุตสาหกรรมหลายหมื่นคน ซึ่งมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ 
เพ่ือจะได้รับเงินจากการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ขยะและสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมาใช้ในการบริหารจัดการ
ในท้องถิ่นหากไม่มีการโอนย้าย จะไม่มีเงินในการบริหารจัดการที่ไม่ได้ค านึงถึงประชากรแฝงที่อาจมีลูก
และไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาในพ้ืนที่ท างาน สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลป้องกันภัยตัวเอง
ให้ปลอดภัย…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 “…ควรให้ผู้น าของสถานศึกษามีความตระหนักทางด้านสังคม
หากพูดถึงระดับประถมคงจะไม่มี แต่ระดับมัธยมก็อาจจะมีบ้างและโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะท าในเรื่อง
โรงเรียนสีขาวและโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะท าโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติดและ
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หากทุกสถานประกอบการท าให้เป็นโรงงานสีขาวทั้งหมดผลกระทบก็ไปไม่ถึงนักศึกษา ควรสอนนักเรียนได้รู้
และเข้าใจถึงภัยร้าย อันตรายจากสิ่งเสพติด…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 “…เรื่องสังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะเด็กในวัยนี้มักชอบเลียนแบบ 
ซึ่งสังคมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กในโรงเรียนเพ่ือช่วยในการปลูกฝังในสิ่งที่ดีและผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติ เช่น การสอนในสิ่งที่ไม่ดีต้องไม่ปฏิบัติให้เด็กเห็นดังนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  
ครูและผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน ควรมีการด าเนินงาน ในการดูแล ตรวจตรา/เฝ้าระวัง...” 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า  ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
สามารถวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ได้ดังตาราง 
 
ตาราง 39 วิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. สถานศึกษาควรเน้นนักเรียน 
   ให้ตระหนักถึงโทษที่จะเกิดข้ึน 
   จากปัญหายาเสพติด 

               4 

2. สถานศึกษาจึงควรมีการท า 
   โครงการโรงเรียนสีขาว 

               2 

3. สอนนักเรียนได้รู้และเข้าใจ 
   ถึงภัยร้าย อันตรายจาก 
   สิ่งเสพติด 

               4 

4. ครูและผู้ปกครองจะต้องม ี
   ส่วนร่วมมือกัน โดยการดูแล 
   เอาใจใส่นักเรียนและคอยสังเกต 
   พฤติกรรมของนักเรียน 

               8 

5. นักเรียนช่วยกันสังเกต 
   พฤติกรรมของเพ่ือน พ่ีและน้อง 

               5 

6. ควรมีการด าเนินงาน  
   ในการดูแล ตรวจตรา/เฝ้าระวัง 

               5 

7. ช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็ก 
   ให้ปลอดภัยจากอันตราย 
   ด้านบุคคล 

               4 

8. ควรมีการสร้างบรรยากาศ 
   ความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน 
   ทั้งระหว่างเด็กกับเด็ก 

               3 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9. ควรมีการสร้างบรรยากาศ 
   ความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน 
   ทั้งระหว่างครกูับเด็ก 

               2 

10. การท าให้โรงเรียน 
     กับครอบครัวได้มี 
     ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

               5 

11. ด าเนินการระบบดูแล 
     ช่วยเหลือนักเรียน 

               4 

12. ควรมีการจัดสภาพแวดล้อม 
     ปลอดภัยจากบุคคล 

               3 

13. การวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัย 
     จากบุคคล 

               5 

14. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
     การดูแลป้องกันภัยตัวเอง 
     ให้ปลอดภัย 

               5 

15. สร้างแนวทางในการแก้ไข 
     ปัญหาสังคม 

          
 
     5 

16. ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน 
     เครือข่าย 

               3 

17. สร้างความกล้าแสดงออก 
     ให้กับเด็กเมื่อพบสิ่งที ่
     ไม่ถูกต้องควรให้เขาพูด 
     และแสดงออกถึงสิ่งที่ 
     ไม่ถูกต้องและกล้าที่จะปฏิเสธ 
     เมื่อพบหรือเจอสิ่งที่ผิดปกติ 

               1 

18. กระทรวงศึกษาออกเป็น 
     ระเบียบการปฏิบัติ 
     ให้ทุกสถานศึกษาน าไปใช้ 
     พร้อมตรวจสอบ 

               1 

 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ผู้ให้สัมภาษณ์
มีข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ครูและ
ผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 2) 
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นักเรียนช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเพ่ือน พ่ีและน้อง 3) ควรมีการด าเนินงานในการดูแล ตรวจตรา/เฝ้าระวัง 4) 
การท าให้โรงเรียนกับครอบครัวได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 5) การวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยจากบุคคล 6) จัด
กิจกรรมเสริมทักษะการดูแลป้องกันภัยตัวเองให้ปลอดภัย 7) สร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม 8) 
สถานศึกษาควรเน้นนักเรียนให้ตระหนักถึงโทษที่จะเกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติด  9) สอนนักเรียนได้รู้
และเข้าใจถึงภัยร้าย อันตรายจากสิ ่งเสพติด  10) ช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจาก
อันตรายด้านบุคคล  11) ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 12) ควรมีการสร้างบรรยากาศ
ความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียนทั้งระหว่างเด็กกับเด็ก 13) ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากบุคคล 14) 
ขอความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย 15) ควรมีการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียนทั้งระหว่างครู
กับเด็ก 16) สร้างความกล้าแสดงออกให้กับเด็กเมื่อพบสิ่งที่ไม่ถูกต้องควรให้เขาพูดและแสดงออกถึงสิ่งที่ไม่
ถูกต้องและกล้าที่จะปฏิเสธเมื่อพบหรือเจอสิ่งที่ผิดปกติ 17) กระทรวงศึกษาออกเป็นระเบียบการปฏิบัติ
ให้ทุกสถานศึกษาน าไปใช้พร้อมตรวจสอบ 
 4) ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 “…มาตรการการดูแลเอาใจใส่ในเรื ่องสุขภาพอนามัยของเด็ก 
เป็นสิ่งที่สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
ทางสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขของต าบล หรือหน่วยงานโรงพยาบาล ทางหน่วยงาน
ดังกล่าวได้เข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ และการดูแลตนเองเบื้องต้น 
นอกจากนี้ ทางหน่วยงานได้ให้การตรวจสุขภาพ เช่น สุขภาพช่องปาก และบริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
อีกด้วย…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 “…ควรสร้างระบบการจัดการสุขภาพภายในสถานศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรมีการก ากับดูแลให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกคนต้องการตรวจสุขภาพและมีโครงการเสริมสร้าง
สุขอนามัยที่ด ีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตเพ่ือให้ห่างไกลจากโรค สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงาน
สาธารณสุขของต าบล หรือหน่วยงานโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพของนักเรียน ทุกส่วนต้องมีส่วนร่วม
ในการควบคุม ป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาด ซึ่งนักศึกษาต้องมีความรู้ ในเรื่องการดูแลสุขภาพและ
สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 “…เรื ่องที ่จะต้องจัดการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที ่ส าคัญ คือ 
เรื่องของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สิ่งที่พวกนักเรียนรับประทานอาหารในปัจจุบันที่โรงอาหาร
ของโรงเรียน คือ คุณภาพมันแย่มาก ก็คือ (1) รสชาติไม่ได้เรื่องเลย (2) คุณภาพของวัตถุดิบที่น ามาผลิต 
แทนที่พวกนักเรียนจะได้กินอาหารดีๆ กลับได้กินอาหารที่เป็นเหมือนอาหารขยะ ขาดการควบคุมดูแลที่ดี
ก็จะท าให้สุขภาพเด็กเสียไป...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 “…นักเรียนต้องเผชิญในสิ่งที่แย่ๆ ส่วนในเรื่องของความสะอาด
ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงอาหารก็ยังมีสุนัข มีแมว มีนกมากินอาหารอยู่ เรื่องของห้องเรียนก็ยังมีฝุ่นที่หนามาก
แสดงว่าการท าความสะอาดยังไม่ดีพอและยิ่งนโยบายในเรื่องของการท าความสะอาด เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็ก 
(PM–10) ก็จะมีส่วนของเชื้อโรคปะปนในฝุ่นพวกนี้อยู่ ซึ่งจากผลการวิจัยบอกว่าสามารถก่อให้เกิดเชื้อวัณโรคได้ 
ซึ่งมันอันตรายมาก เพราะฉะนั้นหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องพวกนี้ควรเป็นเรื่องที่ต้องท าแบบจริงจัง สถานศึกษา
อบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ และการดูแลตนเองเบื้องต้น สถานศึกษาร่วมมือกับ
หน่วยงานสาธารณสุขของต าบลหรือหน่วยงานโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพของนักเรียน…” 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 “…เรื่องของสนามเด็กเล่น ไปวิ่งเล่นแต่ละครั้งนักเรียนแทบจะ
ชนกันตาย เนื่องจากมันมีพ้ืนที่ที่ค่อนข้างจ ากัด อุปกรณ์ต่างๆ ก็ค่อนข้างเก่า ซึ่งหากใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
ของนักเรียนจริงๆ ก็ควรจะต้องมีการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีกว่านี้ สถานที่วิ่งเล่นสามารถไปพักผ่อนได้ก็ควรจะ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ หอสมุดก็ค่อนข้างแออัด ซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสุขภาพอนามัย สุขภาพจิตใจ
ของนักเรียนด้วย บางทีถ้าสถานที่ไม่น่าอยู่ ไม่น่าเรียน ก็จะท าให้นักเรียนไม่มีความสุข ซึ่งประเด็นพวกนี้
เป็นเรื่องทีต่้องใส่ใจ…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 “…สถานศึกษาควรมีการจัดการด้านสุขภาพอนามัย สถานศึกษา
ควรเพ่ิมเรื่องการให้ความรู้ปฐมพยาบาลเมื่อเด็กได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร สิ่งส าคัญ
การดูแลสุขภาพหากตัวเองป่วยต้องท าอย่างไรจะแจ้งใคร รวมไปถึงการป้องกันโรคระบาด อาหารการกิน 
ที่ถูกหลักอนามัยและความสะอาด ต้องสอนในเรื่องความสะอาดเพราะเด็กหากไม่ดูแลตนเองให้ดีก็อันตราย...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 “…สถานศึกษาควรให้ความสนใจและมีมาตรการในการจัดการ
ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และหากมีอะไรที่ผิดพลาดควรรีบแก้ไขโดยด่วน เช่น การมีลูกน้ ายุงลาย
ภายในโรงเรียนก่อให้เกิดไข้เลือดออก โรงเรียนจึงต้องจัดหากิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และก าจัดสิ่งที่ก่อให้เกิด
ลูกน้ ายุงลายทันที จัดการสร้างการอบรมความรู้ให้แก่ครู และบุคลากรในเรื่องของแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการบริหารจัดการขยะ
ในโรงเรียน และมีการตรวจสุขภาพนักเรียนปีละ 1-2 ครั้ง…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 “…สถานศึกษามีมาตรการในการจัดการด้านสุขภาพอนามัย 
ซึ่งการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะมีสภาพแวดล้อมหรือมีสุขอนามัยที่ดีอยู่แล้ว ส่วนนี้
ไม่ค่อยส่งผลเสียต่อสถานศึกษาเท่าไหร่นัก เนื่องโรงเรียนจะคอยประสานกับครอบครัวของนักเรียน
ซึ่งหากครูประจ าชั้น พบว่า นักเรียนไม่สบายจะเป็นผู้ดูแลหากพบนักเรียนที่ไม่สบายโรงเรียนจะรีบประสาน
กับทางครอบครัวนักเรียนเพ่ือที่จะรับไปดูแลที่บ้าน มีการให้ความรู้นักเรียนในการดูแลตนเองไม่ว่าจะเป็น
ความสะอาดของร่างกาย โรคต่างๆ มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียน
และมาให้ความรู้กับนักเรียนในการดูแลตนเอง…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 “…เรื ่องสุขภาพอนามัยนี้เป็นเรื ่องส าคัญส าหรับสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามมาโดยตลอด แต่หากความเป็นจริงแล้ว
หากเราสามารถท าให้ดีได้เราจะมีสถานศึกษาที่ดีและสะอาด น่าอยู่มากขึ้น เช่น การสร้างมาตรฐานห้องน้ า
ส าหรับนักเรียนควรที่จะดูแลให้ถูกสุขลักษณะต่อนักเรียนที่ใช้งาน การดูแลสุขภาพมีกลุ่มโรงงานขอมาตรวจ
สุขภาพอนามัยในระยะเวลา 1 ปีต่อครั้งในรัศมี 10 กิโลเมตร ซึ่งจะมาตรวจสุขภาพเด็ก เกี่ยวกับสายตาและ
ในส่วนโรงพยาบาลจะส่งอาสาสมัครชุมชนมาดูแลในเรื่องยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกและปศุสัตว์
จะส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดสุนัขในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 “…การดูแลเรื่องโภชนาการ ควรสอนให้เด็กรู้ในเรื่องอาหาร
ที่กินเข้าไปแล้วค่าแคลลอรี่เท่าไหร่ที่จ าเป็นต่อร่างกาย ฉลากของขนมขบเคี้ยวให้สามารถรู้ปริมาณ
น้ าตาลและส่วนผสม การสอนการปฐมพยาบาลในกับเด็กและครูในโรงเรียนอยู่ติดถนนและอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมีรถเยอะมากหากนักเรียนไม่มีความรู้ก็อาจจะช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีอาจจะเป็น
ในรูปแบบสันทนาการเพราะเด็กอาจไม่จ าจึงควรใช้ในรูปแบบสันทนาการผสมนิทรรศการ...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 “…ปัญหาสุขภาพของเด็กเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุในเรื่อง
การดูแลสุขภาพ ซึ่งอาจพบเด็กมีภูมิคุ้มกันโรคต่ า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่พัฒนา
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โดยสมบูรณ์ นอกจากนี้อาจเกิดจากความผิดปกติทางร่างกายของเด็กเอง โรคภูมิแพ้หรืออาการแพ้
ประเภทต่างๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้ยา แพ้สัตว์ปีก ซึ่งอาจท าให้เด็กต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
ในบางกรณี ซึ่งสถานศึกษาควรให้ความรู้กับนักเรียนในการดูแลตนเอง ในการรักษาสุขภาพอนามัย
ของตนเอง มีมาตรการในการรักษาความสะอาด ร่วมทั้งมีการประสานหน่วยงานในการตรวจสุขภาพ
และให้ความรู้กับนักเรียน มีการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 “…ปัญหาการเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง ตั้งแต่หลังคลอดเนื่องจาก
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท างานในภาคอุตสาหกรรมการดูแลยังขาดการเอาใจใส่ ผู้ปกครองมุ่งแต่ท างานหาเงิน
มีเวลาให้นักเรียนค่อยข้างน้อย ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารการกินไปจนถึงการดูแลในชีวิตประจ าวัน
ของเด็กและขาดประสบการณ์หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าให้เด็กติดอาหารฟาสฟูดและขาดสารอาหาร
หรือประสบปัญหาโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการด าเนินชีวิต สถานศึกษาควรสอนให้นักเรียนมีความรู้
เรื่องโภชนาการ มีการจัดอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง เป็นต้น...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 “…ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนมุมมองคิดว่าในส่วนของห้องน้ า
สุขภัณฑ์ที่ใช้อาจมีเด็กเข้าไปใช้จ านวนมากเด็กเล็กๆ ไปใช้อาจจะเกิดอันตรายติดเชื้อโรค ซึ่งยังไม่มีมาตรฐาน 
และเด็กที่เข้าไปใช้งานแสงสว่างยังน้อยไปและขาดการควบคุมดูแลของครูและการตรวจสอบให้ดี เช่น  
ฝารองนั่งช ารุดการแก้ปัญหาคือการถอดทิ้งซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง โรงเรียนควรมีแบบตรวจสอบ
และการรายงานปัญหาให้ดี มีการจัดการด้านสุขภาพอนามัย มีการประสานหน่วยงานเข้ามาดูแล ตรวจสุขภาพ
นักเรียน ฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี การป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันตัวเอง
จากโรคติดต่อ…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 “…สถานศึกษาควรมีนโยบายในเรื่องของการดูแลความสะอาด 
ซ่ึงการดูแลสุขภาพอนามัยต้องท าควบคู่ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวต้องท าให้เป็นวิถีชีวิต  เพ่ือที่ท าให้
เป็นปกติ เรื่องอาหารอะไรที่รับประทานไปแล้วต้องสะอาดและปลอดภัย ในโรงเรียนควรมีแผนในการควบคุม
มีสุขภาพที่ดี ต้องออกก าลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งเป็นวงจรที่ท าให้ร่างกายแข็งแรง และสิ่งที่ส าคัญ
ต้องท าตามวงจรการควบคุมดูแลสุขภาวะพ้ืนฐานที่ถูกต้อง ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองเบื้องต้น 
รวมทั้งป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อต่างๆ …” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 “…การสร้างวงจรคุณภาพชีวิตที่ดีควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ควรสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี สถานศึกษาควรใส่ใจเรื่องนี้ให้มากให้เห็นว่าสถานศึกษานี้ได้ท าแล้วเกิดผล 
เป็นต้น แบบที่ดีและน าไปปฏิบัติได้ และรัฐควรส่งเสริมให้เป็นพื้นฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย  
เพราะสิ่งเหล่านี้จะควบคู่กับความส าเร็จของทุกสิ่ง เช่น สุขภาพร่างกายดีไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
มารักษาสุขภาพก็สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน...”   
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน สามารถวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ได้ดังตาราง 
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ตาราง 40 วิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน 

 
รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. มีมาตรการการดูแลเอาใจใส่ 
   ในเรื่องสุขภาพอนามัยของเด็ก 

               11 

2. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   การดูแลตนเองให้มีสุขภาพ 
   อนามัยที่ดี 

               9 

3. สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงาน 
   สาธารณสุขของต าบล 
   หรือหน่วยงานโรงพยาบาล 
   ในการดูแลสุขภาพของนักเรียน 

               9 

4. ประสานหน่วยงานได้ให้การ 
   ตรวจสุขภาพ เช่น สุขภาพ 
   ช่องปาก และบริการฉีดวัคซีน 
   ให้กับนักเรียน 

               6 

5. อบรมให้ความรู้และความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ และ 
   การดูแลตนเองเบื้องต้น 

               9 

6. มีโครงการเสริมสร้างสุขอนามัย 
   ที่ด ีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   การด ารงชีวิตเพ่ือให้ห่างไกล 
   จากโรค 

               2 

7. มีส่วนร่วมในการควบคุม  
   ป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาด 

               7 

8. สามารถถ่ายทอดความรู้ 
   ในการป้องกันโรคให้กับ 
   บุคคลอื่นได้ 

               1 

9. สถานศึกษาควรจัดอาหาร 
   ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและ 
   รสชาติที่ดีแก่นักเรียน 

               4 

10. สถานศึกษามีนโยบายในเรื่อง 
     ของการท าความสะอาด 

               4 
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ตาราง 40 (ต่อ) 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11. สถานที่วิ่งเล่นสามารถ 
     ไปพักผ่อนได้ก็ควรจะปรับปรุง 
     ให้ดีขึ้น 

               1 

12. สถานศึกษาควรเพิ่มเรื่อง 
     การให้ความรู้ปฐมพยาบาล 
     เมื่อเด็กได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย 
     จะต้องดูแลตัวเองอย่างไร 

               4 

13. มีการบริหารจัดการขยะ 
     ในโรงเรียน 

               1 

14. การสร้างมาตรฐานห้องน้ า 
     ส าหรับนักเรียนควรที่จะดูแล 
     ให้ถูกสุขลักษณะต่อนักเรียน 
     ที่ใช้งาน 

               2 

15. ควรสอนให้เด็กรู้ในเรื่อง 
     โภชนาการ 

               2 

 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ด้านสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) มีมาตรการการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ
อนามัยของเด็ก 2) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 3) สถานศึกษา
ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณะสุขของต าบล หรือหน่วยงานโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพของนักเรียน 
4) อบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ และการดูแลตนเองเบื้องต้น 5) มีส่วนร่วมในการควบคุม 
ป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาด 6) ประสานหน่วยงานได้ให้การตรวจสุขภาพ เช่น สุขภาพช่องปากและ
บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน 7) สถานศึกษาควรจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ดี
แก่นักเรียน 8) สถานศึกษามีนโยบายในเรื่องของการท าความสะอาด 9) สถานศึกษาควรเพ่ิมเรื่องการให้ความรู้
ปฐมพยาบาลเมื่อเด็กได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร 10) มีโครงการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตเพ่ือให้ห่างไกลจากโรค 11) การสร้างมาตรฐานห้องน้ าส าหรับนักเรียน
ควรที่จะดูแลให้ถูกสุขลักษณะต่อนักเรียนที่ใช้งาน 12) ควรสอนให้เด็กรู้ในเรื่องโภชนาการ 13) สามารถถ่ายทอด
ความรู้ในการป้องกันโรคให้กับบุคคลอ่ืนได้ 14) สถานที่วิ่งเล่นสามารถไปพักผ่อนได้ก็ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และ 15) มีการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 
 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 “…ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการจัดการด้านความปลอดภัยใน
นักเรียน เช่น การสร้างความตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน เช่น มีการจัดประชุมผู้ปกครองและชุมชนมีการ
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ออกเสียงตามสาย มีการจัดตั้งกลุ่มความปลอดภัยในชุมชนและในสถานศึกษา มีการศึกษาปัญหาร่วมกัน 
เช่น สถานศึกษาจัดให้ครูและนักเรียนร่วมกันส ารวจจุดเสี่ยงต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น การ
จัดระเบียบการจราจรให้กับผู้ปกครองทั้งในช่วงเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ช่วยกันแก้ไขและป้องกันถึง
จุดเสี่ยงต่างๆ ที่ลับสายตาทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นต้น…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 “…คนในชุมชนควรช่วยในเรื่องการเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล
ในเรื่องต่างๆ การเข้าไปพูดคุย การสังเกต คนที่ท าตัวแปลกๆ มีพิรุธ ที่พฤติกรรมไม่ค่อยดี ชุมชนมีส่วนร่วม
เยอะมากเหมือนกัน เพราะผู้คนในชุมชนหากมีจ านวนมากการควบคุมก ากับดูแลจะดูไม่ทั่วถึงแต่การที่
เข้าไปคลุกคลีเจอหน้ากันส่วนมากก็จะรู้ว่าคนไหนอาศัยอยู่ในชุมชนเพ่ิงเคยเห็นหน้าหรือเห็นบ่อยเป็นประจ า 
ก็จะจับท่าทางหน้าตาได้เป็นส่วนหนึ่งซึ่ง คอยช่วยสังเกตได้หลายอย่างรวมไปถึงความปลอดภัยของนักเรียน
ในชุมชนที่อาศัยอยู่ ชุมชนช่วยกันแก้ไขและป้องกันถึงจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ลับสายตาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
มีคนคอยประสานงานกับสถานศึกษาในด้านความปลอดภัย...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 “…สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนและเครือข่ายให้มีความพร้อม
อยู่เสมอในการช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา บุคคลทุกคนในสถานศึกษา โดยต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมรอบด้านและ
ความต้องการอยู่อย่างปลอดภัยของผู้ศึกษาเป็นหลัก รวมถึงชุมชนต้องมีบทบาทในการสอดส่องดูแล คุ้มครอง
บุคลากร นักศึกษา ให้อยู่ภายในสถานศึกษาอย่างปลอดภัยและมีความสุข…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 “…ชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาช่วยกันรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษาป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้ง่าย จากการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ส่วนมาก
จะเจอเด็กขี่จักรยานยนต์ล้มชนกันมาก เพราะว่าเด็กยังไม่ค่อยมีความระวังตัว ยังใจร้อน ก็คงต้องช่วยกันสอน
กันระวังความปลอดภัยอย่างสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอ่ืน ต้องช่วยกันระวังความปลอดภัยจากคนชุมชน
ด้วยนะครับ…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 “…สิ่งที่ชุมชนจะสามารถเข้ามามีบทบาทโดยตรงได้ ก็คือ ผ่านทาง
ตัวแทน หรือคณะกรรมการ ในการท างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโรงเรียนแต่โดยภาพรวม
ส่วนใหญ่แล้วประชาชน จะมีโอกาสเข้ามาถึงกระบวนการนี้ค่อนข้างจะล าบากเพราะว่าในสังคมไทยก็จะเป็นไป
ในเชิงลบเล็กน้อย ก็คือ ระบบผู้อุปถัมภ์ ฉะนั้นเวลาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอะไรก็แล้วแต่เขาจะดึงคน
ที่รู้จักที่เป็นพรรคพวกกันเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งบางทีคนนั้นอาจจะไม่เก่งหรือแทบจะไม่มีความรู้ในด้านนั้นๆ 
เลยก็ได้ ในส่วนนี้จึงกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ดึงเอาคนที่เชี่ยวชาญจริงๆ เข้ามา เพราะฉะนั้น
การด าเนินงานในด้านของความปลอดภัยจึงยังมีจุดบกพร่องอยู่ ควรจัดให้มีการจัดประชุมผู้ปกครองและชุมชน 
เพ่ือให้ได้ปรึกษาปัญหาร่วมกัน มีการตั้งกลุ่มในการจัดการความปลอดภัยให้กับโรงเรียน เพ่ือให้คนในชุมชน
ควรช่วยในเรื่องการเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลความปลอดภัย เปรียบเสมือนก าแพงมีชีวิตรอบๆ สถานศึกษา 
ที่จะช่วยกันระวังความปลอดภัยจากคนชุมชนหรือนอกชุมชนเข้ามาท าอันตรายแก่นักเรียน รวมทั้งการจัดการ
ด้านการจราจรควรมีการประสานงานกับต ารวจ อาสาสมัครหรือผู้น าชุมชนช่วยโบกรถในช่วงเวลาเช้า-เย็น…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 “…ชุมชนควรร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างมาตรการในการดูแล
นักเรียนด้านความปลอดภัย เพ่ือให้นักเรียนได้มีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย ชุมชนนั้นรวมเป็น
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของสถานศึกษาจะต้องร่วมมือกันในการดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับสถานศึกษา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติพฤติกรรมต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น
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ในบริเวณรอบๆ สถานศึกษา เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตามๆ กัน ดังนั้นชุมชุม
ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวนักเรียนและสถานศึกษา…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 “…เรื ่องการมีส่วนร่วมนี้เป็นเรื่องส าคัญส าหรับสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้ามมาโดยตลอด แต่หากความเป็นจริงแล้ว
หากเราสามารถน าบุคลากรที่มีความรู้ด้านต่างๆ มาช่วยสอนหรือให้ความรู้กับเด็กในชุมชนท าให้ดีได้
เราจะมีสถานศึกษาที่ดีและมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องสามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันการ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษา มีการประชุมร่วมกัน หาแนวทางในการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะก่อให้เกิด
อันตรายแก่นักเรียน หาจุดที่จะเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนทั้งในและนอกสถานศึกษา...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 “…ควรให้คนชุมชนควรช่วยกับทางต ารวจที่อยู่ในพ้ืนที่ในการจัดการ
ความปลอดภัย หากมีการร่วมมือกันก็จะสามารถจัดการได้อย่างง่าย เช่น คอยสอดส่องผู้กระท าผิดหรือ 
ผู้ที่เข้าข่ายยาเสพติด หรือมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติด หรือให้ความรู้ในเรื่องของ
การจราจร รวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยที่ส าคัญภายในสถานศึกษาและบริเวณชุมชน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 “…คนในชุมชนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
ส่วนครูและผู้ปกครองเองก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเห็น เช่น กฎระเบียบจราจรบังคับให้สวมใส่
หมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามและการไม่ฝ่าผืนสัญญาณไฟจราจร 
หรือจราจรพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการรักษาเวลาหรือข้อก าหนดต่างๆ ที่มีในชุมชน…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 “…พวกเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในชุมชน เช่น 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ วัด เทศบาล หน่วยงานอาสาสมัครและโรงงานที่เข้ามาประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องเริ่ม
ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษาและเพ่ือลดการเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ ที่มีแนวโน้ม
จะเกิดขึ้นหรือหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันและรับมืออย่างไร ควรมีการประชุม
ร่วมกันที่จะท าให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดและปลอดภัยที่สุด เช่น ต่างประเทศจะมีอาสาสมัครคอยดูแล
ความปลอดภัยให้กับเด็กและคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย ชุมชนช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัย 
หาจุดเสี่ยงอันตรายต่างๆ การป้องกันปัญหาจราจร สอนให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเอง...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 “…ส าหรับชุมชนจะต้องท าการฝึกอบรมให้ผู้ปกครองช่วยกัน
ในการดูแลด้านความปลอดภัย ต้องรวมกลุ่มกันหลังจากนั้นต้องเป็นฝ่ายที่ให้ความรู้และก ากับดูแลลูกหลานให้ดี 
รวมไปถึงกรณีถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆ ลูกหลานของท่านจะท าอย่างไร ควรมีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย
อยู่เสมอๆ แต่ในปัจจุบันยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่า
เหตุที่เกิดข้ึน มันคงไม่เกิดอะไรหนักหนาขนาดนั้นที่จะต้องเสียเวลามานั่งอบรม…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 “…ชุมชนอยากให้เข้ามาดูแลภายในโรงเรียนหลายๆ ด้านไม่ใช่
เรื่องความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว เพราะชุมชนเปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ในชุมชน
ควรจัดตั้งเป็นกองทุน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเพราะการของบประมาณจากกระทรวงศึกษาเป็นเรื่องยุ่งยากมาก
ไม่มีงบประมาณและในบางครั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปสนับสนุนกฎหมายก็ขัดกัน จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ดังนั้นชุมชนควรก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษา 
ป้องกันจุดเสี่ยง คนแปลกหน้าที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนและสถานศึกษา การจัดการด้านการจราจร 
การข้ามถนนของนักเรียน การสอนความปลอดภัยให้กับนักเรียน คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน
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และคนในชุมชน รวมทั้งคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาท าอันตรายกับเด็กๆ จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพ่ือช่วยกันศึกษาปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 “…ควรมีการประชุมในส่วนผู้น าส่วนต่างๆ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีต ารวจ วัด เทศบาล หน่วยงานอาสาสมัครและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ของต าบล ซึ่งจะมี
ส่วนร่วมบูรณาการพัฒนาอย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนจากเกษตรกรรมเป็นชุมชนเมือง
เพราะหากเทคโนโลยีจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้  การปรับตัวในชุมชนและเพ่ือที่รับการตอบสนอง
สถานการณ์ของ EEC ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วย ควรให้ความร่วมมือกันในการดูแลความปลอดภัย
ของสถานศึกษา คอยสอดส่องดูแลให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎที่ร่วมกันสร้างขึ้น ให้ความส าคัญ
กับปัญหาด้านความปลอดภัย รวมกลุ่มก่อตั้งผู้น าในการดูแลความปลอดภัย…” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 “…ควรให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงงานที่เข้ามาด าเนินธุรกิจ
กับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในการที่จะบอกได้ว่าชุมชนกับโรงงานสามารถอยู่กันได้
อย่างมีความสุขในการด ารงชีวิต เช่นส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนซึ่งมีอยู่ในชุมชนและส่งเสริม
การขายเพ่ือสร้างรายได้ของโรงเรียนเอง เช่น ธนาคารขยะ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่และการสร้างข้อมูล
ให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจของชุมชน รวมไปถึงการสร้างทักษะของชีวิต
ของนักเรียนในการสื่อสาร...” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 “…ในการมีส่วนร่วมผู้บริหารของสถานศึกษาควรมีความมุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหาและประสาน หาผู้ที่มีความรู้ซึ่งอาจติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือประสานมาที่นิคมอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งโรงงานสถานประกอบการหลายแห่งมีความพร้อมในการสนับสนุน ช่วยเหลือ 
ซึ่งอาจขอความอนุเคราะห์และการนิคมอุตสาหกรรมช่วยประสานให้สถานประกอบการที่มีความรู้
ให้การอบรมช่วยเหลือ การหาจุดสี่ยงอันตรายทั้งในชุมชนแลสถานศึกษา…” 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย
ของสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา 
ได้ดังตาราง 
 
ตาราง 41 วิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. ชุมชนควรจะมีส่วนร่วม 
   ในการจัดการด้านความปลอดภัย 
   ในนักเรียน 

               15 

2. การสร้างความตระหนักถึง 
   ปัญหาร่วมกัน 

               4 

3. มีการจัดประชุมผู้ปกครอง 
   และชุมชน 

               7 

4. จัดตั้งกลุ่มความปลอดภัย 
   ในชุมชนและในสถานศึกษา 

               10 
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ตาราง 41 (ต่อ) 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5. มีการศึกษาปัญหาร่วมกัน                8 
6. สถานศึกษาจัดให้ครูและ 
   นักเรียนร่วมกันส ารวจ 
   จุดเสี่ยงต่างๆ 

               5 

7. การจัดระเบียบการจราจร 
   ให้กับผู้ปกครองทั้งในช่วง 
   เข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 

               6 

8. ช่วยกันแก้ไขและป้องกัน 
   ถึงจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ลับสายตา 
   ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

               7 

9. คนในชุมชนควรช่วยในเรื่อง 
   การเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล 
   ในเรื่องต่างๆ 

               11 

10. ชุมชนเข้าไปพูดคุย การสังเกต  
     คนที่ท าตัวแปลกๆ มีพิรุธ 
     ที่พฤติกรรมไม่ค่อยดี 

               3 

11. ช่วยกันสอนกันระวัง 
     ความปลอดภัยให้กับเด็ก 

               9 

12. ช่วยกันระวังความปลอดภัย 
     จากคนชุมชน 

               9 

13. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด                2 
14. ฝึกอบรมให้ผู้ปกครองช่วยกัน 
     ในการดูแลด้านความปลอดภัย     

               1 

15. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี                1 
16. ส่งเสริมการขายเพ่ือสร้าง 
     รายได้ของโรงเรียนเอง 

               1 

17. การสร้างทักษะของชีวิต 
     ของนักเรียนในการสื่อสาร 

               1 

 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการจัดการด้านความปลอดภัยในนักเรียน 2) คนในชุมชน
ควรช่วยในเรื่องการเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลในเรื่องต่างๆ 3) จัดตั้งกลุ่มความปลอดภัยในชุมชนและ
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ในสถานศึกษา 4) ช่วยกันสอนกันระวังความปลอดภัยให้กับเด็ก 5) ช่วยกันระวังความปลอดภัยจากคนชุมชน 
6) มีการศึกษาปัญหาร่วมกัน 7) มีการจัดประชุมผู้ปกครองและชุมชน 8) ช่วยกันแก้ไขและป้องกันถึง
จุดเสี่ยงต่างๆ ที่ลับสายตาทั้งในและนอกสถานศึกษา 9) การจัดระเบียบการจราจรให้กับผู้ปกครองทั้งในช่วง
เข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 10) สถานศึกษาจัดให้ครูและนักเรียนร่วมกันส ารวจจุดเสี่ยงต่างๆ 11) การสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน 12) ชุมชนเข้าไปพูดคุย การสังเกต คนที่ท าตัวแปลกๆ มีพิรุธ ที่พฤติกรรม
ไม่ค่อยดี 13) ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 14) ฝึกอบรมให้ผู้ปกครองช่วยกันในการดูแลด้านความปลอดภัย 
15) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 16) ส่งเสริมการขายเพ่ือสร้างรายได้ของโรงเรียนเอง และ 17) การสร้าง
ทักษะของชีวิตของนักเรียนในการสื่อสาร 
 ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสามารถสรุปปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์ได้ดังตาราง 42  
 
ตาราง 42 วิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

ในสถานศึกษา 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกัน 
   และแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 

               15 

   1.1 ด้านป้องกันอุบัติเหตุ 
        จากอาคารเรียน 
        อาคารประกอบ   

               15 

   1.2 ด้านสภาพแวดล้อม 
        ของสถานศึกษา 

               9 

   1.3 ด้านป้องกันอุบัติเหตุ 
        จากบริเวณสถานศึกษา 

               10 

   1.4 ด้านการจราจร                8 
   1.5 ด้านการพานักเรียน 
        ไปศึกษานอกสถานที่ 

- - - - - - - - - - - - - - - 0 

   1.6 ด้านก าหนดกฎความปลอดภัย 
        ในสถานศึกษา 

               11 

   1.7 ด้านป้องกันจุดเสี่ยง 
        ในสถานศึกษา 

               9 

   1.8 ด้านการให้ความรู้และ 
        สร้างจิตส านึกความปลอดภัย 

               9 
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ตาราง 42 (ต่อ) 
 

รายการ ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ความถี่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกัน 
   และแก้ไขอุบัติภัยในสถานศึกษา 

               15 

    2.1 ด้านอัคคีภัย                12 
    2.2 ด้านอุทกภัย                11 
    2.3 ด้านธรณีพิบัติภัยและสนึามิ                11 
    2.4 ด้านการวางแผนรับมือ 
         เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

               10 

3. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกัน 
   และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

               15 

   3.1 ด้านป้องกันการล่วงละเมิด 
        ทางร่ายกายและจิตใจ 

               10 

   3.2 ด้านป้องกันการท าร้าย 
        ตัวเองและการฆ่าตัวตาย 

               10 

   3.3 ด้านป้องกันการใช้สาร 
        เสพติด 

               8 

   3.4 ด้านการป้องกันตัวเอง 
        ให้ปลอดภัย 

               8 

4. ปัจจัยด้านมาตรการรักษา 
   ความปลอดภัยในสุขภาพ 
   อนามัยของนักเรียน 

               15 

   4.1 ด้านป้องกันมลพิษ 
        จากสิ่งแวดล้อม 

               12 

   4.2 ด้านโภชนาการ                13 
   4.3 ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 
        อนามัยดี 

               9 

   4.4 ด้านการป้องกันโรคภัยตา่งๆ                10 
   4.5 ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง 
        เบื้องต้น 

               11 
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 จากสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา พบว่า  
 1) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 (1) ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ   
 (2) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 (3) ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา 
 (4) ด้านการจราจร 
 (5) ด้านก าหนดกฎความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 (6) ด้านป้องกันจุดเสี่ยงในสถานศึกษา 
 (7) ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกความปลอดภัย 
 ส่วนด้านการเดินทางไป-กลับ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าควรเปลี่ยนเป็นด้าน
การจราจร และด้านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ตัดออกเพราะรวมอยู่กับด้านการจราจร  
 2) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย  
 (1) ด้านอัคคีภัย 
 (2) ด้านอุทกภัย 
 (3) ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ 
 (4) ด้านการวางแผนรับมือเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 3) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย 
 (1) ด้านป้องกันการล่วงละเมิดทางร่ายกายและจิตใจ 
 (2) ด้านป้องกันการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 
 (3) ด้านป้องกันการใช้สารเสพติด 
 (4) ด้านการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย 
 ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าควรเพ่ิมค าว่าป้องกันในด้านการล่วงละเมิดทางร่ายกาย
และจิตใจ ด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายและด้านการใช้สารเสพติด 
 4) ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประกอบด้วย 
 (1) ด้านป้องกันมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
 (2) ด้านโภชนาการที่ดี 
 (3) ด้านการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยดี 
 (4) ด้านการป้องกันโรคภัยต่างๆ 
 (5) ด้านการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น 
 ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าตัดตัวแปรความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียนออก
เพราะควรจะเป็นการป้องกันความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน 
 ซึ่งจากสัมภาษณ์เชิงลึกจึงท าการปรับโมเดลใหม่ได้โมเดลรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังภาพ 7 
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ภาพ 7 โมเดลรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 4.2.2 การสนทนากลุ่ม (focus group)   
 1) การสนทนากลุ ่ม (focus group) การพัฒนาร ูปแบบการจ ัดการด้านความ
ปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 15.00 น.  
 สถานที่ : ห้องประชุมบริษัทเอ็กเซดดี้ ฟริคชั่นแมททีเรียล จ ากัด 
 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  12 คน ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านความ 3  คน 
 (2) ผู้บริหารสถานศึกษา 3  คน 
 (3) ผู้แทนชุมชน 4  คน 
 (4) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย 2  คน 
 2) ประเด็นการสนทนา 
 (1) การพิจารณาประเมินรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (2) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
 (3) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยในสถานศึกษา 
 (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
 (5) มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 (6) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 (7) การรับรองรูปแบบหลังจากปรับแก้ไข 
 ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาประเมินการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย 
 พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติเห็นด้วยกับปัจจัยทั้ง 4 ด้าน มีความเหมาะสมที่เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา และเพ่ิมเติมผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษามีมติในที่ประชุมเห็น
ว่า ให้เพ่ิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ดังนี้ 
 (1) ผู้บริหารของสถานศึกษาต้องก าหนดนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดย
จัดท าเป็นเอกสารพร้อมลงนาม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนผู้บริหารระดับสูง
ของโรงเรียนต้องเผยแพร่ให้นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเข้าใจ
นโยบาย เพ่ือให้เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบด้านสุขภาพและความปลอดภัย และต้องทบทวนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายนั้นยังคงเหมาะสมกับโรงเรียน 
 (2) ครูในสถานศึกษา ผู้น าชุมชน สมาคมผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องมีการชี้บ่งอันตรายทาง อาคารสถานที่และจากสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งอาจน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยร้ายแรง การจราจรทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งทรัพย์สินของโรงเรียน 
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เพ่ือวางแผนการลดความเสี่ยงอันตราย การปรับปรุงแก้ไขและควรมีการประชุมติดตามการแก้ไขเป็น
ระยะตามแผนงาน 
 (3) ต ารวจ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองร่วมมือกัน
ก าหนดมาตรการสอดส่องดูแลโดยใช้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขจัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหาอันตรายต่างๆ ให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
 (4) โรงพยาบาล และโรงเรียนต้องเก็บสถิติการประสบอันตราย  เพื่อน ามา
วิเคราะห์และจัดท าแผนการลดการประสบอันตรายลงอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 2) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติมีมติในที่ประชุม
เห็นว่า ให้เพ่ิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ดังนี้ 
    (1) ผู้บริหารของสถานศึกษา ต้องแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์
เตือนภัยและอุปกรณ์ระงับเหตุอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่าง
เคร่งครัดและให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการรับมือกับเหตุอุบัติภัยและการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้น
จากอันตราย 
 (2) สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล ต ารวจ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้ปกครอง ต้องวางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการฝึกซ้อมเป็นระยะและจัดสถานที่หลบ
ภัย รวมไปถึงจัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
 3) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม มีมติในที่ประชุมเห็นว่า ให้
เพ่ิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ดังนี้ 
 (1) ผู ้บริหารของสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบดูแลและช่วยเหลือ
ผู้เรียน จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัยและการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
 (2) ครูประจ าชั้นควรจัดให้การบริการให้ค าปรึกษามีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและจัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ 
 (3) โรงพยาบาล ต ารวจ อาสาสมัคร ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ปกครอง จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที 
 (4) ผู้บริหารของสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทาง
วางแผนป้องกันและแก้ไข 
 4) ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย มีมติในที่ประชุมเห็น
ว่า ให้เพ่ิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ดังนี้ 
 (1) ผู้บริหารของสถานศึกษาต้องจัดให้มีแผนการควบคุมตามหลักโภชนาการของ
โรงเรียน 
 (2) โรงพยาบาล ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังโรค
ระบาดและโรคที่มากับฤดูกาลต่างๆ เพ่ือป้องกันการติดต่อสู่เด็ก 
 (3) ครูประจ าชั้นต้องสอนให้เด็กรักษาความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้าง
มืออย่างถูกวิธี ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร รวมถึงหลังจากท ากิจกรรมที่ต้องใช้มือเป็นหลักศึกษา
ข้อมูลทางด้านสุขภาพของนักเรียนทุกคน เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและข้อจ ากัดที่
ต่างกันของเด็กแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม 
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 (4) ครอบครัวควรส่งเสริมการมีสุขภาพดีของทุกคนในครอบครัวฝึกให้ลูก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ และการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรม
กลางแจ้งร่วมกัน 
 จากมติที่ประชุมการสนทนากลุ่ม (focus group) การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ได้
โมเดล ดังภาพ 8 
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ภาพ 8 โมเดลการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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 ขั้นตอนที่ 2 การรับรองรูปแบบหลังจากปรับแก้ไขเพ่ือลงมติแบบฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ในการเห็นชอบการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การรับรองการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00–15.00 น. 
สถานที่: ห้องประชุมบริษัทเอ็กเซดดี้ ฟริคชั่นแมททีเรียล จ ากัด จ านวนผู้เข้าร่วม 12 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านความปลอดภัย 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ผู้แทนชุมชน 4 คน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความปลอดภัย 2 คน ได้ด าเนินการรับรองรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีมติรับรองรูปแบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ครบทุกคนและให้การยืนยันว่ารูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ดีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
ในสถานการณ์จริง 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ  (survey research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจังหวัดทั้งสิ้น 3 จังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดชลบุรี 2) จังหวัดระยอง 3) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน และครู 354 คน รวม 375 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
จากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครู จ านวน 375 คน โดยการแจกด้วยตัวเอง
และทางไปรษณีย์ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 หลังจากนั้นผู้วิจัย
ได้น าแบบสอบถามดังกล่าวมาลงรหัสป้อนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่าง
เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 2560  
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบกึ่งโครงสร้าง
ในรูปแบบอิสระ (semi-structured interview in a free format) จากผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชนและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย รวม 15 คน ซึ่งเลือกโดยวิธีเจาะจง 
(purposive sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน มกราคม–มีนาคม 2561  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.69) 
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และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ อันดับ 1 
คือ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา (X̅ = 3.80) อันดับ 2 คือ ด้านมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม (X̅ = 3.70) อันดับ 3 คือ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติ (X̅ = 3.65) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน (X̅ = 3.62) แสดงให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษาแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านน้อยกว่า 4 ทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า
ทุกสถานศึกษามีการจัดการด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมากแต่ยังไม่ถึงมากที่สุด จึงควรมีการพัฒนา 
การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 (1) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษามีสภาพการบริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.80) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ
จากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (X̅ = 4.20) อันดับ 2 คือ ด้านการพา
นักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ (X̅ = 3.98) อันดับ 3 คือ ด้านป้องกันอุบัติเหตุ จากอาคารเรียน อาคารประกอบ 
(X̅ = 3.68) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการเดินทางไป–กลับ (X̅ = 3.56) แสดงให้เห็นว่าสภาพปัจจุบัน
ของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก  
 (2) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ  โดยรวม
มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ด้านอุทกภัย (X̅ = 3.71) อันดับ 2 คือ ด้านอัคคีภัย (X̅ = 3.69) 
อันดับ 3 คือ ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ (X̅ = 3.55) แสดงให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 
 (3) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม มีสภาพการบริหาร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ด้านการล่วงละเมิด
ทางร่ายกายและจิตใจ (X̅ = 3.83) อันดับ 2 คือ ด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย (X̅ = 3.59) 
แสดงให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 
 (4) ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนมีสภาพ
การบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ  
ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน (X̅ = 3.66) อันดับ 2 คือ ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม (X̅ = 3.59) 
แสดงให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 
 3) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ค่าวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปร
แต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง .205-.341 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทุกด้าน 
โดยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา (X1) กับด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคม (X3) มีความสัมพันธ์สูงสุด มีค่าเท่ากับ .341 และด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย
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ของนักเรียน (X4) และด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ (X2) มีความสัมพันธ์ต่ าสุด 
มีค่าเท่ากับ .205 เมื่อพิจารณาค่าวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 4 ด้าน (X1, X2, X3, X4) 
กับความปลอดภัยในสถานศึกษา (Y) พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกด้าน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .675, .515, .358 และ .266 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา ด้านมาตรการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสูง สามารถน าไปสร้างสมการพยากรณ์ได้  
ส่วนด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนมีความสัมพันธ์ต่ า 
 4) เมื่อน าไปวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณมีค่า .745 และ
ก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .554 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ด้านมาตรการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา (X1) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ (X2) 
และด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม (X3) สามารถร่วมกันพยากรณ์ความปลอดภัยในสถานศึกษา
ได้ร้อยละ 55.4 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า .259 ส่วนด้านมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน (X4) ไม่สามารถพยากรณ์ความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษาได้ 
 5) ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้แก่ ด้านมาตรการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา (X1) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ (X2) 
และด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม (X3) ส่งผลทางบวก มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ= .628(X1) + .191(X2)+ .090(X3)+ .411 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Ẑ= .548(Z1)+ .304(Z2)+ .078(Z3) 
 5.1.2 การวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 1) รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลหลักในเบื้องต้น ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 6 คน กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 6 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย จ านวน 3 คน ผลจาก
การสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 15 คน เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  
 (1) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 ก. ด้านป้องกันอุบัตเิหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ   
 ข. ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 ค. ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา 
 ง. ด้านการจราจร 
 จ. ด้านก าหนดกฎความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ฉ. ด้านป้องกันจุดเสี่ยงในสถานศึกษา 
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 ช. ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกความปลอดภัย 
 (2) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย  
 ก. ด้านอัคคีภัย 
 ข. ด้านอุทกภัย 
 ค. ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ 
 ง. ด้านการวางแผนรับมือเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 (3) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย 
 ก. ด้านป้องกันการล่วงละเมิดทางร่ายกายของจิตใจ 
 ข. ด้านป้องกันการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 
 ค. ด้านป้องกันการใช้สารเสพติด 
 ง. ด้านการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย 
 (4) ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประกอบด้วย 
 ก. ด้านป้องกันมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
 ข. ด้านโภชนาการที่ดี 
 ค. ด้านการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยดี 
 ง. ด้านการป้องกันโรคภัยต่างๆ 
 จ. ด้านการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น 
 5.1.3 การประเมินรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การประเมินรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยสอบถามความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 รอบ และน าความคิดเห็นเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพื่อหาฉันทามติ (consensus) 
ของผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) 
ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
ความปลอดภัย 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ผู้แทนชุมชน 4 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย 2 คน 
จ านวน 12 คน สรุปความคิดเห็นได้ว่าให้เพ่ิมเติมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษามีมติในที่ประชุมเห็นว่า 
เพ่ิมเติมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารของสถานศึกษา 
ครูในสถานศึกษา โรงพยาบาล ผู้น าชุมชน ต ารวจ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ปกครอง 
 2) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย  มีมติในที่ประชุมเห็นว่าเพ่ิมเติม
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารของสถานีดับเพลิง 
โรงพยาบาล ต ารวจ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครอง  
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 3) ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม มีมติในที่ประชุมเห็นว่าเพ่ิมเติม
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารของสถานศึกษา 
ครูประจ าชั้น โรงพยาบาล ต ารวจ อาสาสมัคร ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครอง  
 4) ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย มีมติในที่ประชุมเห็นว่า
เพ่ิมเติมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารของสถานศึกษา 
โรงพยาบาล ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครอง และได้ด าเนินการรับรองรูปแบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มีมติรับรองรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบทุกคนและให้การยืนยันว่ารูปแบบดังกล่าว เป็นรูปแบบที่ดีและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.69) 
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 
อันดับ 1 คือ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา (X̅ = 3.80) อันดับ 2 คือ ด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม (X̅ = 3.70) อันดับ 3 คือ ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ (X̅ = 3.65) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในสุขภาพอนามัยของนักเรียน (X̅ = 3.62) 
 5.2.1 ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษามีสภาพการบริการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.80) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมาก
ไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (X̅ = 4.20) อันดับ 2 คือ ด้านการพานักเรียน
ไปศึกษานอกสถานที่ (X̅ = 3.98) อันดับ 3 คือ ด้านป้องกันอุบัติเหตุ จากอาคารเรียน อาคารประกอบ 
(X̅ = 3.68) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการเดินทางไป–กลับ (X̅ = 3.56) ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
ผลวิจัยของกฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98) ได้ศึกษาพบว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
ที่จะครอบคลุมการลดอุบัติเหตุแลความรุนแรง ต้องมี 6 ด้าน ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพโรงเรียน 
ด้านระบบคุ้มครองเด็ก ด้านการเดินทางไปกลับโรงเรียน ด้านความปลอดภัยกิจกรรมการเรียน ด้านหลักสูตร
ความปลอดภัย และด้านแผนฉุกเฉินในโรงเรียน สอดคล้องกับชฎาพรสุข สิริวรรณ (2550, หน้า 17-23; ธีรวัฒน์ 
สมเพาะ, 2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุม
การลดอุบัติเหตุและความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพโรงเรียน หมายรวมถึง  
สภาพโครงสร้างอาคารที่ถูกต้องปลอดภัย โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ห้องเรียน ห้องน้ า -ห้องสุขา 
ห้องครัว-โรงอาหาร ระเบียงอาคาร บันได ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สนามเด็กเล่น สนามกีฬา 
สระน้ า บ่อน้ า ทางเดิน ประตูรั้ว ท่อระบายน้ า ต้นไม้-สัตว์ สอดคล้องกับผลวิจัยของโมริ และคณะ (Mori et al., 
2012, pp. 13-15) ได้ศึกษาการจัดท าโครงการขี่จักยานหรือเดินเท้าในประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนประถมศึกษา
เซ็นจูฮอนมาชิ โดยส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองขี่จักรยานหรือเดินเท้าไปโรงเรียนด้วยกัน เพ่ือจะได้รับรู้
ถึงเส้นทางที่เสี่ยงอันตรายและสถานที่ที่จะเข้าไปหลบภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา ซึ่งยังสอดคล้องกับ 
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คิตามูระ ยูโตะ (Kitamura Yuto, 2014, pp. 40-41) ได้วิจัยศึกษา รูปแบบของการศึกษาความปลอดภัย 
การศึกษาจ าเป็นส าหรับการพัฒนาของสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง (เช่น สังคมที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า การจราจร จุดเริ่มต้นส าหรับการศึกษาความปลอดภัย 
และยังสอดคล้องกับกฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; ธีรวัฒน์ 
สมเพาะ, 2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุม
การลดอุบัติเหตุและความรุนแรงนั้นต้องประกอบด้วยการเดินทางไปกลับโรงเรียนอย่างถูกวิธี ระบบ
และกิจกรรมความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับโรงเรียน 
 5.2.2 ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โดยรวมมีสภาพการ
บริหารอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจาก
มากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ด้านอุทกภัย (X̅ = 3.71) อันดับ 2 คือ ด้านอัคคีภัย (X̅ = 3.69) อันดับ 3 คือ 
ด้านธรณีพิบัติภัยและสึนามิ (X̅ = 3.55) สอดคล้องกับผลวิจัยของศศิธร จูมแก้ว (2556, หน้า 2) กล่าวว่า ทุก
โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะมีกิจกรรมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ใน
การเตรียมอุปกรณ์ และจากสมาคมผู้ปกครองในการท าของว่างให้เด็ก ตัวอย่างการซ้อม เช่น ซ้อมดับเพลิง การ
ซ้อมสถานการณ์แผ่นดินไหวจ าลอง การท าห้องน้ าชั่วคราวในการเตรียมภาวะฉุกเฉิน การสร้างบ้านฉุกเฉิน และ
การซ้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เด็กๆ ได้รับการฝึกฝนการช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน และมีสติในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ผลวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของกฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 
2550, หน้า 17-23; ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัย
ในโรงเรียนที่จะครอบคลุมการลดอุบัติเหตุและความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วย ด้านแผนฉุกเฉินในโรงเรียน 
หมายถึง ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงเรียน ได้รับการฝึกท้ังการปฐมพยาบาล การกู้ชีพเบื้องต้น รวมทั้ง
โรงเรียนมีแผนฉุกเฉินเพ่ือรับภัยที่ไม่คาดคิดหรือภัยธรรมชาติ  สอดคล้องกับผลวิจัยของคิตามูระ ยูโตะ 
(Kitamura Yuto, 2014, pp. 40-41) ได้วิจัยศึกษา รูปแบบของการศึกษาความปลอดภัย การศึกษาจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาของสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง (เช่น สังคมที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบริบทของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบรูปแบบของการศึกษา
ความปลอดภัย ผ่านการศึกษาแนวความคิดใหม่ของ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ESD) ในปีที่ผ่านมา
ประเทศญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อนของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในโรงเรียน โซนกรณีของเด็กท่ีถูก
ลักพาตัวหรือเสียชีวิต เช่นเดียวกับ ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวทางญี่ปุ่นตะวันออกและสึนามิ  
ในวันที่ 11 มีนาคม 2011 และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ 
 5.2.3 ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม มีสภาพการบริหาร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ด้านการล่วงละเมิด
ทางร่ายกายและจิตใจ (X̅ = 3.83) อันดับ 2 คือ ด้านการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย (X̅ = 3.59) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ บาร์รีออส ลิซ่า ซี และคณะ (Barrios Lisa C, et al., 2003, p. 18) กล่าวว่า 
โรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องป้องกันมิให้การบาดเจ็บล้มตายจากการรังแกและฆ่าตัวตายดังกล่าว
เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด ในการณ์นี้โรงเรียนสามารถสอนทักษะที่จ าเป็นในการป้องกันการบาดเจ็บ
โดยไม่เจตนา ความรุนแรง และการฆ่าตัวตายมิให้เกิดขึ้นทั้งที่บ้านและโรงเรียน ตลอดจนในชุมชนและ
สถานที่อ่ืน ตลอดชีวิตของนักเรียน ซึ่งยังสอดคล้องกับฟลาเฮอร์ตฟ์ ลอยส์ ที (Flahertv Lois T., 2015, 
pp. 277-289) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความปลอดภัยในโรงเรียนและบทบาทของจิตแพทย์เด็กและ
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นักวิชาชีพชั้นสูงด้านสุขภาพจิตอ่ืนๆ พบว่า ในระยะสามทศวรรษที่ผ่านมานี้ มีผู้ก าหนดนโยบาย ครู  
ผู้ปกครองและนักเรียนแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ เนื่องจาก
มีภัยอันตรายเกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะการยิงกันที่มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาต่างๆ 
จึงมีการวางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุด สอดคล้อง
กับฟลาเฮอร์ตฟ์ ลอยส์ ที (Flahertv Lois T., 2015, pp. 277-289) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความปลอดภัย
ในโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ 
เนื่องจากมีภัยอันตรายเกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะการยิงกันที่มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้
สถานศึกษาต่างๆ จึงมีการวางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษามีความปลอดภัย
มากที่สุดและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวารีอาส คริส และคณะ (Varias Keris, et al., 2009, pp. 159-176) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมข่มเหงรังแก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ส่งข้อความ/รูปภาพข่มขู่ 
หรือกลั่นแกล้งกัน 
 5.2.4 ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนมีสภาพการบริหาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ อันดับ 1 คือ ด้านความผิดปกติ
จากสุขภาวะของนักเรียน (X̅ = 3.66) อันดับ 2 คือ ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม (X̅ = 3.59) ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับผลวิจัยของกฤษฎา ศรีสุชาติ (2559, หน้า 96-98; ชฎาพรสุข สิริวรรณ, 2550, หน้า 17-23; 
ธีรวัฒน์ สมเพาะ, 2551, บทคัดย่อ) กล่าวเช่นเดียวกันว่า การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะครอบคลุม
การลดอุบัติเหตุและความรุนแรงนั้น ต้องประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม พบนักเรียนระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษามีโอกาสบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมได้มากกว่ามัธยมและสอดคล้องกับงานวิจัยของลีซิ -เจียน 
และคณะ (Li Si-Jian, et al., 2016, pp. 46-50) ได้ศึกษาเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนและสุขภาพของเด็ก
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองลูซานหลังจากท่ีเกิดแผ่นดินไหวในเมืองดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้ไปศึกษาผลกระทบ
จากภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่มีต่อเด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนส่วนใหญ่
ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา เด็กเหล่านี้จึงไม่สู้จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร และส่วนใหญ่มีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ สอดคล้องกับผลวิจัยของพีเอฟ อะบาไบโอ และคณะ (P.F. Ababio, et al., 2015, pp. 18-24) 
ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการเข้าไปดูแลการปฏิบัติที่ถูกหลักอนามัยที่ดี (good hygiene practices: GHP) 
เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร (food safety) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศกานา (Ghana) 
พบว่า หลังจากท่ีมีการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ถูกหลักสุขอนามัยที่ดีในโรงเรียน     
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ในด้านการบริหารสถานศึกษา  
 1) ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ได้โมเดลรูปแบบการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการประเมินด้วยกระบวนการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี ระยอง
และฉะเชิงเทรา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการ
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ความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือน าไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติในการเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาต่อไป     
 2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถน าปัจจัยความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 4 ปัจจัยที่เป็นผลจากการวิจัยครั้งนี้  
ไปใช้ในการวางนโยบายหรือมาตรการการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือสร้างหลักสูตร
ความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือใช้ในการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูตามบริบท
และสถานการณ์ที่เหมาะสมได้  
 3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 (1) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะ
ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา ดังนี้ ก. การวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง ข. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ค. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัย 
ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ง. มีการจัดการจราจรและป้ายบ่งชี้จราจรอย่างเห็นได้ชัด  
 (2) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ  ผู้ให้สัมภาษณ์
มีข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ก. สถานศึกษาควรจัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนเกี่ยวกับภัยพิบัติจากไฟไหม้ ข. สถานศึกษา
ควรมีมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติ ค. มีการจัดอบรมการด าเนินการเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ง. ให้ความรู้
ในการป้องกันดูแลตนเองก่อนและหลังเกิดเหตุ จ. ก าหนดแนวทางการแก้ไขและแผนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน   
 (3) ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ก. ครูและผู้ปกครองจะต้องมี
ส่วนร่วมมือกัน โดยการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ข. นักเรียนช่วยกันสังเกต
พฤติกรรมของเพ่ือน พ่ีและน้อง ค. ควรมีการด าเนินงานในการดูแล ตรวจตรา/เฝ้าระวัง ง. การท าให้โรงเรียน
กับครอบครัวได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จ. การวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยจากบุคคล   
 (4) ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ก. มีมาตรการ
การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพอนามัยของเด็ก ข. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ค. สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณะสุขของต าบล หรือหน่วยงานโรงพยาบาลในการดูแล
สุขภาพของนักเรียน ง. อบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ และการดูแลตนเองเบื้องต้น 
จ. มีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาด  
 (5) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา  ผู้ให้สัมภาษณ์
มีข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ก. ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการจัดการด้านความปลอดภัยในนักเรียน ข. คนในชุมชนควรช่วยใน
เรื่องการเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลในเรื ่องต่างๆ  ค. จัดตั ้งกลุ ่มความปลอดภัยในชุมชนและใน
สถานศึกษา ง. ช่วยกันสอนกันระวังความปลอดภัยให้กับเด็ก จ. ช่วยกันระวังความปลอดภัยจากคน
ชุมชน  
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรน างานวิจัยครั้งนี้ไปต่อยอดในการทดลองการใช้งานจริงกับสถานศึกษาในพ้ืนที่ EEC 
ทั้ง 3 จังหวัดให้ครอบคลุม ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
 2) ควรมีการวิจัยการพัฒนาปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสถานศึกษา 
เพ่ิมเติม เพ่ือให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา  
 3) ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและติดตามผลการน ารูปแบบการจัดการความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาที่ได้ไปใช้ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานในการวางแผนในการพัฒนา
สถานศกึษาให้มีความปลอดภัยมากข้ึนต่อไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีสว่นร่วมในสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………………………. 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 ในการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้ ผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษามีการจัดการ
ด้านความปลอดภัยที่มีศักยภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดตอบข้อค าถามทุกข้อ
ตามความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่านโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ตอบ 
 4. ค าตอบของท่านเป็นเพียงข้อมูลที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในงานวิจัยนี้เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของท่านหรือโรงเรียนของท่านแต่อย่างใด และผู้วิจัยจะเก็บค าตอบของท่านไว้เป็นความลับ 
โดยจะน าเสนอข้อมูลเป็นภาพรวมเฉพาะในการวิจัยเท่านั้น 
 
 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง 
                                                                   นายอดิศร  ดีปานธรรม 

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความตามสถานภาพที่เป็นจริง 
 1. ต าแหน่ง 
       ผู้บริหารสถานศึกษา 
      ครู 
 2. เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
 3. ประสบการณ์ในการท างาน 
      น้อยกว่า 10 ปี 
      10 - 20 ปี 
      20 - 30 ปี 
      30 ปีขึ้นไป 
 4. วุฒิการศึกษา 
      ปริญญาเอก 
      ปริญญาโท 
      ปริญญาตรี 
 5. ขนาดโรงเรียน 
      ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 499 คน)    
      ขนาดกลาง (นักเรียน 500 - 1,499) 
      ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500 - 2,399) 
      ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,400 ขึ้นไป) 
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ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษาของท่าน หรือที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันนี้ว่า มีการจัดการประเด็นต่อไปนี้มากน้อย
เพียงไร    
 5 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับสูงที่สุด/มากที่สุด 
 4 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับสูง/ระดับมาก 
 3 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับไม่แน่ใจ 
 2 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับต่ า/น้อย 
 1 หมายถึง ในปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการในระดับต่ าที่สุด/น้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม 
สภาพการบริหาร

จัดการ 
หมาย
เหตุ 

5 4 3 2 1 
1. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
   ในสถานศึกษา 

      

   1.1 ป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ       
        1.1.1 สถานศึกษามีการบ ารุงรักษาดูแลอาคารเรียน 
                และอาคารประกอบอย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพ 
                ที่ใช้การได้ 

      

        1.1.2 อุปกรณ์ในอาคารมีความปลอดภัย และสภาพ 
                โครงสร้างอาคารถูกต้อง  

      

        1.1.3 สถานศึกษามีการตรวจสอบโครงสร้างและ 
                สว่นประกอบอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง 
                ในส่วนต่างๆ ของอาคารอย่างสม่ าเสมอ  

      

        1.1.4 สถานศึกษามีการก าหนดแนวปฏิบัติหรือระเบียบ 
                ในการใช้ห้องเรียน และให้ติดสัญลักษณ์เกี่ยวกับ 
                อันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี 
                แสดงไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล 
                อย่างใกล้ชิด 

      

        1.1.5 สถานศึกษาจัดท าป้ายข้อควรระวังในจุดอันตราย  
                มีการซ่อมแซมที่ช ารุด  

      

        1.1.6 สถานศึกษาติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า 
                ลัดวงจร หรืออุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
                ทุกอาคาร 
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        1.1.7 สถานศึกษามีการส ารวจตรวจสอบครุภัณฑ์ 
                อย่างสม่ าเสมอ โดยจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม 
                และปลอดภัย 

      

        1.1.8 สถานศึกษามีการจัดท าข้อแนะน าและข้อควรระวัง 
                ในการปฏิบัติงานและมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

      

   1.2 ป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา       
        1.2.1 รั้วและประตูสถานศึกษา ได้มาตรฐาน 
                ความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบ 
                อย่างสม่ าเสมอเมื่อมีการช ารุดก็รีบด าเนินการ 
                ปรับปรุงซ่อมแซมหรือมีป้ายค าเตือน 
                เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

      

        1.2.2 บ่อน้ า สระน้ า และบ่อเลี้ยงปลา มีฝาปิดบ่อน้ า        
        1.2.3 สถานศึกษาจัดให้มีถังขยะแยกประเภท 
                เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและท าลาย 

      

        1.2.4 เมื่อมีการก่อสร้างสถานศึกษาติดตั้งอุปกรณ์ 
                ป้องกันเศษวัสดุตกหล่นนอกบริเวณการก่อสร้าง 

      

        1.2.5 สถานศึกษาตรวจสอบและก าจัดแมลงมีพิษ 
                ต้นไม้ที่ตายแล้วให้เร่งด าเนินการตัดทิ้งต้นไม้ใหญ่ 
                ที่มีผลขนาดใหญ่ให้หมั่นเก็บผลตามเวลา 
                ที่เหมาะสม 

      

        1.2.6 สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา  
                มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง 
                ปลอดภัย 

      

        1.2.7 อุปกรณ์เครื่องเล่นมีน๊อตยึดฐานและมีการตรวจสอบ 
                ความแข็งแรงมั่นคง 

      

        1.2.8 สถานศึกษาจัดท าป้ายบอกวิธีการใช้ 
                เครื่องเล่นทุกชนิดในสนาม เพื่อหลีกเลี่ยง 
                ต่อการเกิดอันตราย 

      

   1.3 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา       
        1.3.1 สถานศึกษามีมาตรการความปลอดภัย 
                ของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

      

        1.3.2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                โดยเลือกจากชุมชนและองค์กรปกครอง 
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ข้อค าถาม 
สภาพการบริหาร
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5 4 3 2 1 
                สว่นท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริม 
                ด้านสิ่งแวดล้อม 
        1.3.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก 
                และความตระหนักต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
                ให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา  

      

   1.4 การเดินทางไป – กลับ       
        1.4.1 สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน มีการร่วมกัน 
                จัดท าคู่มือ การจัดระบบความปลอดภัย 
                ในการเดินทางทั้ง 4 ลักษณะ คือ นักเรียน 
                ควบคุมกันเอง ครู ชุมชน และเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
                โดยให้เดินแถวถือธงไป – กลับ  

      

        1.4.2 สถานศึกษามีการให้ต ารวจจราจรมาปฏิบัติงาน 
                ในชว่งเวลา 06.00 – 08.00 น. และเวลา  
                15.30 – 18.00 น. ในเส้นทางที่นักเรียนใช้เดินทาง 
                สร้างความตระหนักในหลักความปลอดภัย  

      

        1.4.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเดินเท้า 
                แก่นักเรียน 

      

        1.4.4 สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร 
                แก่นักเรียน 

      

        1.4.5 สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
                การจราจรทางบก และข้อปฏิบัติในการขับขี่ 
                ตามกฎจราจร พนักงานขับรถรับ–ส่ง  
                และผู้ปกครอง 

      

   1.5 การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่       
        1.5.1 สถานศึกษามีการศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ 
                กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการพานักเรียน 
                ไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 

      

        1.5.2 สถานศึกษามีการเตรียมการและวางแผน 
                การด าเนินการ โดยด าเนินการก าหนดครู 
                ผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ศึกษารายละเอียด 
                สถานที่ที่จะไปศึกษา 

      

        1.5.3 สถานศึกษามีการศึกษาและก าหนดเส้นทาง 
                การเดินทางของนักเรียน 
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        1.5.4 สถานศึกษามีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 
                และผู้ขับข่ี 

      

        1.5.5 สถานศึกษามีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน 
                และครูทุกคน 

      

        1.5.6 สถานศึกษามีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                ในการดูแลและให้ความปลอดภัย เป็นต้นว่า  
                ต ารวจทางหลวง สถานีต ารวจในพื้นที่ที่นักเรียน 
                เดินทางไปพักค้างคืนและระหว่างเส้นทาง  

      

        1.5.7 ในระหว่างการน านักเรียนศึกษานอกสถานที่ 
                โดยใช้ยานพาหนะ ครูผู้ควบคุมมีการควบคุมดูแล 
                นักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย และใช้ความ 
                ระมัดระวังเป็นอย่างดี เน้นให้การเดินทาง 
                เป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสมแก่กาลเทศะ  
                และยานพาหนะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ทั้งนี้ 
                พร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย 

      

        1.5.8 สถานศึกษามีการจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น  
                ยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น 

      

2. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับ 
   ภัยธรรมชาติ 

      

    2.1 อัคคีภัย       
         2.1.1 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                 รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด 
                 อัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ เช่น สายไฟฟ้า  
                 หม้อหุงต้มเป็นต้น 

      

         2.1.2 สถานศึกษามีการให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียน 
                 ในเรื่องการดับไฟ การหนีไฟ การเคลื่อนย้าย 
                 ผู้บาดเจ็บ การซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา 

      

         2.1.3 สถานศึกษามีการจัดอยู่เวรยามรักษา 
                 ความปลอดภัยและมีการกวดขันการเข้าเวรยาม 
                 อย่างเคร่งครัด 

      

         2.1.4 สถานศึกษามีการวางแผนรับสถานการณ์ 
                 การเกิดอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า  

      

         2.1.5 สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
                 ลัดวงจร และตรวจตราซ่อมบ ารุงสิ่งที่น ามาใช้ 
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                 ในการใช้งาน ให้ได้มาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า  
                 อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 
         2.1.6 สถานศึกษามีการจัดตั้งเครื่องดับเพลิงและ 
                 อุปกรณ์การดับเพลิงอย่างเพียงพอ 

      

         2.1.7 สถานศึกษามีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์การดับเพลิง 
                 ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที 

      

         2.1.8 สถานศึกษามีการจัดท าแผนฉุกเฉินเมื่อเกิด 
                 อัคคีภัย 

      

    2.2 อุทกภัย       
         2.2.1 สถานศึกษามีการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ  
                 และสถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

      

         2.2.2 สถานศึกษามีการวางแผนป้องกันอุทกภัยล่วงหน้า 
                 และมีการจัดให้ความรู้ในการปฏิบัติการ ฝึกซ้อม 
                 ตามแผนดังกล่าวแก่นักเรียน ครู และบุคลากร  

      

         2.2.3 สถานศึกษามีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 
                 อย่างเคร่งครัด  

      

         2.2.4 สถานศึกษามีการจัดเก็บสัมภาระและวัสดุ 
                 อุปกรณ์ เอกสารส าคัญและเตรียม พร้อมขนย้าย 
                 ได้ทันทีเม่ือเกิดอุทกภัย  

      

         2.2.5 สถานศึกษามีการวางผังการก่อสร้างอาคาร 
                 ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
                 พร้อมทั้งวางระบบการระบายน้ าและ 
                 แนวป้องกันอุทกภัย  

      

    2.3 ธรณีพิบัติภัยและสึนามิ       
         2.3.1 สถานศึกษามีการจัดให้ความรู้ในการปฏิบัติตน  
                 การแนะน า การฝึกทักษะการปฐมพยาบาล 
                 และฝึกซ้อมการหลบภัยจากแผ่นดินไหว แก่ครู  
                 นักเรียน และบุคลากร  

      

         2.3.2 สถานศึกษามีการวางแผนป้องกันธรณีพิบัติภัย 
                 และสึนามิส าหรับสถานศึกษา 

      

         2.3.3 สถานศึกษามีการตรวจสอบอาคารเรียน  
                 อาคารประกอบ และมีการปรับปรุงซ่อมแซม 
                 ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ 
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3. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม       
    3.1 การล่วงละเมิดทางร่ายกายของจิตใจ       
         3.1.1 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง 
                ในสถานที่ที่เสี่ยง  

      

         3.1.2 สถานศึกษามีการให้ค าปรึกษา ให้ความรู้แก่ครู  
                 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  

      

         3.1.3 ครูให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก 
                 ในครอบครัวยากจน เด็กพิการ เด็กเล็ก เป็นต้น 

      

    3.2 การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย       
         3.2.1 สถานศึกษามีการจัดให้มีระบบการดูแล 
                 ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว  
                 ท าการศึกษาสังเกตพฤติกรรมเป็นรายกรณี 

      

         3.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
                 สภาพจิตใจนักเรียน โดยเชิญวิทยากรทั้งภายใน 
                 และภายนอก เช่น นักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์ 
                 มาให้ความรู้ 

      

         3.2.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ปลูกฝังให้เกิด 
                 ความรัก ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรและ 
                 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

      

         3.2.4 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
                 สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา 
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม และมูลนิธิ 
                 ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจ 

      

         3.2.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา 
                 ศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น  
                 การฝึกสมาธิ วชิาศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นต้น 

      

         3.2.6 สถานศึกษามีการประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที  
                 เมื่อพบกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา เพ่ือแก้ปัญหา 
                 เฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่างๆ 

      

         3.2.7 สถานศึกษาใช้กระบวนการทางจิตวิทยา 
                 โดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์ หรือบุคคล 
                 ที่นักเรียนไว้วางใจ โดยมีการให้ค าปรึกษา 
                 นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ไม่ปล่อยให้เกิด 
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                 ความซึมเศร้าหรือหมกมุ่นอยู่ในความไม่สบายใจ  
                 เป็นเวลาท าความเข้าใจกับพ่อแม่ เพื่อให้ 
                 ท าความเข้าใจกับเด็กว่าคิดอย่างไร เพ่ือจะได้ 
                 มีการก าหนดการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 
4. ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพ 
    อนามัยของนักเรียน 

      

    4.1 ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม       
         4.1.1 สถานศึกษามีการก าหนด มาตรการก าจัด 
                 ของเสียในสถานศึกษาโดยก าหนดวิธีเก็บขน 
                 เหมาะสมส าหรับสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขต 
                 ชุมชน ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมขยะหรือของเสีย 
                 ที่สามารถเก็บขนได้ไว้เป็นสถานที่ที่เหมาะสม 
                 และมีเวลาที่จัดเก็บที่แน่นอน 

      

         4.1.2 สถานศึกษามีการใช้วิธีการฝังกลบ (Sanitary  
                 Landfill) ในการก าจัดขยะอย่างถูกหลัก 
                 สุขาภิบาล คือ การก าจัดโดยการบดอัดขยะ 
                 ดว้ยเครื่องจักรกล ซึ่งในการนี้มีให้ขยะยุบตัว  
                 และมีความหนาแน่นมากขึ้นแล้วท าการอัด 
                 กลบทับด้วยวัสดุ (Cover Material) 

      

         4.1.3 สถานศึกษามีการท าปุ๋ยหมักจากขยะ        
         4.1.4 สถานศึกษามีวิธีการเผาในเตาเผา (Incineration) 
                 อย่างถูกวิธีและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ  
                 โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  

      

         4.1.5 สถานศึกษามีการน าขยะหรือของเสียไปใช้ 
                 ประโยชน์ใหม่ (Recycle) โดยมีการคัดกรองขยะ 
                 หรือของเสียบางประเภท เพื่อให้มีการน ากลับไป 
                 ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ออกเป็นประเภทต่างๆ 
                 เพ่ือการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
                 อย่างสิ้นเปลือง 

      

    4.2 ความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน       
         4.2.1 สถานศึกษามีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
                 ด้านสุขภาวะเพ่ือให้เขาเข้าใจปัญหาของตนเอง 
                 ของเด็กเหล่านั้นอย่างเต็มที่ และยินดีที่จะหาทาง 
                 ขจัดปัญหาทางสถานศึกษา 
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         4.2.2 ครูต้องท าให้เด็กเกิดความเชื่อถือ ความศรัทธา  
                 และให้เด็กมีก าลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหา 
                 ของตนเองในการนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
                 ที่แตกต่างไปจากกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กปกติ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1. ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

คุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

1. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
   ในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

   1.1 ป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรียน 
        อาคารประกอบ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.1.1 สถานศึกษามีการบ ารุงรักษาดูแล 
               อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
               อย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        1.1.2 อุปกรณ์ในอาคารมีความปลอดภัย 
               และสภาพโครงสร้างอาคารถูกต้อง  

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

        1.1.3 สถานศึกษามีการตรวจสอบโครงสร้าง  
               และส่วนประกอบอาคาร ตลอดจน 
               อุปกรณ์ท่ีติดตั้งในส่วนต่างๆ ของอาคาร 
               อย่างสม่ าเสมอ  

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.1.4 สถานศึกษามีการก าหนดแนวปฏิบัติ  
               หรือระเบียบในการใช้ห้องเรียน และให้ติด 
               สัญลักษณ์เก่ียวกับอันตรายที่เกิดจาก 
               อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีแสดงไว้ 
               อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล 
               อย่างใกล้ชิด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        1.1.5 สถานศึกษาจัดท าป้ายข้อควรระวัง 
               ในจุดอันตราย มีการซ่อมแซมที่ช ารุด  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

       1.1.6 สถานศึกษาติดตั้งระบบป้องกัน 
               กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ 
               ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติทุกอาคาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

       1.1.7 สถานศึกษามีการส ารวจตรวจสอบ 
               ครุภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ โดยจัดวาง 
               ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย 

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

       1.1.8 สถานศึกษามีการจัดท าข้อแนะน า 
               และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
               และมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

   1.2 ป้องกันอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
        1.2.1 รั้วและประตูสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
               ความปลอดภัย ผูร้ับผิดชอบ 
               หมั่นตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
               เมื่อมีการช ารุดก็รีบด าเนินการปรับปรุง 
               ซ่อมแซมหรือมีป้ายค าเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยง 
               ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.2.2 บ่อน้ า สระน้ า และบ่อเลี้ยงปลา 
               มีฝาปิดบ่อน้ า  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        1.2.3 สถานศึกษาจัดให้มีถังขยะแยกประเภท  
               เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและท าลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        1.2.4 เมื่อมีการก่อสร้างสถานศึกษาติดตั้ง 
               อุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุตกหล่น 
               นอกบริเวณการก่อสร้าง 

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

        1.2.5 สถานศึกษาตรวจสอบและก าจัดแมลง 
               มีพิษ ต้นไม้ที่ตายแล้วให้เร่งด าเนินการ 
               ตัดทิ้งต้นไม้ใหญ่ที่มีผลขนาดใหญ่ 
               ให้หมั่นเก็บผลตามเวลาที่เหมาะสม 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.2.6 สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬาและ 
               อุปกรณ์กีฬา มีการตรวจสอบให้อยู่ใน 
               สภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.2.7 อุปกรณ์เครื่องเล่นมีน๊อตยึดฐานและ 
               มีการตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        1.2.8 สถานศึกษาจัดท าป้ายบอกวิธีการใช้ 
               เครื่องเล่นทุกชนิดในสนาม เพ่ือหลีกเลีย่ง 
               ต่อการเกิดอันตราย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

   1.3 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
        1.3.1 สถานศึกษามีมาตรการความปลอดภัย 
               ของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        1.3.2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
               โดยเลือกจากชุมชนและองค์กรปกครอง 
               สว่นท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมสนับสนุน 
               ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

        1.3.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
               สร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
               ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ 
               นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา  

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

   1.4 การเดินทางไป – กลับ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
        1.4.1 สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
               มีการร่วมกันจัดท าคู่มือ การจัดระบบ 
               ความปลอดภัยในการเดินทาง 
               ทั้ง 4 ลักษณะ คือ นักเรียน 
               ควบคุมกันเอง ครู ชุมชน และเจ้าหน้าที่ 
               ต ารวจ โดยให้เดินแถวถือธงไป – กลับ  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.4.2 สถานศึกษามีการให้ต ารวจจราจร 
               มาปฏิบัติงานในช่วงเวลา 06.00 –  
               08.00 น. และเวลา 15.30 – 18.00 น.  
               ในเส้นทางท่ีนักเรียนใช้เดินทาง  
               สร้างความตระหนักในหลัก 
               ความปลอดภัย  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.4.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
                การเดินเท้าแก่นักเรียน 

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

        1.4.4 สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
                กฎจราจรแก่นักเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.4.5 สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
                พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและ 
                ข้อปฏิบัติในการขับข่ีตามกฎจราจร  
                พนักงานขับรถรับ – ส่ง และผู้ปกครอง 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

   1.5 การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
        1.5.1 สถานศึกษามีการศึกษาและปฏิบัติตาม 
                ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่อง 
                การพานักเรียนไปศึกษานอก 
                สถานศึกษาโดยเคร่งครัด 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.5.2 สถานศึกษามีการเตรียมการและ 
                วางแผนการด าเนินการ โดยด าเนินการ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

                ก าหนดครูผู้รับผดิชอบในด้านต่างๆ  
                ศึกษารายละเอียดสถานที่ที่จะไปศึกษา 
        1.5.3 สถานศึกษามีการศึกษาและก าหนด 
                เส้นทางการเดินทางของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        1.5.4 สถานศึกษามีการตรวจสอบสภาพ 
                ยานพาหนะและผู้ขับขี่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        1.5.5 สถานศึกษามีการประกันอุบัติเหตุ 
                ให้กับนักเรียนและครูทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        1.5.6 สถานศึกษามีการประสานหน่วยงาน 
                ที่เก่ียวข้องในการดูแลและให้ความ 
                ปลอดภัย เป็นตน้ว่า ต ารวจทางหลวง  
                สถานีต ารวจในพ้ืนที่ที่นักเรียนเดินทาง 
                ไปพักค้างคืนและระหว่างเส้นทาง  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        1.5.7 ในระหว่างการน านักเรียนศึกษานอก 
                สถานที่โดยใช้ยานพาหนะ ครูผู้ควบคุม 
                มีการควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ใน 
                ระเบียบวินัย และใช้ความระมัดระวัง 
                เป็นอย่างดีเน้นให้การเดินทางเป็น 
                ไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสม 
                แก่กาลเทศะ และยานพาหนะต้องมี 
                สภาพสมบูรณ์ท้ังนี้พร้อมในการเดินทาง 
                อย่างปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

         1.5.8 สถานศึกษามีการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
                ที่จ าเป็น เช่น ยา และเวชภัณฑ์  
                อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
   เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

    2.1 อัคคีภัย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
         2.1.1 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                 รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีอาจ 
                 ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ เช่น  
                 สายไฟฟ้า หม้อหุงต้ม เป็นต้น 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

         2.1.2 สถานศึกษามีการให้ความรู้และ 
                 ฝึกซ้อมนักเรียนในเรื่องการดับไฟ 
                 การหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  
                 การซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

         2.1.3 สถานศึกษามีการจัดอยู่เวรยาม 
                 รักษาความปลอดภัยและมีการกวดขัน 
                 การเข้าเวรยามอย่างเคร่งครัด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

         2.1.4 สถานศึกษามีการวางแผนรบัสถานการณ ์
                 การเกิดอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

         2.1.5 สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 
                 ไฟฟ้าลัดวงจร และตรวจตราซ่อมบ ารุง 
                 สิ่งที่น ามาใช้ในการใช้งานให้ได้มาตรฐาน 
                 เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

         2.1.6 สถานศึกษามีการจัดตั้งเครื่องดับเพลิง 
                 และอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

         2.1.7 สถานศึกษามีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
                 การดับเพลิงใหพ้ร้อมที่จะใช้งานได้ทันที 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

         2.1.8 สถานศึกษามีการจัดท าแผนฉุกเฉิน 
                 เมื่อเกิดอัคคีภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

    2.2 อุทักภัย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
         2.2.1 สถานศึกษามีการติดตามข่าวพยากรณ์ 
                 อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ 
                 จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

         2.2.2 สถานศึกษามีการวางแผนป้องกัน 
                 อุทกภัยล่วงหนา้ และมีการจัด 
                 ให้ความรู้ในการปฏิบัติการ ฝึกซ้อม 
                 ตามแผนดังกล่าวแก่นักเรียน ครู 
                 และบุคลากร  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

         2.2.3 สถานศึกษามีการจัดเวรยาม 
                 รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

         2.2.4 สถานศึกษามีการจัดเก็บสัมภาระและ 
                 วัสดุอุปกรณ์ เอกสารส าคัญและเตรียม  
                 พร้อมขนย้ายได้ทันทีเม่ือเกิดอุทกภัย  

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
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วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

         2.2.5 สถานศึกษามีการวางผังการก่อสร้าง 
                 อาคารในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสม 
                 กับสภาพพ้ืนที่ พร้อมทั้งวางระบบ 
                 การระบายน้ าและแนวป้องกันอุทกภัย  

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

    2.3 ธรณีพิบัติภัยและสึนาม ิ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
         2.3.1 สถานศึกษามีการจัดให้ความรู้ 
                 ในการปฏิบัติตน การแนะน า การฝึก 
                 ทักษะการปฐมพยาบาล และฝึกซ้อม 
                 การหลบภัยจากแผ่นดินไหว แก่ครู  
                 นักเรียน และบุคลากร  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

         2.3.2 สถานศึกษามีการวางแผนป้องกัน 
                 ธรณีพิบัติภัยและสึนามิส าหรับ 
                 สถานศึกษา  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

         2.3.3 สถานศึกษามีการตรวจสอบอาคารเรียน 
                 อาคารประกอบ และมีการปรับปรุง 
                 ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 
                 อยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. ปัจจัยด้านมาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาสังคม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
   3.1 การล่วงละเมิดทางร่ายกายของจิตใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
         3.1.1 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                 เฝ้าระวังในสถานที่ที่เสี่ยง  

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

         3.1.2 สถานศึกษามีการให้ค าปรึกษา 
                 ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
                 และชุมชน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

         3.1.3 ครูให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง 
                 เช่น เด็กในครอบครัวยากจน เด็กพิการ 
                 เด็กเล็ก เป็นต้น 

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

   3.2 การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
        3.2.1 สถานศึกษามีการจัดให้มีระบบ 
                การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี 
                ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ครู 
                ที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว ท าการศึกษา 
                สังเกตพฤติกรรมเป็นรายกรณี 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

        3.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
                พัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน โดยเชิญ 
                วิทยากรทั้งภายในและภายนอก เช่น  
                นักจิตวิทยา หรอืจิตแพทย์มาให้ความรู้ 

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

        3.2.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ปลูกฝัง 
                ให้เกิดความรัก ความสามัคคี 
                ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือ 
                ซึ่งกันและกัน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        3.2.4 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือ 
                ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  
                องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครอง 
                สว่นท้องถิ่น สมาคม และมูลนิธิต่างๆ  
                ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        3.2.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริม 
                พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
                อย่างหลากหลาย เช่น การฝึกสมาธิ  
                วิชาศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        3.2.6 สถานศึกษามีการประสานพ่อแม่ 
                ผู้ปกครองทันที เมื่อพบกรณีที่นักเรียน 
                มีปัญหา เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
                ด้วยวิธีการต่างๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        3.2.7 สถานศึกษาใช้กระบวนการทางจิตวิทยา 
                โดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์ 
                หรือบุคคลที่นักเรียนไว้วางใจ โดยมี 
                การให้ค าปรึกษานักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
                ไม่ปล่อยให้เกิดความซึมเศร้า 
                หรือหมกมุ่นอยู่ในความไม่สบายใจ  
                เป็นเวลาท าความเข้าใจกับพ่อแม่  
                เพ่ือให้ท าความเข้าใจกับเด็ก 
                ว่าคิดอย่างไร เพ่ือจะได้มีการก าหนด 
                การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

4. ปัจจัยด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย 
   ในสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

   4.1 ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
        4.1.1 สถานศึกษามีการก าหนด มาตรการ 
                ก าจัดของเสียในสถานศึกษา 
                โดยก าหนดวิธีเก็บขนเหมาะสม 
                ส าหรับสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
                ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมขยะหรือ 
                ของเสียที่สามารถเก็บขนได้ไว้เป็น 
                สถานที่ที่เหมาะสมและมีเวลาที่จัดเก็บ 
                ที่แน่นอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        4.1.2 สถานศึกษามีการใช้วิธีการฝังกลบ  
                (Sanitary Landfill) ในการก าจัดขยะ 
                อย่างถูกหลักสุขาภิบาล คือ การก าจัด 
                โดยการบดอัดขยะด้วยเครื่องจักรกล  
                ซึ่งในการนี้มีให้ขยะยุบตัว และมีความ 
                หนาแน่นมากขึ้นแล้วท าการอัดกลบ 
                ทับด้วยวสัดุ (Cover Material) 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        4.1.3 สถานศึกษามีการท าปุ๋ยหมักจากขยะ  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
        4.1.4 สถานศึกษามีวิธีการเผาในเตาเผา  
                (Incineration) อย่างถูกวิธีและ 
                ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ  
                โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่นอก 
                เขตเทศบาล  

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

        4.1.5 สถานศึกษามีการน าขยะหรือของเสีย 
                ไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) โดยมี 
                การคัดกรองขยะหรือของเสีย 
                บางประเภท เพื่อให้มีการน ากลับไปใช้ 
                ประโยชน์ได้ใหม่ ออกเป็นประเภทต่างๆ 
                เพ่ือการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
                อย่างสิ้นเปลือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

   4.2 ความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

        4.2.1 สถานศึกษามีการช่วยเหลือนักเรียน 
                ที่มีปัญหาด้านสุขภาวะ เพ่ือให้เขา 
                เข้าใจปัญหาของตนเองของเด็กเหล่านั้น 
                อย่างเต็มที่ และยินดีที่จะหาทาง 
                ขจัดปัญหาทางสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

        4.2.2 ครูต้องท าให้เด็กเกิดความเชื่อถือ 
                ความศรัทธาและให้เด็กมีก าลังใจ 
                ที่จะต่อสู้กับปัญหาของตนเอง ในการนี้ 
                มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่าง 
                ไปจากกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กปกติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
 

Frequencies 
 

Statistics 
 สถานะ เพศ ประสบการณ์ การศึกษา ขนาดโรงเรียน 

N 
Valid 375 375 375 375 375 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.94 1.72 2.64 2.63 2.87 

Std. Error of Mean .012 .023 .056 .026 .050 

Std. Deviation .230 .450 1.087 .505 .977 

Sum 729 645 991 986 1078 

 

สถานะ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 21 5.6 5.6 5.6 

ครู 354 94.4 94.4 100.0 

Total 375 100.0 100.0  

 

เพศ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ชาย 105 28.0 28.0 28.0 

หญิง 270 72.0 72.0 100.0 

Total 375 100.0 100.0  

 

ขนาดโรงเรียน 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ขนาดเลก็ 27 7.2 7.2 7.2 

ขนาดกลาง 124 33.1 33.1 40.3 

ขนาดใหญ่ 93 24.8 24.8 65.1 

ขนาดใหญ่พิเศษ 131 34.9 34.9 100.0 

Total 375 100.0 100.0  
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การศึกษา 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ปริญญาเอก 4 1.1 1.1 1.1 

ปริญญาโท 131 34.9 34.9 36.0 

ปริญญาตรี 240 64.0 64.0 100.0 

Total 375 100.0 100.0  

 

ประสบการณ์ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

นอ้ยกว่า 10 ปี 66 17.6 17.6 17.6 

10 - 20  ปี 114 30.4 30.4 48.0 

20-30  ปี 83 22.1 22.1 70.1 

30 ปีข้ึนไป 112 29.9 29.9 100.0 

Total 375 100.0 100.0  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

A11 375 2 5 3.67 .798 

A12 375 1 5 3.84 .761 

A13 375 1 5 3.73 .816 

A14 375 3 5 3.82 .726 

A15 375 1 5 3.66 .790 

A16 375 1 5 3.65 .800 

A17 375 1 5 3.57 .701 

A18 375 1 5 3.51 .705 

A21 375 2 5 3.65 .665 

A22 375 1 5 3.50 .877 

A23 375 1 5 3.61 .790 

A24 375 1 5 3.54 .789 

A25 375 1 5 3.52 .773 

A26 375 1 5 3.64 .721 

A27 375 1 5 3.61 .749 

A28 375 1 5 3.62 .687 

A31 375 2 5 4.29 .711 

A32 375 2 5 4.08 .806 

A33 375 2 5 4.24 .710 

A41 375 1 5 3.51 .874 

A42 375 1 5 3.56 .847 
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A43 375 1 5 3.52 .784 

A44 375 2 5 3.63 .776 

A45 375 1 5 3.58 .756 

A51 375 2 5 4.01 .564 

A52 375 1 5 4.00 .638 

A53 375 1 5 3.99 .658 

A54 375 2 5 3.89 .714 

A55 375 2 5 4.02 .535 

A56 375 1 5 3.93 .679 

A57 375 2 5 4.02 .519 

A58 375 2 5 4.01 .493 

B11 375 1 5 3.71 .810 

B12 375 1 5 3.61 .912 

B13 375 1 5 3.69 .837 

B14 375 1 5 3.71 .833 

B15 375 1 5 3.68 .804 

B16 375 2 5 3.78 .728 

B17 375 1 5 3.71 .762 

B18 375 1 5 3.62 .815 

B21 375 1 5 3.73 .719 

B22 375 1 5 3.72 .830 

B23 375 1 5 3.70 .811 

B24 375 1 5 3.71 .815 

B25 375 1 5 3.69 .778 

B31 375 1 5 3.53 1.007 

B32 375 1 5 3.48 1.094 

B33 375 1 5 3.66 .775 

C11 375 1 5 3.78 .602 

C12 375 2 5 3.81 .478 

C13 375 3 5 3.90 .331 

C21 375 2 5 3.54 .614 

C22 375 1 5 3.65 .783 

C23 375 2 5 3.57 .602 

C24 375 2 5 3.59 .599 

C25 375 3 5 3.58 .592 

C26 375 2 5 3.58 .652 

C27 375 1 5 3.59 .728 

D11 375 2 5 3.77 .724 

D12 375 1 5 3.55 1.051 

D13 375 1 5 3.51 1.201 

D14 375 1 5 3.58 1.149 

D15 375 1 5 3.55 .929 
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D21 375 2 5 3.68 .741 

D22 375 2 5 3.63 .684 

Y 375 3.00 4.00 3.8293 .37672 

A1 375 1.75 4.75 3.6820 .46101 

A2 375 1.75 5.00 3.5853 .51778 

A3 375 2.00 5.00 4.2018 .63132 

A4 375 2.00 5.00 3.5595 .61762 

A5 375 2.00 5.00 3.9837 .46080 

B1 375 1.63 5.00 3.6887 .63815 

B2 375 1.40 5.00 3.7120 .64472 

B3 375 1.00 5.00 3.5511 .83750 

C1 375 2.00 5.00 3.8302 .38684 

C2 375 2.43 5.00 3.5886 .47286 

D1 375 1.80 5.00 3.5915 .75667 

D2 375 2.00 5.00 3.6573 .63692 

รวมA 375 2.48 4.51 3.8015 .33695 

รวมB 375 1.34 5.00 3.6506 .61476 

รวมC 375 2.21 4.50 3.7094 .33688 

รวมD 375 2.00 5.00 3.6244 .61881 

ABCD 375 1.95 3.94 3.6925 .30761 

Y2 375 2.00 4.00 3.8267 .38603 

Valid N (listwise) 375     

Correlations 

Correlations 

 รวมA รวมB รวมC รวมD Y2 

รวมA 

Pearson Correlation 1 .337** .321** .238** .675** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 375 375 375 375 375 

รวมB 

Pearson Correlation .337** 1 .341** .205** .515** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 375 375 375 375 375 

รวมC 

Pearson Correlation .321** .341** 1 .340** .358** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 375 375 375 375 375 

รวมD 

Pearson Correlation .238** .205** .340** 1 .266** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 375 375 375 375 375 

Y2 

Pearson Correlation .675** .515** .358** .266** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 375 375 375 375 375 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Regression 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .675a .456 .455 .28506 

2 .741b .549 .547 .25985 

3 .745c .554 .551 .25871 

a. Predictors: (Constant), รวมA 

b. Predictors: (Constant), รวมA, รวมB 

c. Predictors: (Constant), รวมA, รวมB, รวมC 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 25.424 1 25.424 312.870 .000b 

Residual 30.310 373 .081   

Total 55.733 374    

2 

Regression 30.616 2 15.308 226.715 .000c 

Residual 25.118 372 .068   

Total 55.733 374    

3 

Regression 30.902 3 10.301 153.896 .000d 

Residual 24.832 371 .067   

Total 55.733 374    

a. Dependent Variable: Y2 

b. Predictors: (Constant), รวมA 

c. Predictors: (Constant), รวมA, รวมB 

d. Predictors: (Constant), รวมA, รวมB, รวมC 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .885 .167  5.302 .000 

รวมA .774 .044 .675 17.688 .000 

2 

(Constant) .618 .155  3.981 .000 

รวมA .649 .042 .566 15.314 .000 

รวมB .204 .023 .324 8.769 .000 

3 

(Constant) .411 .184  2.235 .026 

รวมA .628 .043 .548 14.480 .000 

รวมB .191 .024 .304 7.960 .000 

รวมC .090 .043 .078 2.067 .039 

a. Dependent Variable: Y2 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 

รวมB .324b 8.769 .000 .414 .886 

รวมC .157b 3.978 .000 .202 .897 

รวมD .111b 2.859 .004 .147 .943 

2 
รวมC .078c 2.067 .039 .107 .836 

รวมD .070c 1.937 .053 .100 .926 

3 รวมD .054d 1.450 .148 .075 .862 

a. Dependent Variable: Y2 

b. Predictors in the Model: (Constant), รวมA 

c. Predictors in the Model: (Constant), รวมA, รวมB 

d. Predictors in the Model: (Constant), รวมA, รวมB, รวมC 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นายอดิศร ดีปานธรรม 
วันเดือนปีเกิด 2 เมษายน 2518 
สถานที่เกิด อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ที่อยู่ 99/48 หมู่ 3 ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง  

จังหวัดชลบุรี 20160 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้จัดการความปลอดภัย อาวุโส 
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