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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กรอบการวิจัยตาม
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 342 คน
และผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา จานวน 342 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. สภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า 1)มาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่และจัดให้มีครูในการ
ควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียนในการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ การปฏิบัติที่พบน้อยที่สุด
คือ บันทึกเก็บสถิติจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในสนามกีฬาเพื่อหาทางป้องกัน 2)มาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัย การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ จัดให้มีครูและนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัดในแต่ละวันและยามวิกาล การปฏิบัติที่พบน้อยที่สุด คือ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผัง
การหนีไฟ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบและฝึกซ้อม 3)มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม การปฏิบัติ
ที่พบมากที่สุด คือ ดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปฏิบัติที่พบน้อยที่สุด คือ จัดหาจิตแพทย์
เข้ามาศึกษาและให้ ความรู้ แก่นัก เรียนในเรื่อ งจิตใจ 4)มาตรการป้องกัน และแก้ไขด้า นสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการกาจัดของเสียในสถานศึกษา การปฏิบัติที่พบน้อยที่สุด คือ จัดเรียน
ร่วมระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์กับเด็กปกติ 5)มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ การ
ปฏิบัติที่พบน้อยที่สุด คือ จัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง 6)มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ การปฏิบัติที่พบมากที่ สุด คือ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตาม
สถานการณ์เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ การปฏิบัติที่พบน้อยที่สุด คือ ซักซ้อมการอพยพ จัดทาหลุมหลบ
ภัย และจัดหาที่พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่อาจเกิดการสู้รบและความไม่สงบ
2. ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึก ษา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับน้อยและ
น้อยที่สุดโดยมีปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านอุบัติเหตุและด้านอุบัติภัย และมีปัญหาใน
การปฏิบัติงานน้อยที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านปัญหาทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านสัตว์มีพิษและ
ด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ

ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นา
ทางการศึกษา
signature..............................................
สาขาวิชา บริหารการศึกษา
signature..........................................
ปีการศึกษา 2554

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

5. ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานของครูผู้ทาการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ทั้งกลุ่มผู้บริหารและกลุม่ ครู เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05

จ
# # 5383355127 : MAJOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEYWORDS : SCHOOL SAFETY / SAFETY / PROCEDURES
PRANEE INTARUKSA : A STUDY OF SCHOOL SAFETY PROCEDURES OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN SECONDARY LEVEL UNDER OFFICE OF THE
BASIC EDUCATION COMMISSION. ADVISOR : ASST. PROF. PONGSIN WISAETSIRI, Ph.D.,
186 pp.
This research was to study states and problems of the implementation of safety procedures in
secondary schools based on the Handbook, B.E. 2552 by the Basic Education Commission. The sample
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The research instruments were questionnaires and the data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, and standard deviation.
Research results were presented in 6 Safety Procedures Aspects; only what had been done the
most and the least in actions were presented respectively as follows:
The States of Safety Procedure Implementation:
1) Accident Prevention: - assigning of personnel for building and facilities maintenance and appropriate
assigning number of teachers during student field trips, - recording of the number of accidents occurring
in sports facilities in order to find preventive measures.
2) Preparation for the Natural Disasters: - assigning teachers and janitors as security guards to be on
duty during day and night time, - having fire alarm system installed and evacuation plans communicated
to everyone and conducting fire drill periodically.
3) Social Problems Prevention: - following the students’ assistance system, - arranging psychiatrists to
examine and provide knowledge for students.
4) Student Health and Hygiene Prevention: - managing waste treatment, - organizing integrated
classroom for students with learning disorder (LD) and regular students.
5) Poisonous Animals Prevention: providing a clean and tidy environment, - installing of warning signs in
areas with high risks.
6) War and Terrorist Impact: assigning personnel responsible for monitoring current situations, practicing evacuation drill, providing bomb shelter, and providing a temporary accommodation in case of
political unrest or terrorist attacks.
The Problems of Safety Procedure Implementation:
Overall, the level of problems found in between low and lowest range were as follows: Problems
under low Level - Accidents Prevention and Natural Disaster Prevention. Problems under lowest level –
Social Problems Prevention, Student Health and Hygiene Prevention, Poisonous Animals Prevention, War
and Terrorist Impact
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ ยนแปลงสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ที่กลายเป็น
ตัวกระตุ้นที่สาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา ความรุนแรง การเอารัด เอาเปรียบ กดขี่ ข่มเหง ส่วนทางด้าน
สังคม เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ทั้งแข่งขันกับตัวเองและผู้อื่น เพื่อความอยู่รอดและให้ได้มาซึ่งการ
ยอมรับทางสังคม มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นไป
อย่ า งรวดเร็ ว แต่ ด้ านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมกลั บ เสื่ อ มถอยลง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย ทาให้โครงสร้างทางสั งคม ระบบครอบครัว และวัฒนธรรมบางอย่างถูกละเลย มี การ
แพร่กระจายของสารเสพติด และการเพิ่มของการพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เด็กและ
เยาวชนส่ ว นหนึ่ งมีการเสพสื่อต่างๆ อย่างขาดการยั้งคิด เปิดรับบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมที่ไม่
สร้างสรรค์ ขาดการไตร่ตรองหรือขาดภูมิคุ้มกันทางความคิด ส่งผลให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ล่อแหลม
ต่ อ การท าผิ ด กฎหมาย หมิ่ น เหม่ ต่ อ ศี ล ธรรมอั น ดี ง ามและมี ค่ า นิ ย มที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สพฐ.], 2552: 6) นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ธรรมชาติ ซึ่งพบว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ
ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ
แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า มีโรคระบาดเพิ่มขึ้นก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพของประชากร (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554:
5) สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเป็นภัย
คุกคามที่มีผลต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน การดารงชีวิตของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันจึง
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและขาดการดูแลอย่างแท้จริง
(พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2550: 161)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง ทั้งนี้ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกใน
ยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิง
สถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ระบบ
การศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนจึงมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในสังคม
เพราะเป็นการวางรากฐานสาคัญในการหล่อหลอมให้เป็นคนดี อีกทั้งสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถดาเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกปัจจุบันได้เป็น
อย่างดี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 80 รัฐต้องดาเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
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รูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งต้องคุ้มครอง พัฒนาเด็ก
และเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคทั้งหญิงและ
ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550, 2550: 23) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ทั้งทางร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553, 2553: 3) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สามารถจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-7) นอกจากนี้เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) มีตัวบ่งชี้ว่าจานวน
คดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรลดลงร้อยละ 10
ต่อปี จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ ควรลดลงร้อยละ 10 ต่อปี และจานวนเด็กและเยาวชน
เข้ารับการบาบัดยาเสพติดควรลดลงร้อยละ 10 ต่อปี แต่จากการศึกษาพบว่าจานวนคดีเด็กและ
เยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจ จานวนการตั้งครรภ์ของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จานวนผู้ที่มีอายุ
17 ปีลงมา เข้ารับการบาบัดรักษา ยาเสพติด แม้จะลดลงบ้างแต่ก็ยังคงอยู่ในอัตราที่สูง คือ 46,981
คดี 3,299 คน และ 6,197 คน ตามลาดับ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: ออนไลน์)
โรงเรียนนับว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสาคัญต่อเด็กมาก ทั้งนี้เนื่องจากเด็กจะต้อง
ใช้ชีวิตอยู่วันละ 6 – 7 ชั่วโมง ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กได้รับใน
โรงเรี ยน ย่ อมมีอิทธิพลต่อจิ ตใจ ความสนใจ และอุดมคติในชีวิตการเรียนต่อไปจนถึงชีวิตในการ
ทางานของเด็กทุกคน ประการสาคัญโรงเรียนเป็นสถาบันที่จะสร้างเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดี มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
ทาประโยชน์ ให้ แก่ป ระเทศชาติได้เต็มความสามารถ (เอมอัชฌา วัฒ นบุรานนท์, 2548: 101)
ความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษาจึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น การพั ฒ นา
ผลสั ม ฤทธิ์ จ ะประสบความส าเร็ จ พี ย งใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และการได้ รั บ
การปกป้องคุ้มครองให้มีความปลอดภัย สถานศึกษาที่มีความปลอดภัยผู้ปกครองจะให้ความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่นว่าผู้เรีย นจะได้รับความรู้ ความงอกงามทางสติปัญญา อารมณ์ อย่างอบอุ่นและ
ปลอดภัยกล่าวคือถ้าการศึกษาคือความเจริญงอกงาม บุคคลจะเจริญงอกงามต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ อเมริกา
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ประเทศเหล่านี้ ให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นลาดับแรก
ในการบริหารสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 134) ดังนั้นการรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียนจึงเป็นงานที่สาคัญยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถละเลยได้ สถานศึกษาจึง
ควรมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย โดยมีการป้องกัน
อุบั ติ เหตุ อุบั ติ ภัย และการดูแ ลรั กษาวัส ดุอุ ปกรณ์ เครื่อ งมื อเครื่อ งใช้ หรือ ทรั พยากรอื่น ๆ ของ
สถานศึ ก ษาให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี ใช้ ก ารได้ และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ผู้ เ รี ย น ครู บุ ค ลากรใน
สถานศึกษา (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554: 45 - 46) ผู้เรียนทุก
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คนต้องได้รับความปลอดภัยทั้งทางด้านอุบัติ เหตุ อุบัติภัย ปลอดภัยจากปัญหาทางสังคม มีความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ และปลอดภัยจากผลกระทบจากการสู้รบและความไม่
สงบ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 63 ได้กาหนดให้โรงเรียนและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจัด
ความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษา (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, 2546: 24) และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (convention on the rights of the child) กล่าวว่าเด็กต้องได้รับการ
คุ้มครองความปลอดภัย ซึ่งเป็นข้อกาหนดระหว่างประเทศที่กาหนดให้รัฐภาคีต้องดาเนินการคุ้มครอง
เด็กซึ่ง ประกอบด้ว ยบทบั ญญัติ 54 ข้อ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวข้องกับสิ ท ธิของเด็ก โดยตรง ซึ่งเน้นหลั ก
พื้นฐาน 4 ประการ คือ 1)ห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความสาคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกัน
โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างของเด็กในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน 2)การกระทาหรือการ
ดาเนินการทั้งหลายต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก 3)สิทธิในการมีชีวิต การอยู่
รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม 4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการ
ให้ความสาคัญกับความคิด เหล่านั้น (สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2535: 10)
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานศึ ก ษาพบว่ า ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมี อุบัติเหตุ อุบัติภัย และความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก ข้อมูล
และสถิติจากโรงเรียนคุ้มครองเด็ก กิจกรรมห้องเรียนครู เรื่องโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัยของ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ พบว่า เด็กไทยอายุน้อยกว่า 15 ปี ต้อง
เสียชีวิตจากความไม่ปลอดภัย คืออุบัติเหตุและความรุนแรง ปีละกว่า 3,500 คน นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม
ที่ไม่เสียชีวิตแต่บาดเจ็บจนต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทั้งจากคลินิกสถานีอนามัย และโรงพยาบาล
อีกปีละกว่า 1,500,000 คน ร้อยละ 18 ของเด็กที่บาดเจ็บมารับการตรวจที่ห้องฉุกเฉินเป็นการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือระหว่างทางไป–กลับโรงเรียน คิดเป็นประมาณ 270,000 รายต่อปี
การบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากการหกล้มเองโดยไม่มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ใดๆ ร้อยละ 31 อันดับ
สองเกิดจากการกระทาโดยผู้อื่น เช่น การผลั ก การชกต่อย หรือการทาร้าย ร้อยละ 27 การบาดเจ็บ
อื่นอีกร้อยละ 43 มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างกายภาพและผลิตภัณฑ์รอบตัวร่วมกับพฤติกรรม พบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ เช่น บันได คิดเป็นร้อยละ 8.9 โต๊ะ คิดเป็นร้อยละ 5.1
รถ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และมีด คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดที่ใช้ในการเหลาดินสอทา
ศิลปะ ประตู คิดเป็นร้อยละ 3.5 และเก้าอี้ คิดเป็นร้อยละ 3.5 การบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดในห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 36.6 อันดับรอง คือ บริเวณที่เล่น ที่ออกกาลังกาย คือ สนามกีฬา
สนามเด็กเล่น สนามหญ้า สวนหย่อม สระว่ายน้า คิดเป็นร้อยละ 30.3 อันดับ 3 เกิดในบริเวณ
โครงสร้างตึกเรียน เช่น บันได ระเบียง คิดเป็นร้อยละ 17.6 เวลาพักกลางวันเป็นเวลาที่มีโอกาสเกิด
การบาดเจ็บมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.9 อันดับรองเป็นเวลาในระหว่างการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 30.8 ลักษณะบาดแผลส่วนใหญ่เป็นบาดแผลถลอก ฟกช้า บาดแผลฉีกขาด บาดแผลทิ่มแทง
ซึ่งไม่รุนแรงตาแหน่งที่เกิดมักเป็นแขนขา คิดเป็นร้อยละ 60 อันดับรองได้แก่ ศีรษะ ใบหน้า คิดเป็น
ร้อยละ 26 ฟัน คิดเป็นร้อยละ 5 และตา คิดเป็นร้อยละ 3 ร้อยละ 76 ของการบาดเจ็บสามารถให้
การดูแลได้ในโรงเรียน ร้อยละ 24 ต้องนาส่งหน่วยรักษาพยาบาลภายนอก (สพฐ., 2552: 7 - 8)
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ในปัจจุบันมีการกระทาความรุนแรงในเด็กและสตรีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่าปี
2550 มีการกระทาผิดต่อเด็กและสตรี จานวน 74 ราย ปี 2551 จานวน 99 ราย ปี 2552 จานวน 86
ราย และในปี 2553 จานวน 120 ราย ที่น่าเป็นห่วง คือ อายุของเด็กที่ถูกกระทารุนแรงน้อยลงเรื่อยๆ
จาก 14-15 ปี เหลือเพียง 12-13 ปี สาเหตุส่วนหนึ่งของการเกิดความรุนแรง มาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังเกิดจากการเสพสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น (กอบกุล
พูลปัญญาวงศ์, 2554: ออนไลน์) ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ตาปัญญา สรุปว่า “ความรุนแรงใน
เยาวชนถือเป็นปัญหาใหญ่ในเชิงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกประเมินว่าเยาวชนเสียชีวิตจากความ
รุนแรงถึงวันละ 565 คน หรือ 20 คนต่อชั่วโมง โดยมีรูปแบบอย่างน้อย 3 แบบคือ ความรุนแรงจาก
ครูสู่นักเรียน ความรุนแรงจากนักเรียนด้วยกันเอง และความรุนแรงในรูปแบบการทะเลาะวิวาท เมื่อ
รวมกับสิ่งอื่นๆ ในสังคม เช่น สื่อ ภาพยนตร์ วิดีโอ เกมส์ ฯลฯ ที่รุนแรงก็กลายเป็นวัฒนธรรม เหมือน
โรคระบาด นาความรุนแรงสู่ครอบครัว ชุมชน หรือสืบทอดกันเป็นรุ่นๆ ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับความ
สนใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในทางกลับกันกลับจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา” (2549 :
ออนไลน์)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสถานศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและให้ความสาคัญ เพราะนักเรียน
เป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน จึงต้องแสวงหาหนทาง
ที่ทาให้ นักเรี ยนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการปลู กฝังเรื่องความปลอดภัยจนเกิดเป็นนิสัย มี
จิตสานึกแห่งความปลอดภัย (safety culture) และวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย (safety culture)
อีกทั้งมีทักษะชีวิตในการดารงชีพอยู่ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองสู่ความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนของต่างประเทศนั้น
พบว่ามีการให้ความสาคัญและมีการพัฒนาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เช่น มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ปกครองและนักเรียนใน
การป้องกันและแก้ไขอุบั ติเหตุและอุบัติภัยอย่างจริงจังเป็นประจา (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านัก
อานวยการ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิภาพและสงเคราะห์นักเรียน, 2554) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการดาเนิน การรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา
2554
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2. การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาตามคู่มือ
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 6 ด้าน
(สพฐ., 2552) ได้แก่
1) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
2) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
3) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม
4) มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
5) มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
6) มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
คำจำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย
ควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ หมำยถึง สภาพภายในบริเวณสถานศึกษา
และสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาที่ปราศจากอันตรายต่อร่างกายและจิตใจใน 6 ด้าน
คือ 1)ด้านอุบัติเหตุ 2) ด้านอุบัติภัย 3) ด้านปัญหาทางสังคม 4) ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 5)
ด้านสัตว์มีพิษ และ 6)ด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
กำรดำเนินกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ หมำยถึง วิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการปฏิบัติตามมาตรการ
6 ด้าน คือ 1)มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 2)มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย 3)มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 4)มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
5)มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ และ 6)มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจาก
การสู้รบและความไม่สงบ
สภำพกำรดำเนินกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ หมายถึง สิ่งที่
เป็นอยู่จริงในการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาทั้ง 6 ด้าน คือ 1)ด้านอุบัติเหตุ
2)ด้านอุบัติภัย 3) ด้านปัญหาทางสังคม 4)ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 5)ด้านสัตว์มีพิษ และ 6)
ด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
ปัญหำกำรดำเนินกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ หมายถึง สิ่งที่
ไม่ปรารถนาและเป็นผลเสียหรืออุปสรรคในการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาทั้ง 6
ด้าน คือ 1)ด้านอุบัติเหตุ 2)ด้านอุบัติภัย 3)ด้านปัญหาทางสังคม 4)ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
5)ด้านสัตว์มีพิษ และ 6)ด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ หมายถึง วิธีการหรือสิ่งที่สถานศึกษา
ต้องดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยที่เกิดขึ้นจากอาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณสถานศึกษา
สภาพแวดล้ อมของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ การเดินทางไป – กลับ การพา
นักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และการร่วมกิจกรรมสาคัญ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย หมายถึง วิธีการหรือสิ่งที่สถานศึกษาต้อง
ดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ คาดคิด และไม่เจตนา เมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิด
ความเสียหาย อันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทุกภัยและธรณีพิบัติภัย
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มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทำงสังคม หมายถึง วิธีการหรือสิ่งที่สถานศึกษา
ต้องดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยที่เกิดจาก การละเมิดทางร่างกายและจิตใจ การทาร้ายตัวเอง
และการฆ่าตัวตาย สารเสพติด การอุปโภคบริโภค การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวงและลักพา สื่อ
ลามกอนาจาร อบายมุข พฤติกรรมชู้สาว อินเทอร์เน็ตและเกม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน หมายถึง วิธีการหรือ
สิ่งที่สถานศึกษาต้องดาเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โรคติดต่อและโรค
ระบาด และความผิดปกติจากสุขภาวะ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขด้ำนสัตว์มีพิษ หมายถึง วิธีการหรือสิ่งที่สถานศึกษา
ต้องดาเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากสัตว์มีพิษ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขด้ำนผลกระทบจำกกำรสู้รบและควำมไม่สงบ หมายถึง
วิธีการหรือสิ่งที่สถานศึกษาต้องดาเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากการสู้รบและความไม่
สงบ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการของสถานศึกษา
ระดับมัธยม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบกำรดำเนินกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ หมายถึง
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาให้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาระดับมัธยม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้บ ริห ารสถานศึกษา ได้ทราบถึงสภาพและปัญหาการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
2. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และระดั บ
กระทรวงศึกษาธิการใช้ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายความปลอดภัย
แผนความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. นักการศึกษา หรือผู้สนใจเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้ข้อมูลสภาพและ
ปัญหาไปใช้ในการศึกษา เพื่อคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง เชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อศึกษา
สภาพและปั ญหาการด าเนิ น การรั กษาความปลอดภัย ของสถานศึกษาระดั บมัธ ยมศึก ษา สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วยการดาเนินงาน 7
ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการวิจัย 2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) การกาหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย 4 ) การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 6) การวิเคราะห์
และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 7) การสรุปอภิปรายผลและจัดทาข้อเสนอแนะ

7
แหล่งข้อมูลสำหรับกำรวิจัย
ประชากรในการวิจั ยครั้ง นี้ คือ สถานศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2,360 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาระดับ
มัธ ยมศึ กษา สั ง กัด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล คือ ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา จานวน 342 คน และผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
จานวน 342 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 684 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา และตอนที่ 3 ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ลำดับขั้นตอนในกำรเสนอผลกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลาดับขั้นตอนในการนาเสนอ โดยแบ่งเป็น 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วยความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย คาจากั ดความที่ใช้ในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีดาเนินการวิจัย
และลาดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้ อง ประกอบด้ว ย กฎหมายและพระราชบั ญญั ติ ที่
เกี่ยวข้อง การดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากหัวข้อวิจัย “การศึกษาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธ ยมศึกษา สังกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสาร
เกี่ ย วกั บ หลั ก การแนวคิด ทฤษฎีที่ เ กี่ย วข้อ งโดยน าเสนอเป็น หั ว ข้ อ ต่า งๆ ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ น าวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาเสนอไว้ในท้ายหัวข้อนั้นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1.2 ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
1.3 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
1.4 พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. การดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
2.1 ความหมายของความปลอดภัย
2.2 ความหมายของความปลอดภัยของสถานศึกษา
2.3 ความสาคัญของการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
2.4 ขอบข่ายการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
2.5 แนวทางการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
3. คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
3.1 นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย
3.1.1 นโยบายความปลอดภัย
3.1.2 แผนรักษาความปลอดภัย
3.2 มาตรการป้องกันและแก้ไข
3.2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
3.2.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
3.2.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
3.2.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขสุขภาพอนามัยของนักเรียน
3.2.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
3.2.6 มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและ
ความไม่สงบ
3.3 การควบคุม ติดตาม และรายงาน
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1. กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 80 ว่า รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550: 23)
1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวั สดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
อันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนรวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่
มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
3) พัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ย นแปลงของสั งคมโลก รวมทั้งปลู กฝั งให้ ผู้ เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
จากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 สรุ ป ได้ ว่ า รั ฐ ต้ อ ง
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งต้องคุ้มครอง พัฒนาเด็กและเยาวชน และส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ
ประชาชน
1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายบัญญัติให้ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ เมื่อเกิด
อันตรายแก่ทรัพย์สินของสถานศึกษา แก่นักเรียน หรือนักเรียนไปก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น ซึ่งตัวบท
กฎหมายได้บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์, 2535: ออนไลน์)
มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี
ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิด จาต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
มาตรา 430 บัญญัติว่า “ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ ไร้
ความสามารถ อยู่เป็นนิตย์ก็ดี ชั่วครั้งชั่วคราวก็ดี จาต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการ
ละเมิด ซึ่งเขาได้กระทา ลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้น ๆ มิได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควร” (ผู้ไร้ความสามารถ หมายถึง ผู้เยาว์หรือผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย)
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จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าครู อาจารย์ และผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายทางแพ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ท รั พ ย์ สิ น ของสถานศึ ก ษา
ทรัพย์สินของผู้อื่น ชีวิตและร่างกายของผู้อื่น อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการจง
ใจ หรือประมาทเลินเล่อของตนเอง หรือลูกจ้างของตน ความรับผิดดังกล่าว เช่น ไม่ตั้งเวรยามระวัง
เพลิงไหม้ และรักษาทรัพย์สินของทางราชการแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้น อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดแก่นักเรียน
ครูอาจารย์ ทาให้รถเสียหาย หรือมีคนบาดเจ็บ เป็นต้น
1.3 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีหลักการที่สาคัญว่า เด็กทุกคนมีสิทธิต่างๆ ติดตัวมาตั้งแต่
เกิดและประเทศสมาชิกของอนุสัญญาฉบับนี้ต้องดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้การปกป้องคุ้มครอง
และส่งเสริมการใช้สิทธิของเด็กอย่างเต็มที่และอย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาว่า
ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ซึ่ ง ได้ รั บ การยอมรั บ ทั่ ว โลกว่ า ข้ อ ก าหนดต่ า งๆ ในอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก เป็ น
มาตรฐานขั้น ต่าในการดูแลคุ้มครองเด็ก สาระส าคัญของอนุสั ญญาว่าด้ว ยสิ ทธิเด็ก ประกอบด้ว ย
บทบัญญัติ 54 ข้อ เน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ (สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
2535: 10) คือ
1. ห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความสาคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่
คานึงถึงความแตกต่างของเด็กในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิ ดามารดา
หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
2. การกระทาหรือการดาเนินการทั้งหลายต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
อันดับแรก
3. สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
4. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสาคัญกับความคิด
จากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก สรุปได้ว่าสิทธิของเด็กทุกคนติดตัวมาตั้งแต่เกิด จะทา
การสิ่งใดต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็กอีกทั้งต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยเด็กจะต้องได้รับ
สิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิในการมี
ส่วนร่วม
1.4 พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
มาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
สาคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การกระทาใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
หรื อ เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ เด็ ก หรื อ ไม่ ให้ พิ จ ารณาตามแนวทางที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 23 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่
ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่
ทั้งนี้ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่าตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ใน
ความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
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มาตรา 25 ผู้ปกครองต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
1) ทอดทิ้ง เด็ กไว้ ในสถานรั บเลี้ ย งเด็ กหรื อ สถานพยาบาลหรื อ ไว้กั บ บุค คลที่
รับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน
2) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้
การเลี้ยงดูที่เหมาะสม
3) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จาเป็นแก่การดารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะ
เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
4) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ของเด็ก
5) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
1) กระทาหรือละเว้นการกระทาอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจ
ของเด็ก
2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจาเป็นแก่การดารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่
อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือ
น่าจะทาให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทาผิด
4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็ก
ให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทาของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการแล้ว
5) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทาด้ วยประการใดให้เด็กไป
เป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทาผิด หรือกระทาด้วย
ประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
6) ใช้ จ้ า ง หรื อ วานเด็ ก ให้ ท างานหรื อ กระท าการอั น อาจเป็ น อั น ตรายแก่
ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
7) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่ งเสริม หรือยินยอมให้ เด็กเล่ นกีฬาหรือให้
กระทาการใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือ
พัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการ
พนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทา
การอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
10) จาหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทาง
การแพทย์
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษ
ตามกฎหมายนั้น
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มาตรา 27 ห้ า มมิ ให้ ผู้ ใดโฆษณาหรื อเผยแพร่ ทางสื่ อ มวลชนหรื อสื่ อสารสนเทศ
ประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ
ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะ
แนวให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่
เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, 2546)
จากพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สรุปได้ว่า เด็กและเยาวชนทุกคนต้อง
ได้รับการปฏิบัติที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การปฏิบัติต่อเด็กต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นสาคัญ ผู้ปกครองต้องเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการ
แนะแนวให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน
สรุปได้ว่า มีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหลายฉบับ ทั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แสดงว่าความปลอดภัยของเด็กเป็นเรื่องที่
สาคัญ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาควรตระหนักและให้ความสาคัญ

2. การดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
2.1 ความหมายของความปลอดภัย
ชาญ ขวัญมุข (2544: 7) กล่าวว่า ความปลอดภัย หมายถึง การรู้จักวิธีการต่างๆ ที่
กระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง และแก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและบุคคลอื่น
ยุวพร วิศิษฐ์วัฒนกุล (2547: 8) กล่าวว่า ความปลอดภัย หมายถึง การป้องกัน และ
รอดพ้นจากอุบัติเหตุด้วยวิธีการต่างๆ ไว้ล่วงหน้าตลอดเวลา
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2548: 4) กล่าวว่า ความปลอดภัย หมายถึง การไม่มี
อุบัติเหตุ รวมทั้งการดารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ ไม่เสี่ยงภัย มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ และมีการเตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสมและสม่าเสมอ
วรนุช อยู่เล่ห์ (2550: 19) กล่าวว่า ความปลอดภัย หมายถึง การใช้วิธีการต่างๆ ใน
การป้องกันแก้ไข และหลีกเลี่ยงเพื่อให้ปราศจากอันตราย หรือมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากปัญหาที่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น
พวงน้อย แสงแก้ว (2553: 3) กล่ าวว่า ความปลอดภัย หมายถึง ภาวะที่ไม่มี
อันตรายใดๆ ปราศจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย หรือเสียเวลาที่มีค่าไป
กล่าวโดยสรุป ความปลอดภัย หมายถึง การรอดพ้นจากอันตรายทั้งอันตรายต่อ
ตนเองและทรัพย์สิน รวมทั้งมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น
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2.2 ความหมายของความปลอดภัยของสถานศึกษา
พัชรา กาญจนารัณย์ (2522: 73) กล่าวว่า ความปลอดภัยของสถานศึกษา หมายถึง
การจัดบริการสวัสดิภาพภายในโรงเรียน ทั้งครู นักเรียนและบุคคลอื่นให้ปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 134) กล่าวว่า ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา หมายถึง การให้บริการและการขจัดอันตรายแก่เด็กที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะตั้ งแต่
ขณะเดินทางมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียนและออกจากโรงเรียนไปสู่บ้าน
ชั ด แก้ ว มณี (2545: 9) กล่ า วว่ า ความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษา หมายถึ ง
การดาเนินการที่จัดขึ้นเพื่อการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กได้ทุกขณะ ตั้งแต่
ขณะเดินทางสู่โรงเรีย น อยู่ในโรงเรียนและกลับจากโรงเรียนสู่บ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
สม่าเสมอ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน (2552: 10) ได้ก ล่ าวว่ า การ
ดาเนิ น การให้ เกิดความปลอดภัย ของสถานศึกษาจะต้องมีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย อันประกอบไปด้วยการเดินสารวจจุดเสี่ยง การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเสี่ยง และการ
บันทึกการบาดเจ็บ แล้วนาข้อมูลทั้งสามมาวิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนการดาเนินงาน และแก้ไข
ประเมินผล โดยแต่ละสถานศึกษาจะต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทและทรัพยากร
ของตน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อ
เป็นแนวทางให้สถานศึกษาปฏิบัติตาม 6 ด้าน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม มาตรการป้องกันและแก้ไขด้าน
สุขภาพอนามัยของนั กเรียน มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
Deroche and Kaiser (1980: 162-163) ได้กล่าวถึงความหมายของงานด้าน
ความปลอดภัยไว้โดยสรุปว่า ความปลอดภัยของสถานศึกษา หมายถึง การดาเนินการทุกวิถีทางที่จะ
ทาให้เด็กปลอดภัยทั้งในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน ไปและกลับจากบ้านและโรงเรียนอย่าง
ปลอดภัย
กล่ า วโดยสรุ ป ความปลอดภัย ของสถานศึ กษา หมายถึง สภาพภายในบริ เวณ
สถานศึกษาและสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาที่ปราศจากอันตรายใน 6 ด้าน คือ
1)ด้านอุบัติเหตุ 2) ด้านอุบัติภัย 3) ด้านปัญหาทางสังคม 4) ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 5) ด้าน
สัตว์มีพิษ และ 6)ด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
2.3 ความสาคัญของการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ดังนั้นการบริการให้ความปลอดภัยจึงมีความสาคัญ
ต่อเด็ก ผู้ปกครอง และสถานศึกษาโดยตรง ในต่างประเทศ เช่นประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ จัดให้การบริการด้านความปลอดภัยเป็นความสาคัญลาดับแรกของการ
บริหารสถานศึกษา ความสาคัญของการให้บริการด้านความปลอดภัย
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 134) สรุปได้ดังนี้
1.เด็ ก เกิ ด การเรี ย นรู้ ถึ ง ภั ย และอั น ตรายต่ า งๆที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ จ าก
การจัดบริการและประสบการณ์
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2. เด็กเรียนรู้วิธีรักษาความปลอดภัย และป้องกันตนมิให้เกิดอันตราย
3. การให้ บ ริ ก ารด้ า นความปลอดภั ย สามารถช่ ว ยปลู ก ฝั ง นิ สั ย เด็ ก ให้ รั ก ษา
ความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
4. ช่วยผ่อนคลายความกังวลใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในเรื่องอันตรายที่จะเกิด
ขึ้นกับเด็ก
5. ช่วยลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดจากภัยอันตรายต่างๆ
6. ช่วยลดความสิ้นเปลืองของรายจ่ายที่ต้องใช้เมื่อเด็กได้รับอันตราย
Spath (1966: 91) กล่าวว่า การดาเนินชีวิตมีการเสี่ยงภัยทุกเวลา และมีอันตราย
มากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการเสี่ยงภัยนั้น ความปลอดภัยจึงเข้ามาในวิถีของการดาเนินชีวิต ดังที่
ได้ยินและได้เห็นสโลแกนความปลอดภัยจากวิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ และข่าวสารจาก
สื่อต่างๆ สิ่งที่ง่ายมากสาหรับเด็กในโรงเรียนคือต้องระมัดระวังอยู่เสมอทุกเวลา การให้ความรู้ในเรื่อง
ความปลอดภัยจะต้องเริ่มกับเด็กเล็กและต่อเนื่องไปในการดารงชีวิต
Jaworowski (2003: 352 A) กล่าวว่า นักการศึกษาทั้งหลายต่ างค้นหาวิธีการหา
สาเหตุในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และศึกษาถึงการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของโรงเรียนพบว่ามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จะเห็ น ได้ว่ าความปลอดภัย ของสถานศึกษาเป็นสิ่ งที่ส าคัญที่ มีผ ลต่ อการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมีความสุข ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มี
ความปลอดภัย สถานศึกษาที่มีความปลอดภัยผู้ปกครองจะให้ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นว่า
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเจริญงอกงามทางสติปัญญา อารมณ์ อย่างอบอุ่นและปลอดภัย
2.4 ขอบข่ายการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
ชัด แก้วมณี (2545: 12) ได้สรุปขอบข่ายการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึง ความปลอดภัย
ของสถานที่ตั้งและบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆ รวมถึงความปลอดภัย
ของสนามเด็กเล่น
2. บริการความปลอดภัยของโรงเรียน ซึ่งได้แก่ บริการต่างๆ ของโรงเรียนที่จัดขึ้น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสาหรับเด็ก ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัย
ภายนอกและภายในห้องเรียน บริการสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยจากบุคคล และบริการ
สุขภาพ
3. สวัสดิศึกษา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้ และมีประสบการณ์ที่สามารถเข้าใจถึงอันตราย ความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง
วิธีการป้องกันและช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยใน
โรงเรียน ความปลอดภัยในการสัญจร และความปลอดภัยในบ้าน เป็นต้น
สายัณห์ ละออเอี่ยม (2546: 6) สรุปขอบข่ายของการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย
2. การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน
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3. การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา
4. การจัดและบริหารงานสวัสดิภาพในโรงเรียน
สุกานดา โพธิ์ศรี (2546: ออนไลน์) ได้กาหนดขอบข่ายการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาเป็น 3 ด้าน คือ
1. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยภายในโรงเรียน ได้แก่
1.1 การดูแลบารุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ บันได
และทางเดิน ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม
1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้
1.3 ควรจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี ในห้ องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องพยาบาล และห้องต่างๆ ในอาคารเรียน
1.4 สนามโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสนามหญ้า ต้อง
ดูแล ให้อยู่ในสภาพไม่ชารุด ไม่เป็นหลุมบ่อ และไม่มีเศษวัสดุมีคม
1.5 สนามเด็ ก เล่ น ต้ อ งจั ด สภาพพื้ น ที่ ส นาม ให้ ป ลอดภั ย สามารถดู ด ซั บ
พลังงานได้ เช่น ทราย ซึ่งควรมีความหนาประมาณ 9-12 นิ้ว หรือวัสดุยางสังเคราะห์ ทั้งนี้ อุปกรณ์
เครื่องเล่นต้องได้มาตรฐาน และมีคาแนะนาในการติดตั้งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้
ควรดูแลอุปกรณ์เครื่องเล่น ให้ปลอดภัย และตรวจตราอยู่เสมอ หากชารุดต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข
2. การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน ประกอบด้วยการสารวจความปลอดภัย
ในโรงเรียน
2.1 การจัดระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย โดยจัดวางสายไฟต่างๆ ให้เหมาะสม จัดให้มี
ระบบความปลอดภัย เวลาที่กระแสไฟฟ้าลัดวงจร โดยเฉพาะบริเวณตู้ทาน้าเย็น ต้องหมั่นตรวจสอบ
มิให้มีการชารุด และไฟรั่ว หากพบต้องดาเนินการแก้ไขทันที
2.2 จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย และมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
2.3 การจัดบริการความปลอดภัยในการเดิ นทางไปกลับโรงเรียน ในกรณี
เดินทางเท้า ครูและนักเรียนช่วยกาหนดเส้นทางเดินที่ปลอดภัย โดยอาศัยการเดินเป็นแถว และมี
หัวหน้ากลุ่มนา สาหรับการข้ามถนน ควรมีครูเวร หรือตารวจจราจร คอยอานวยความสะดวกเป็น
ประจา บริเวณหน้าโรงเรียน นอกจากนี้ ในการให้บริการรถโรงเรียน ต้องจัดสถานที่จอดรถนักเรียน
เป็นสัดส่วน แยกจากที่จอดรถ ผู้ปกครอง นักเรียน และที่สาคัญ รถโรงเรียน ต้องอยู่ในสภาพดี ผู้ขับ
รถต้องผ่านการอบรม การขับขี่รถยนต์ สาหรับนักเรียน หรือโรงเรียน อาจประสานความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง กับการบริการรถรับส่งนักเรียน ให้จัดโครงการรถโรงเรียนปลอดภัย
2.4 จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยต้องมีครูที่ผ่าน
การอบรมความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. การจั ด การเรี ย นการสอนเรื่ อ งความปลอดภั ย ในโรงเรี ย นเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะสร้ า ง
ความตระหนัก ความเข้าใจแก่ครู นักเรียน และบุคลากร โดยสามารถบูรณาการเรื่องการป้องกัน
อุบัติเหตุอุบัติภัยจากการจราจร อัคคีภัย และสารพิษต่างๆ เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
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เด็กนักเรียนในแต่ละวัยให้เหมาะสม มีฝึกปฏิบัติ หรือกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน การ
สร้างอาสาสมัคร ความปลอดภัย และการส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2548: 97-127) ให้ขอบข่ายของการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ไว้ดังนี้
1. การสารวจความปลอดภัยในโรงเรียน
2. การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน
3. การแนะแนวสวัสดิภาพ
4. การจัดทาประกันอุบัติเหตุ
5. การบริการเครื่องอานวยความสะดวก
6. การบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน
7. การจัดบริการฝึกซ้อมเพื่อความปลอดภัย
8. การบริการปฐมพยาบาล
9. การจัดสารวัตรนักเรียนด้านความปลอดภัยหรืออาสาสมัครสวัสดิภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 16 – 17) ได้กาหนดขอบข่าย
ของการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาไว้ 6 ด้าน คือ
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ได้แก่ 1)ความบกพร่องของอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ 2)บริเวณสถานศึกษา เช่น รั้ว ประตู โรงเรียน บ่อน้า เขตก่อสร้าง เป็นต้น
3)สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อความปลอดภัยในการดารงชีวิต 4)เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
สถานศึกษา ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน 5)การเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านกับสถานศึกษา
6)การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ และ 7)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย ได้แก่ 1)อัคคีภัย 2)วาตภัย 3)อุทกภัย และ
4) ธรณีพิบัติภัย
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ได้แก่ 1)การล่วงละเมิดทางร่างกาย
และจิตใจ 2)การทาร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย 3)การเสพสารเสพติด 4)การอุปโภคและบริโภค
5)การทะเลาะวิวาท 6)การถูกล่อลวงและลักพาตัว 7)สื่อลามกอนาจาร 8)การมั่วสุมกับอบายมุข 9)
พฤติกรรมชู้สาว และ 10)อินเทอร์เน็ตและเกม
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ได้แก่ 1)ด้านมลพิษ
จากสิ่งแวดล้อม 2)ด้านโรคติดต่อและโรคระบาด และ 3)ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
6. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
Florio, Alles and Stafford (1979 : 83) สรุปขอบข่ายการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาไว้ 17 ด้าน ดังนี้
1. ฝึกกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้าท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหว
2. การให้บริการเด็กพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีร่างกายพิการ
3. ดูแลรักษาข้อมูลด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ
4. การให้บริการด้านแนะแนว
5. ความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างบุคลากร
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6. การตรวจสุขภาพของเด็ก ครู และผู้เกี่ยวข้อง
7. การให้คาแนะนาสถานที่ดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้ปกครอง
8. การจัดสถานการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย
9. จัดกลุ่มผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย
10. จัดผู้ดูแลพาเด็กข้ามถนน
11. การใช้ประโยชน์ของแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัย
12. ระบบการรายงานอุบัติเหตุ
13. การให้ความรู้ด้านสวัสดิศึกษาแก่บุคลากร
14. ให้ประกันภัยแก่เด็กและบุคลากร
15. สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในห้องเรียน ห้องพลศึกษา ห้องน้า และห้องอื่นๆ
16. จัดเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่สิ้นสภาพ และไม่ปลอดภัยให้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ดี
17. พิจารณาจ้างหรือรับบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย
ประกอบนอกเหนือจากคุณสมบัติเฉพาะด้าน
Deroche and Kaiser (1980: 160-166) สรุปขอบข่ายการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาไว้ ดังนี้
1. ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียน
2. ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
3. ความปลอดภัยในห้องเรียน
4. ความปลอดภัยระหว่างเดินทางไปและกลับจากบ้านและโรงเรียน
5. ความปลอดภัยด้านการจราจร
6. จัดผู้ดูแลเด็กขณะเดินข้ามถนน
7. จัดโครงการความปลอดภัยในชุมชน
8. สภาความปลอดภัยประจาโรงเรียน
9. โครงการความปลอดภัยบนจักรยาน 2 ล้อ
10. การแนะนาแหล่งให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
11. การเตรียมและป้องกันอุบัติเหตุ
Decker and Decker (1997: 271-273) ได้ให้ขอบข่ายงานด้านความปลอดภัยไว้ 4
ด้าน ดังต่อไปนี้
1. การดูแลความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม
2. การจัดเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
3. การปกป้องคุ้มครองเด็ก
4. การให้สวัสดิศึกษา
ขอบข่ายการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาของนักการศึกษาที่
กล่าวมาแล้วนั้น พบว่าขอบข่ายการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีรูปแบบและแนวดาเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน อีก
ทั้งเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 6 ด้าน คือ ด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบั ติภัย ด้านปัญหาทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ด้านสัตว์มีพิษและด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ อีกทั้งมาตรการทั้ง 6 ด้านดังกล่าวยัง
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เป็นนโยบายที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องปฏิบัติ
2.5 แนวทางการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรมี แ นวในการด าเนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ส าคั ญ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 139 -140) ดังต่อไปนี้
1. นโยบายการให้ บริการความปลอดภัย นโยบายในเรื่องการบริการด้า น
ความปลอดภัยของโรงเรียน ควรชัดเจนและเป็นที่รู้จักกันในโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
โรงเรียนควรจัดพิมพ์ข้อมูลให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. กฎ ระเบียบด้านความปลอดภัย ผู้บริหารต้องศึกษากฎ ระเบียบต่างๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดบริการและดาเนินการ
เรื่องความปลอดภัยให้ครอบคลุมและถูกต้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยเรื่องรถรับส่งนักเรียนของกรมการ
ขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนออกทัศนศึกษานอกสถานที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. การดาเนินการ การวางแผน เพื่อนาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร เมื่อมี
วัตถุประสงค์ในการบริหารงานบริการด้านความปลอดภัยชัดเจน มีนโยบายชัดแจ้ง การที่จะ
ดาเนินการได้ผู้บริหารต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 การวางแผนที่รอบคอบ ชัดเจน และครอบคลุมด้านความปลอดภัยของเด็ก
3.2 ความต่อเนื่องในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี
3.3 การให้การศึกษาแก่เด็กและเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในโครงการรักษา
ความปลอดภัย
3.4 จัดระบบข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
3.5 รณรงค์และเชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกันรักษาความปลอดภัย
3.6 กิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในสถานศึกษาควรสอดแทรกเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยเข้าไปด้วย
3.7 สร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็ก
3.8 มีการประสานงานระหว่างบุคลากร
3.9 มีการประเมินและติดตามผลการดาเนินการเป็นระยะ
4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่ต้องทา
อย่างต่อเนื่องตามเวลาการดาเนินการ เพื่อดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การติดตามประเมินผล
สามารถทาได้เป็นระยะๆ โดยวิธีสังเกต สอบถาม ทดสอบภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ และ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน
ชาญ ขวั ญ มุ ข (2544) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการประกั น ความปลอดภั ย แก่ นั ก เรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา พบว่าแนวทางการพัฒนาการดาเนินการประกันความ
ปลอดภัย ด้านการวางแผน ควรมีการศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการ
เกิดอุบัติเหตุ ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน จัดให้
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนประกันความปลอดภัย ด้านบริเวณโรงเรียน
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สร้างนิสัยการทิ้งขยะที่ถูกวิธี โดยเฉพาะเศษเหล็ก เศษแก้ว ด้านการเดินทางไปกลับโรงเรียน จัดให้
นักเรียนเดินเป็นแถวและรุ่นพี่ดูแลรุ่ นน้องขณะเดินทางไป – กลับ โรงเรียน ด้านการพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่ ศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ด้านการป้องกันและ
แก้ไขภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านการล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ ผู้บริหารต้อง
วางมาตรการในการสอดส่องดู แลอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้มีการล่ วงละเมิดทางเพศ ด้านสารเสพติด
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนให้ความรู้เรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ แก่นักเรียน ด้านการทะเลาะวิวาท
สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน ด้านการถูกล่อลวง อบรมชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจปัญหาและ
วิธี ก ารป้ อ งกั น ตนเองจากการถูก ล่ อ ลวง ด้ า นสื่ อ ลามกอนาจารและอบายมุ ข ห้ า มนัก เรี ย นและ
บุคคลากรภายนอกนาสื่อลามกเข้ามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาด ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย ด้าน
อัคคีภัย จัดให้มีการอยู่เวรยามอย่างเคร่งครัด ด้านวาตภัย ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลม ด้านอุทกภัย
ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ พร้อมวางแผนป้องกันอุทกภัย
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2549: 13 - 14) กล่าวถึงแนวทางการดาเนินงานรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยมีหลักการ 4 ประการ คือ
1. ต้องมีการประเมินความปลอดภัยของโรงเรียน (School security assessment)
เป็นประจาทุกปี
2. ดาเนินการรักษาระเบียบและวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด สม่าเสมอ และมี
ความยืดหยุ่นตามสมควร
3. ฝึกอบรมบุคลากรครู บุคลากรสนับสนุนและนักเรียนให้พร้อม ทั้งด้านการป้องกัน
และปฏิบัติการเมื่อเกิดปั ญหา ทั้งปัญหาธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ หรือปัญหาที่มนุษย์สร้ างขึ้น เช่น
ผู้ก่อการร้ายยึดโรงเรียน หรือนักเรียนมีพฤติกรรมที่รุนแรง
4. จัดทาคู่มือแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน โดยจัดให้มี
ทีมงาน พร้อมปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กาหนด และมีการซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเป็นระยะๆ โดยทุก
คนในโรงเรียนร่วมเป็นทีมทางาน
วิ ไ ล กวางศรี (2550) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บทบาทผู้ บ ริ ห ารในการบริ ห าร
ความปลอดภัย ในสถานศึ กษา พบว่ ามีปั ญหาในด้า นการขาดงบประมาณ มี บุคลากรไม่เพี ยงพอ
ผู้บริหารและครูไม่ให้ความสาคัญ ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริหารความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ขาดการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะ
ว่ า ควรจั ด สรรงบประมาณและบุ ค ลากรอย่ า งเพี ย งพอ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ มี ค วามรู้
ความสามารถและปฏิบัติเป็นแบบอย่าง มีการกาหนดระเบียบในการบริหารความปลอดภัยที่ชัดเจน มี
การกากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2551: 160) ศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการบริหารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา พบว่ า ปัจ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งานคื อ
บุคลากร งบประมาณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางกายภาพ และ การจัดการ จากการศึกษาสามารถ
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ดังนี้
1) มิติด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโดยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดาเนินการและร่วมประเมินผล 2) มิติด้านการจัดการ การผลักดันระบบและกระบวนการทางานและ
ดึ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม 3) มิ ติ ใ นการด าเนิ น งานความปลอดภั ย ประกอบด้ ว ย การก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้
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ความเข้าใจ ความตระหนัก การกัน คือการดาเนินการป้องกัน และการแก้ คือการดาเนินการแก้ไข
ปัญหา การเกี่ยวให้เกิดการเชื่อมโยงของการทางานระหว่างกลุ่มและแผนงาน
Nickell (2005: 88 A) ศึกษาสารวจความปลอดภัยในโรงเรียน พบว่าปัจจัยสาคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงเรียนมี 3 ด้าน ได้แก่ สภาพของโรงเรียนที่ทาให้มีความรู้สึกปลอดภัย
จากการถูกคุกคาม มีสวัสดิภาพ ความเอาใจใส่ดูแลพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของโรงเรียนมาตรการที่ใช้
เกี่ยวกับความปลอดภัย โครงสร้างที่พบนี้เป็นตัววัดความรู้สึกของนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
โรงเรียน มาตรการที่เข้มแข็งจะเป็นตัวชี้วัดของโครงสร้างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งควร
ได้รับการตรวจสอบจากชุมชนด้วย
Varnham (2005: 320 A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนพบว่า
ความปลอดภั ย ของโรงเรี ย น ชุ ม ชนควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยพั ฒ นา
วัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานของชุมชนด้วยความเป็นประชาธิปไตยและมอบอานาจบางอย่างให้เยาวชนที่
มีความรับผิดชอบ ให้มีส่วนในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
Laxton (2006: 2491 A) ได้ศึกษาความปลอดภัยในโรงเรียน พบว่าตัวชี้วัดที่
สามารถทานายสภาพความปลอดภัยของโรงเรียนได้แก่ จานวนนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อ พฤติกรรมที่ถูก
ข่มขู่ของนักเรียน และการใช้ยาของนักเรียน
สรุปได้ว่า แนวทางในการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ประสบ
ความสาเร็จนั้น ต้องมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการวางแผนโดยใช้มาตรการทั้งในระดับบุคคล
ระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน และระดับสังคมโดยจัดทาอย่างเป็นระบบและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่ วมทั้ง
ทางด้านกิจกรรม ความคิด ร่วมวางแผนในการทางานร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรในด้าน
งบประมาณด้ ว ย ทั้ งนี้ ต้อ งมีก ารติด ตามและประเมิ นผลเพื่อ นามาพัฒ นาการดาเนิ นงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตระหนักในความสาคัญและ
เล็ งเห็ น ถึงความจ าเป็ น เร่งด่ว นที่ส ถานศึกษาและหน่ว ยงานทุกภาคส่ว นของสั งคมจะต้องร่ว มกัน
แสวงหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่จะก่อให้เกิด
ความเสี ย หาย อีกทั้งมีความปลอดภัยด้านสุ ขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านสั ตว์มีพิษต่างๆ และ
ผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบที่มีผลต่อการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
3.1 นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย
3.1.1 นโยบายความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
และให้ความสาคัญในการคุ้มครอง ปกป้องนักเรียนทุกคนให้มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้อยู่ในสถานศึกษาอย่างอบอุ่น มั่นใจ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา จึงกาหนดให้ส ถานศึกษาจัดบริการด้านความปลอดภัยให้ กับ
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นั กเรี ย นทุกคน ซึ่งการดาเนิ น งานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
ผู้บริ หารสถานศึกษาต้องตระหนั กและให้ความส าคัญ อีกทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ย วข้องทุกฝ่ายต้ องมีส่ วนร่ว มในการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ดังนั้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ทั้ง
แนวนโยบาย/การวางแผน มาตรการในแต่ละด้าน ทั้ง 6 ด้าน คือ อุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาสังคม
สุขภาพอนามัยของนักเรียน สัตว์มีพิษ และผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ รวมทั้งการ
ควบคุมกากับ ติดตามและรายงานผล
เป้าประสงค์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 13) ได้กาหนดเป้าประสงค์
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ไว้ดังนี้
1. เพื่อให้มีรูปแบบและแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความ
พร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ
4. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 14) ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไว้ ดังนี้
1. นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย
2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมี
แนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
3. เครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
แก่นักเรียน
4. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น รถรับ – ส่ง นักเรียน พ่อค้า แม่ค้า
ร้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์
การวางแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา มียุทธศาสตร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
ระดับ ดังนี้ (สพฐ., 2552: 14-15)
1. ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 กาหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบ
การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
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1.2 ประสานงานเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วน
ร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
1.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น หน่ว ยงานทางการศึก ษาและสถานศึ ก ษาให้ มี
การพัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนที่เข้มแข็ง
1.4 ติดตามและประเมินผลระบบดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
2. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.1 จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส ถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.4 กากับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และสร้างขวัญกาลังใจ
3. ระดับสถานศึกษา
3.1 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กาหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
3.3 มีการกากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน
วศิน เพ็ชรนาดี (2547)ได้ศึกษาความสาเร็จจากการนานโยบายความปลอดภัยมาใช้
พบว่าความสาเร็จเกิดขึ้นจาก 3 ส่วนประกอบกัน คือ ส่วนแรก ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญใน
เรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีการ
ติดตามผลการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ 2 ผู้บริหารระดับกลางที่รับนโยบายมาแปลงเป็น
แนวทางในการดาเนินกิจกรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด ส่วนที่
3 คือ ระดับพนักงานที่จะต้องน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจและยอมรับปฏิบัติตาม
ตลอดจนมี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น คณะกรรมการด าเนิ น งานและปรั บ ปรุ ง เสนอแนะงานด้ า นความ
ปลอดภัย
นอกจากการก าหนดนโยบายความปลอดภั ย ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยเป้ า ประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และยุทธศาสตร์แล้วสถานศึกษาต้องมีแผนรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม มี
มาตรการที่ชัดเจนที่จะนาไปสู่กิจกรรมที่ปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้อย่าง
สมบูรณ์
3.1.2 แผนรักษาความปลอดภัย
แผนรั กษาความปลอดภั ยของสถานศึก ษาควรก าหนดแนวทาง โครงการที่ เ ป็ น
รูปธรรมสามารถนาไปปฏิบัติได้ มีการจัดการและการบริหารโครงการความปลอดภัย มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการรับ ผิดชอบ กาหนดจุดประสงค์ แผนการดาเนินงาน จัดทาแผนปฏิบัติงาน จัดสรร
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งบประมาณ มีการแนะนานโยบายและแผนการดาเนินงานให้กับบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนตระหนักเล็งเห็นความสาคัญของความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในโครงการหรือ
กิจ กรรมต่างๆ นอกจากนี้ ควรมีการประสานขอความร่ว มมือจากผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้อง มีการดาเนินงานตามแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งมีการประเมินผลโครงการด้วย
การวางแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม
กากับ ติดตาม และรายงาน มีองค์ประกอบสาคัญที่ควรพิจารณาอย่างน้อย 2 ประการได้แก่
สาระสาคัญของแผน และรูปแบบของแผนมีการตรวจสอบเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิด
ภาคเรียน (สพฐ., 2552: 15 – 17)
1. สาระสาคัญของแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
สาระสาคัญของแผนงานควรมีความชัดเจนและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ใน
เบื้องต้น ควรมีอย่างน้อย 5 ขั้นตอน (สพฐ., 2552: 15) ดังนี้
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ด้านสัตว์มีพิษและด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
2. กาหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกันและ/หรือแก้ไข
3. กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น
4. กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม
5. กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้
2. รูปแบบของแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา สภาพภูมิศาสตร์ และความต้องการของท้องถิ่น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 17) ได้กาหนดรูปแบบของแผนไว้ดังนี้
1. แผนพัฒนาระบบความปลอดภัยของนักเรียน เป็นแผนที่มุ่งสร้างเสริมความ
เข้มแข็งของระบบการรักษาความปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและมีการ
พัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น
1) มีโครงสร้างการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจน
2) มีระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
3) มีระบบเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา
4) มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. แผนการเตรียมการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โดย
กล่าวถึงในอาคารเรียนบริเวณโรงเรียน

24
3. แผนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุของนักเรียน โดยกาหนดให้ครอบคลุม
ประเภทของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่
1) ความบกพร่องของอาคารเรียนและอาคารประกอบการ
2) บริเวณสถานศึกษา เช่น รั้ว ประตู โรงเรียน บ่อน้า เขตก่อสร้าง
เป็นต้น
3) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อความปลอดภัยในการดารงชีวิต
4) เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในสถานศึกษา ที่อาจเป็นอันตรายต่อ
นักเรียน
5) การเดินทางไป - กลับระหว่างบ้านกับสถานศึกษา
6) การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
7) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา เช่น การเล่นกีฬา
การอยู่ค่ายพักแรม การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีพ หรือกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
4. แผนป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยในสถานศึกษา โดยกาหนดให้ครอบคลุม
ประเภทของอุบัติภัย ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่
1) การเกิดอัคคีภัย
2) การเกิดวาตภัย
3) การเกิดอุทกภัย
4) การเกิดธรณีพิบัติภัย
5. แผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม โดย
กาหนดให้ครอบคลุมประเภทของสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่
1) การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
2) การทาร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย
3) การเสพสารเสพติด
4) การอุปโภคและบริโภค
5) การทะเลาะวิวาท
6) การถูกล่อลวงและลักพาตัว
7) สื่อลามกอนาจาร
8) การมั่วสุมกับอบายมุข
9) พฤติกรรมชู้สาว
10) อินเทอร์เน็ตและเกม
6.แผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
1) ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
2) ด้านโรคติดต่อและโรคระบาด
3) ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน
7. แผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสัตว์มีพิษ
8. แผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านผลกระทบจากการสู้รบและ
ความไม่สงบ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544: 75) กล่าวว่า การกาหนดแผนงานความ
ปลอดภัยแล้วดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพจะมีลักษณะดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูงสุดให้ความสาคัญ หรือมีส่วนร่วมในแผนงาน
2. ฝ่ายบริหารงานความปลอดภัยได้มีการจัดแบ่งงานตามแผนไว้อย่างเหมาะสม
3. กาหนดรายละเอียดของแผนงาน เช่น วิธีการค้นหา ประเมินและควบคุม
อันตรายจากสภาพงาน
4. การคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการรับผิดชอบแผนงาน
5. จั ด ให้ มีก ารประชุ ม ซั กซ้ อม การปฏิ บั ติง านตามแผน เพื่ อไม่ใ ห้ เ กิด ความ
ซ้าซ้อน การไม่ให้ความร่วมมือ หรือความขัดแย้ง
6. กาหนดให้หัวหน้างานชั้นต้น ชั้นกลาง มีหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติ
ตามแผน และต้องรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
7. จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้
ถูกต้อง
8. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม
9. ผู้ จั ด การในสายงานบั ง คั บ บั ญ ชาและสายงานช่ ว ยทุ ก คนทราบหน้ า ที่
รับผิดชอบว่าควรจัดทาอะไร และมีการกาหนดวิธีการประเมินหน้าที่รับผิดชอบของงาน
10.จัดระบบเฝ้าระวัง หรือตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ทั้งเรื่องของบุคคล และการ
ประสานงาน
11.การสนั บ สนุ น ด้ า นทรั พ ยากรการบริ ห ารให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้
เหมาะสม เช่นให้เวลา เงิน บุคลากร เป็นต้น
สายัณห์ ละออเอี่ยม (2546: 61) กล่าวว่าแผนประกันความปลอดภัยของโรงเรียนที่
ดีที่สุด คือ แผนประกันความปลอดภัยแบบยั่งยืน กล่าวคือ การสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
ความปลอดภั ย ระดั บ บุ ค คล ดั ง นั้ น แผนค่ า นิ ย ม ความปลอดภั ย ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว นั ก เรี ย นทุ ก คน
หมายความว่า นักเรียนจะทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่นเป็นอันดับแรก ส่วนผลตอบแทน ผลประโยชน์และผลลัพธ์อื่น ๆ ควรอยู่ลาดับรองลงไป แผน
ประกันความปลอดภัยจะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อดาเนินการครบวงจรอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2549: 18 - 19) กล่าวถึงแผนความปลอดภัยในโรงเรียนว่า
แต่ละโรงเรียน และแต่ละเขตการศึกษามีสภาพแวดล้อม ทรัพยากร สภาพภูมิประเทศ และบุคลากร
แตกต่ า งกั น แผนความปลอดภั ย ส าเร็ จ รู ป จะไม่ เ หมาะกั บ โรงเรี ย นใดโรงเรี ย นหนึ่ ง โดยเฉพาะ
เหมือนกับเสื้อสาเร็จรูป ทุกคนใส่ได้แต่ไม่เหมาะกับใครโดยเฉพาะชีวิตคนเป็นสิ่งมีค่า โรงเรียนจึงควร
จัดทาแผนความปลอดภัยของตนเองโดย
1. ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งในชุมชน และโรงเรียนต้องพร้อมหน้ากันในการประชุมจัดทา
แผนความปลอดภัย โดยเน้นที่กระบวนการรักษาและแก้ไข
2. ปัญหาของโรงเรียน และปัญหาของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน เรื่องนี้ต้องมีแผน
การประเมินและนาข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทาแผนด้วย
3. การจัดทาแผนมีจุดเน้นที่ความปลอดภัยของเด็ก และบุคลากรเป็นอันดับแรก
ส่วนทรัพย์สินของโรงเรียนเป็นอันดับรอง
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4. จัดตั้งทีมปฏิบัติงานตามแผนที่ทุกคนเชื่อใจได้ ในแต่ละทีมโรงเรียนมีจุดสั่งงาน
ฉุกเฉิน 1 จุด และทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามแผน
5. ไม่ควรจะด่วนซื้อแผนสาเร็จรูปจากบุคคล หรือหน่วยงาน เพราะแผนอาจจะมาคู่
กับการขายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก็ได้
6. ควรมีการปรึกษามืออาชีพด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
วรนุช อยู่เล่ห์ (2550: 106 – 107) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงานตามแผนรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่าการกาหนดนโยบายด้า นความปลอดภัย โรงเรียนมีการกาหนด
นโยบายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กาหนดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอีกส่วนหนึ่งกาหนดนโยบายของโรงเรียน
เอง ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยโดยดาเนินงาน
ตามหนังสือสั่งการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน กาหนด
ผู้รับผิดชอบ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดภัยสารเสพติด ภัย
ทางเพศ ภัยจากความรุนแรงและภัยจากอบายมุข ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนสีขาว กาหนดงาน
รักษาความปลอดภัยในโครงสร้างการบริหาร ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศ แนะนา
ติดตามงาน
จตุรงค์ ใจจิตร (2553: 53) กล่าวว่านโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยใน
โรงเรียน สามารถเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรียนที่จะทาให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น ซึ่งเห็ น ได้จ ากการที่นักเรียนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะด้านความ
ปลอดภัยแล้วนั้น การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรีย นมีจานวนลดลง อีกทั้งยังเป็นการฝึกการมีวินัยในตนเอง
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้กฎ กติกา มารยาท ที่ได้ร่วมกันวางเอาไว้ ซึ่งถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามนโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยที่ได้ร่วมกันวางไว้จนเป็นนิสัยก็จะทาให้โรงเรียนปลอดจาก
การเกิดอุบัติภัยมากขึ้นอีกด้วย
เมื่อสถานศึกษามีแผนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
สภาพภูมิศาสตร์ และความต้องการของท้องถิ่น สถานศึกษาต้องนาแผนนั้นมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอีก
ทั้งมีการเข้มงวดในเรื่องการป้องกันและแก้ไขด้านต่างๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน โดย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกคนต้องมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบร่วมกันในการดาเนินงาน
3.2 มาตรการป้องกันและแก้ไข
3.2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุในสถานศึกษาเกิดขึ้นเพราะความประมาท ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษา ฯลฯ โดยสรุปมาจากสาเหตุต่างๆ
7 ด้าน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 19 - 40) ดังนี้
3.2.1.1 อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ
อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบมีเหตุมาจากหลาย ๆ ส่วนของอาคาร
สถานที่ในโรงเรียน เช่น
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1. โครงสร้าง ส่วนประกอบของอาคารเรียน อาทิ คาน ฝ้า เพดาน พื้น หลังคา เสา
ราวบันได ประตูหน้าต่าง กันสาด รางน้า และท่อน้าฝน
2. ครุภัณฑ์ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดานดา
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ สายไฟ ปลั๊กไฟ พัดลม
4. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงฝึกงาน
5. ห้องน้า ห้องส้วม
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ สรุปได้ดังนี้
1. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
2. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า ห้องส้วม และ
สนามกีฬา
3. ตรวจสอบโครงสร้างส่วนประกอบของอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
4. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างส่วนประกอบของอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน
5. ติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
6. ติดตัง้ อุปกรณ์และจัดสภาพห้องน้าห้องส้วมที่เหมาะสมกับวัยและลักษณะของ
ผู้ใช้งาน เช่นนักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุ
7. จัดทาป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย
8. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล นาส่งโรงพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.2.1.2 อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบและตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณสถานศึกษา
2. ติดตั้งรั้วและประตูโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
3. จัดให้มีป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
4. จัดทารั้วหรือแนวเขตโดยรอบบ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยงปลา
5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณบ่อน้าสระน้า หรือบ่อเลี้ยงปลา
6. จัดเจ้าหน้าที่กากับดูแลการก่อสร้าง ถ้าเป็นอันตรายแก่นักเรียนให้หลีกเลี่ยงไป
ปฏิบัติในเวลาเลิกเรียนหรือวันหยุดราชการ
7. จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ตรวจสอบต้นไม้ที่ตายแล้วเพื่อตัดทิ้ง และกาจัดแมลง
มีพิษ
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8. สร้างความตระหนักให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของต้นไม้บางชนิด
เช่น พิษ หนาม ฯลฯ
9. ตรวจสอบสนาม สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย
10. บันทึกเก็บสถิติจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในสนามกีฬาเพื่อหาทางป้องกัน
11. จัดให้โอ่งน้า ถังเก็บน้ามีฝาปิดมิดชิดที่ได้มาตรฐาน
12. จัดเจ้าหน้าที่บารุงดูแล ทาความสะอาดโอ่งน้า ถังเก็บน้า
13. จัดให้มีถังขยะแยกประเภท
14. เมื่ อเกิด อุบั ติเ หตุ ต้องมีก ารปฐมพยาบาล น าส่ งสถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.2.1.3 อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน แล้ว
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม
ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริ มกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่ งแวดล้ อมให้กับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียง
5. เมื่ อเกิ ด อุบั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล นาส่ ง สถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.2.1.4 อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ สรุป
ได้ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อม ความปลอดภัยและซ่อมแซม
ให้พร้อมในการใช้งาน
2. จัดทาคู่มือการใช้และการบารุงรักษา
3. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ให้ปลอดภัยจากการหล่นหรือเป็นอันตราย
กับเด็ก
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4. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล นาส่งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.2.1.5 อุบัติเหตุจากการเดินทางไป – กลับ
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการเดินทางไป – กลับ สรุปได้ดังนี้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรและข้อปฏิบัติในการขับขี่ปลอดภัย
2. จัดให้นักเรียนทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร โดยจัดในช่วงเวลา
และโอกาสที่เหมาะสม
3. จัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนบริเวณหน้าสถานศึกษา
4. จัดทาทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภทที่รับ – ส่งนักเรียน
5. ประสานงานกับตารวจจราจรให้มาช่วยปฏิบัติงานช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น.
และเวลา 15.30 – 18.00 น.
6. ถ้ามีการจ้างรถรับส่ง ให้ควบคุมดูแล ตรวจสภาพยานพาหนะและผู้ขับขี่
7. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล นาส่งสถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.2.1.6 อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ สรุปได้
ดังนี้
1. จัดให้มีครูในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
2. ตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะให้มีความปลอดภัย
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
4. ควบคุมดูแลในเรื่องอาหารที่นักเรียนนาไปรับประทานรวมทั้งสถานที่ที่ซื้ออาหาร
รับประทาน
5. ตรวจสอบบริษัทและคนขับยานพาหนะที่จ้างให้มีความเชื่อถือได้ในการขับขี่
6. จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน และบุคลากร
7. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล นาส่งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.2.1.7 อุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมสาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมสาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. กาหนดบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการแสดงของนักเรียนบนเวทีหรือกลางแจ้ง แต่
ละประเภท
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3. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. ประสานกับตารวจจราจรในเรื่องการเดินและการข้ามถนน
5. ให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขัน
6. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการอยู่ค่าย
พักแรม
7. หลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในงานที่ไม่จาเป็น
8. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตกลุ่มแก่ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน
9. ปฐมพยาบาล นาส่งสถานพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
สรุปได้ว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ คือ วิธีการหรือสิ่งที่สถานศึกษาต้อง
ดาเนินการเพื่อป้องกัน และแก้ไขภัยที่เกิดขึ้น จากอาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณสถานศึกษา
สภาพแวดล้ อมของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ การเดินทางไป – กลับ การพา
นักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และการร่วมกิจกรรมสาคัญ
กุลพงษ์ สุขเกิด ( 2547) ศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุและแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนอนุบาล พบว่า ลักษณะการเกิด อุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นการหกล้ม การวิ่งชนกัน และ
การลื่นล้ม ทาให้เกิดบาดแผลถลอก ฟกช้า และเคล็ดขัดยอกในบริเวณหัวเข่า ศีรษะ ข้อศอก และ
ฝ่ามือ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นบริเวณสนามเด็กเล่น ซึ่งมักเกิดในช่วงเวลาพักกลางวัน เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุขึ้น ส่วนใหญ่ครูประจาชั้นหรือพี่เลี้ยงจะปฐมพยาบาลให้นักเรียนก่อน หากมีอาการหนักก็
จะส่งห้องพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่อไป สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากตัวนักเรียน
แนวทางป้องกันอุบัติเหตุ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายป้องกันอุบัติเหตุ มีมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ มีการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย มีกิจกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุ มีการฝึกปฏิบัติเวลาเกิดไฟไหม้ มีการจัดทารายงานการเกิดอุบัติเหตุ และมีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ศรันยา บุญประกอบ (2549: 82) ได้ศึกษาการจัดบริการความปลอดภั ยในโรงเรียน
สรุปว่าโรงเรียนควรหมั่นตรวจเครื่องเล่น สนามอยู่เสมอให้อยู่ในสภาพที่ดีมั่นคงแข็งแรง ให้ทาง
โรงเรียนติดป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ช่วยให้เด็ก คานึงถึงความปลอดภัย โรงเรียนควรเข้มงวดในการรับ ส่งนักเรียน อาจให้มีการแสดงบัตรทุกครั้ง ควรระมัดระวังบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาทาอันตรายเด็ก
และสอนให้เด็กไม่รับของจากคนแปลกหน้า โรงเรียนต้องเป็นสื่อกลางของชุมชนในการส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ผู้ใหญ่ในชุมชนคานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรก โรงเรียนควรเชิญผู้ปกครอง
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ตารวจ มาอบรมหรือให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องความปลอดภัย ให้ทาง
โรงเรียนช่วยสอนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้ปลอดภัย เพราะในชีวิตประจาวัน
เด็กๆ จะต้องพบเห็นและใช้
นพเก้า ณพัทลุง และ พรพิมล พรพีรชนม์ (2551: 17) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
จัด สวัสดิศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ความปลอดภัยในห้องเรียน ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เหมือนบ้าน
และแนะนาการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ อย่างปลอดภัย จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ให้เอื้อต่อ
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การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย ปลอดภัยและคงทน มีการปฐมนิเทศในเรื่องความปลอดภัย
และความปลอดภัยนอกห้องเรียน ได้แก่ จัดป้ายนิเทศเรื่องความปลอดภัย จัดเครื่องเล่น ของเล่น
กลางแจ้งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แนะนาวิธีการเล่นที่ถูกวิธีและปลอดภัย และจัดศูนย์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย เนื้อหาด้านความปลอดภัยครูส่วนใหญ่สอดแทรก
เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้มากกว่ากาหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา และเนื้อหาที่
ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมากที่สุด คือเนื้อหาด้านสวัสดิภาพในห้องเรียน เนื้อหาที่ครูจัด
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยน้อยที่สุด คือเนื้อหาด้านสวัสดิภาพเกี่ยวกับการโดยสารรถโรงเรียน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยที่จัดให้เด็กปฐมวัยมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเล่า
เรื่อง เล่านิทาน และน้อยที่สุด คือ การใช้โสตทัศนูปกรณ์และการประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัยที่จัดให้เด็กปฐมวัยมากที่สุด คือ การสัมภาษณ์ และน้อยที่สุดคือ การทดสอบ
ธีร วัฒ น์ สมเพาะ (2551) ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ด้านการพัฒนากลุ่มความปลอดภัยในสถานศึกษาได้มอบหมาย
ให้หัวหน้าอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัย ด้านการค้นหาปัญหา และ
เหตุการณ์การบาดเจ็ บ สถานศึกษาใช้ส มุดบันทึกในการค้นหาปัญหา และเหตุการณ์บาดเจ็บใน
สถานศึ กษา โดยมี การค้ น หาปั ญหาการบาดเจ็บ ด้ว ยการเฝ้ า สั ง เกตและมีก ารดาเนิ นการส ารวจ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาเป็นประจาเดือนละครั้ง ด้านมุ่งสร้างความปลอดภัยใน 6 ด้าน คือ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีการดาเนินการสร้างแผนความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน ด้านระบบคุ้มครองเด็ก สถานศึกษามีการประสานงาน
ร่วมกับผู้นาชุมชนเป็นแนวร่วมในการสอดส่องดูแล ด้านการเดินทางไปกลับสถานศึกษาอย่างถูกวิธี มี
การจัดระบบความปลอดภัยในการเดินทาง และกาหนดความรับผิดชอบ ด้านกิจกรรมการเรียน มีการ
จัดการเรียนการสอนความปลอดภัยโดยบูรณาการเข้ากับการสอนปกติ ด้านหลักสูตรความปลอดภัย
มีการสร้างหลักสูตรความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านแผนฉุกเฉินในสถานศึกษา มีการ
กาหนดนโยบาย และแผนความปลอดภัย การใช้อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ สาหรับความ
คิดเห็นต่อการดาเนินการจัดความปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน
ณั ฎ ฐิ ย า แก้ ว ถาวร ( 2551) ศึ ก ษาการจั ด การความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า ด้านการพัฒนากลุ่มความ
ปลอดภั ย ในโรงเรี ย นมี ก ารมอบหมายให้ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย นเป็ น ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน ด้านการค้นหาปัญหา และเหตุการณ์การบาดเจ็บ โรงเรียนใช้
การสังเกต และมีการดาเนินการสารวจสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาเป็นประจาเดือนละครั้ง ด้านมุ่ง
สร้างความปลอดภัยใน 6 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน โรงเรียนมีการ
ดาเนินการสร้างแผนความปลอดภั ยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา
และการสร้างความปลอดภัย ด้านระบบคุ้มครองเด็ก มีการป้องกันเด็กก่อพฤติกรรมรุนแรง โดยใช้
วิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อได้รับข้อมูลที่ชัดเจน นาไปสู่การวางแผนช่วยเหลือนักเรียน
และการเดินทางไปกลับ โรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนได้สร้างความปลอดภัยด้านหลักสูตรปฐมพยาบาล
การช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลมีความพร้อมในการใช้งานเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ ด้านมีนโยบาย แผนและกิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการ
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กาหนดนโยบายและแผนความปลอดภัยการใช้สนามกีฬา สนามเด็กเล่น และความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน
นงนุช นิติการ (2554: 65) ทีศ่ ึกษาสภาพการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ส านั กงานเขตหนองจอก ด้านการเดินทางไป-กลั บโรงเรีย นอย่างถูกวิธี พบว่ า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ การจัดทาแผนการเดินทาง
ของนักเรียน การจัดระบบรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
กฎจราจร และด้านระบบคุ้ มครองเด็ก โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3
ลาดับแรก คือ การป้องกัน คนแปลกหน้าจากภายนอก การจัดระบบการลงโทษของนักเรียน การ
ป้องกันปัญหายาเสพติด
3.2.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
อุบัติภัย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และสร้างความเสียหายรุนแรง
มากขึ้น ประเทศไทยเคยเกิดอุบัติภัยที่รุนแรง เช่นเหตุการณ์คลื่นยักษ์สินามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 และล่าสุดในปัจจุบันเกิดอุทกภัยขึ้น มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 64 จังหวัด มี
ผู้เสียชีวิต 567 ราย สูญหาย 2 ราย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , 2554: ออนไลน์) ซึ่งพบว่า
เศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท (แอนเน็ต ดิกสัน, 2554: ออนไลน์ )
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า อุบัติภัย หมายถึง เหตุการณ์
ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่เจตนา เป็นผลทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน เป็นอันตรายแก่ร่างกาย
และจิตใจ อาจทาให้สูญเสียชีวิต และได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข (2552: 41 – 56) สรุปได้
ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ จากกรม
อุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้พ้นจากอันตราย และฝึกทักษะการปฐมพยาบาลแก่
นักเรียน ครู และบุคลากร
3. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และตรวจตราซ่อมบารุงสายไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน
4. จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิง และบารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
5. ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน
ทราบและฝึกซ้อม
6. ตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพมั่นคง
แข็งแรง
7. ปลูกต้นไม้เป็นแนวเพื่อลดความรุนแรงของพายุ ฝุ่นละอองและป้องกันเสียงดัง
8. ติดตั้งสายล่อฟ้าสาหรับอาคารสูง ๆ บริเวณต้นไม้สูง ๆ
9. ครูและนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่ละวัน
และยามวิกาล
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10. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารสาคัญพร้อมย้ายได้
ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
11. วางผังการก่อสร้างอาคารให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งวางระบบการ
ระบายน้า และแนวป้องกันอุทกภัย
12. จัดสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อ
ขอความช่วยเหลือได้ทันที
13. ฝึกซ้อมการหลบภัยจาก อัคคีภัย วาตภัย ฟ้าผ่า อุทกภัย แผ่นดินไหว
สึนามิ และแผ่นดินถล่ม ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
14. ปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับ ณ จุดที่เกิดเหตุ และนาส่งโรงพยาบาล หากจาเป็นต้อง
ได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
สรุปได้ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย คือ วิธีการหรือสิ่งที่สถานศึกษาต้อง
ดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด และไม่เจตนา เมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิด
ความเสียหาย อันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทุกภัยและธรณีพิบัติภัย
ชิน ภัทร ภูมิรั ตน (ไทยรัฐ 17 พฤศจิกายน 2554: 15) กล่ าวว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สารวจสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มเผชิ ญ สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ พบว่ า ยั ง มี อ ยู่ น้ อ ยมาก ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร JICA ประเทศญี่ปุ่น จัดทา
หนังสือประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 เรื่อง ได้แก่ อุทกภัย ดินถล่ม และภัย สินา
มิ โดยเฉพาะหนั งสื อเรื่ องอุทกภัย ได้ทาขึ้นใหม่พร้อมคู่มือจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นความรู้
พื้นฐาน ประเภทสาเหตุการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พร้อมเน้นวิธีปฏิบัติในการเตรียมพร้อมอพยพ
การปฏิบัติตนเมื่อมีน้าท่วมและการปฏิบัติภายหลังการเกิดอุทกภัย โดยได้นาหนังสือ คู่มือการจัดการ
เรียนรู้ ตัวอย่างการจัดการศึกษาเป็นช่วงชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
แนวทางการจั ด กิ จ กรรม รวมทั้ ง เรื่ อ งเล่ า จากประสบการณ์ แ ละกรณี ศึ ก ษาลงในเว็ บ ไซต์
http://academic.obec.go.th/ ให้สถานศึกษาทั่วประเทศนาไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน
กิ่งเพชร ศิริบูลย์ภักดี (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเฝ้าระวังอุทกภัย และ
ดิ น โคลนถล่ ม ส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน ต าบลนานกกก อ าเภอลั บ แล จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ พบว่ า
กระบวนการเรียนรู้การเฝ้าระวังอุทกภัยและดินโคลนถล่มมีองค์ความรู้ 3 ประเด็น ได้แก่ การสังเกต
ธรรมชาติพยากรณ์ โดยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สังเกตสีของน้าในห้วยเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น
คล้ายสีดิน และการตื่นตัวของสัตว์ในพื้นที่ การเตือนภัยด้วยการสื่อสารในชุมชนและจากภาครัฐ การ
ประกาศเสียงตามสาย การอยู่เวรยามของอาสาสมัครป้องกันภัย และการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้น
ในพื้นที่
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3.2.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ครอบคลุมประเภทของสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ การทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
การเสพสารเสพติด การอุปโภคบริโภค การถูกล่อลวงและลักพาตัว สื่อลามกอนาจาร อบายมุข
พฤติกรรมชู้สาว อินเตอร์เน็ตและเกม ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไข สรุปได้ดังนี้ (2552: 56 – 69)
3.2.3.1 การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
1. จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนและบุคคลรอบโรงเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสถานที่ที่เสี่ยงรอบบริเวณโรงเรียน
2. จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้ อมในสถานศึกษาให้มีความ
ปลอดภัย
3. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. ตรวจสอบแหล่งจาหน่ายหนังสือ การ์ตูนและวารสารยั่วยุรอบบริเวณโรงเรียนอย่า
ให้มีขึ้น
5. จัดทาเป็นหลักสูตรบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2.3.2 การทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
1. จัดกิจกรรมธรรมะและการส่งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย
3. จัดหาจิตแพทย์เข้ามาศึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องจิตใจ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม หรือมูลนิธิในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจ
5. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านสุขภาพจิตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.2.3.3 การเสพสารเสพติด
1. จัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้โอกาสนักเรียนที่เคยติดสารเสพติด
2. จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทางสังคม เช่น TO BE NUMBER ONE
เวทีคนเก่ง อย.น้อย
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ได้แสดงออกตามความสามารถที่
ถูกต้อง
5. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. เฝ้าระวังในที่ลับตาในบริเวณจุดที่เป็นอันตราย และเสี่ยงต่อการกระทาความผิด
7. จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อเชื่อมและหลอม
รวมพลังระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้เป็นที่พึ่งแก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง
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3.2.3.4 การอุปโภคบริโภค
1. แต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการเพื่อกากับติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพ
อาหารและเครื่องดื่ม
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน ครู บุคลากร
3. จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน
4. จัดระบบมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร อาคารเรียน อาคารประกอบ
5. จัดครูพยาบาลหรือครูอนามัยโรงเรียนอานวยความสะดวกในการดูแล
รักษาพยาบาลร่วมผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน
6. จัดให้มีการวิจัยอาหารกลางวันที่จัดทาหรือจาหน่ายให้เกิดประโยชน์ในเชิง
โภชนาการ
3.2.3.5 การทะเลาะวิวาท
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาททั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2. ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท
4. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
5. ขอความร่วมมือกับตารวจท้องที่ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายนอก
โรงเรียน
6. จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท
3.2.3.6 การถูกล่อลวงและลักพาตัว
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประสานงานชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายในการ
สอดส่อง
2. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ ก ารแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า
การตัดสินใจ การให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจากการล่อลวงลักพา
ดูแลนักเรียน
3. จัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
4. จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
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3.2.3.7 สื่อลามกอนาจาร
1. ดาเนินการควบคุมการดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
2. จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน
3. จัดรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนามาจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
เพื่อแก้ปัญหา
4. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล
สื่อลามกอนาจารตามแหล่งจาหน่ายรอบบริเวณโรงเรียน
5. จั ดกิ จ กรรมและเสริม สร้ างค่านิ ยม ปลู กฝั งคุ ณธรรม จริยธรรมที่ ดีงามให้ กั บ
นักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
3.2.3.8 อบายมุข
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในโทษภัยและปัญหา แหล่ง
อบายมุข ที่มผี ลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ โดยบูรณาการ
กับกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่างๆ โดยการ
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
4. จัดระบบการตรวจสอบ รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
ป้องกันการหนีเรียนไปหาอบายมุข
5. กากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนจากครูฝ่ายปกครองครูที่ปรึกษาพร้อมทั้ง
ประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
6. จัดทาการสารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตั้ง
เพื่อการประสานงานกับครู ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ
3.2.3.9 พฤติกรรมชู้สาว
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบสืบเสาะหาข้อเท็จจริง และดาเนินการแก้ไขในกรณีที่เป็น
ปัญหาร้ายแรง
2. จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ
3. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
4. ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้มงวดและตรวจตราสภาพที่พักของเด็กที่อยู่ตามหอพัก
และสถานที่ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง
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3.2.3.10 อินเตอร์เน็ตและเกม
1. จั ด ให้ บ ริ ก ารอิน เทอร์เ น็ ตกั บนั ก เรี ยนในช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมตามบริบ ทของ
โรงเรียน และให้มีครูควบคุมดูแล
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจ หรือสร้างแรงจูงใจในการแสดงออกทางด้าน
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
3. กากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทาง
ไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
4. จั ดตั้ งอาสาสมัค รนั กเรีย นคอยตรวจสอบเว็ บไซต์ หรือ จัด ให้ ติด ตั้ง โปรแกรม
ตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ(กระทรวง ICT)
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบร้าน
อินเตอร์เน็ตร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนในช่วงเวลาเรียน
สรุ ป ได้ ว่ า มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาทางสั ง คม คื อ วิ ธี ก ารหรื อ สิ่ ง ที่
สถานศึกษาต้องดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยที่เกิดจาก การละเมิดทางร่างกายและจิตใจ การ
ทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย การเสพสารเสพติด การอุปโภคบริโภค การทะเลาะวิวาท การถูก
ล่อลวงและลักพา สื่อลามกอนาจาร อบายมุข พฤติกรรมชู้สาว อินเทอร์เน็ตและเกม
ดุษณีย์ ทองเกลี้ยง (2546) ศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและการป้องกันใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าโรงเรียนร้อยละ 81.1 มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาทร้อยละ 98.0 ทาร้ายตนเองร้อยละ 2.0 สาหรับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเป็นเหตุการณ์รุนแรง
น้อยร้อยละ 79.4 และรุนแรงมากร้อยละ 4.0 แต่ไม่รุนแรงถึงเสียชีวิต สถานที่ที่พบมากที่สุดคือ
บริเวณอาคารเรียน ส่วนใหญ่เกิดช่วงหลังเลิกเรียน สาเหตุจากปัญหาความไม่เข้าใจกันมากที่สุด
สาหรับผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความสาคัญและการปฏิบัติพบว่า ครูกว่าร้อยละ 75 ให้
ความสาคัญ 3 อันดับแรกคือ มีการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีบัตรประจาตัว
นักเรียนทุกคน กาหนดนโยบายไม่ให้นักเรียนพกพาอาวุธ สาหรับกลุ่มครูที่เคยได้รับการอบรมให้
ความสาคัญและการปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มครูที่ไม่เคยอบรม
ระพีพัฒน์ ศรีมาลา (2547) ศึกษาการใช้ความรุนแรงในนักเรียน พบว่าการใช้ความ
รุนแรงในนักเรียนมัธยมศึกษาเกิดจากปัจจัยภายในตัวนักเรี ยน ได้แก่ การขาดการควบคุมอารมณ์
การแสดงออกที่จะสร้างจุดเด่นให้ผู้อื่นยอมรับ ค่านิยมและศักดิ์ศรี ปัจจัยสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียน
ได้แก่นักเรียนไม่เชื่อคาสั่งสอนของผู้ปกครอง การขาดความอบอุ่นในครอบครัว การแสดงความรุนแรง
ในครอบครัว การบังคับใช้กฎระเบียบของโรงเรียนไม่เข้มงวด การแก้แค้นแทนเพื่อน การลงโทษของ
ครูและอิทธิพลของสื่อในปัจจุบัน นักเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้ความรุนแรงเป็น 2
ลักษณะคือ การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เหมาะสม และการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ต้อง
ใช้ ส่วนการมองการแก้ปัญหาความรุนแรงมี 2 ลักษณะด้วยกันคือ การแก้ไขความรุนแรงโดยการใช้
ความรุนแรงและแก้ไขปัญหาความรุนแรงโดยการไม่ใช้ความรุนแรง
วุฒิพงษ์ ไชยทิพย์ (2548) ศึกษาประสิทธิผลและปัญหาการใช้กระบวนการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน พบว่าด้านที่มีประสิทธิผลการ
บริหารมากที่สุด ได้แก่ ด้านการดาเนินการอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการควบคุมและด้านการ
วางแผน อีกทั้งเสนอแนะว่าผู้บริหารโรงเรียนควรปฏิบัติการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่
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ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ควรมี
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันดาเนินการป้องกัน การแพร่ระบาดของสาร
เสพติดในโรงเรี ยน เจ้ าหน้ าที่ตารวจ ครูปฏิบัติการ และผู้ ปกครองของนักเรียนควรมีการประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อหาทางแก้ปัญหาแก่นักเรียนที่มีปัญหาร่วมกัน
พิชญา สมทรง (2550) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 พบว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู และบุคลิกภาพ
ศุภวรรณ กรีฑาเวช (2551)ได้ศึกษาทัศนะของนักเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อมาตรการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเพศจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน พบว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ ไม่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กระทรวง
วัฒนธรรมและสานักงานตารวจแห่งชาติควรให้ web master ขึ้นบัญชีรายชื่อเว็บไซต์ที่ล่อแหลมสื่อ
ไปในทางลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ต ควรมีการสุ่มตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตอย่าง
สม่าเสมอและควรเพิ่มประสิทธิภ าพของเครื่องมือและบุคลากรให้ มีความรู้ให้ ทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านประชาสัมพันธ์ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทางเพศที่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ตและผู้ ปกครองควรดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอีกทั้งควรมีการจัด
ฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยและในด้านสุดท้ายคือการป้องกันและแก้ไขผล
พบว่านักเฝ้าระวังและเตือนภัยมีความเห็นด้วยในระดับมากกับการให้หน่วยงานต่างๆ เปิดศูนย์ Hot
line สายด่วนรั บเรื่ องร้ องเรียนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเพศที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต และมี
ข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลควรมีกฎหมายที่เด็ดขาดและรุนแรงต่อผู้ที่กระทาผิดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือและให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สถาบันการศึกษาและภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดสื่อลามกอนาจาร โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวควรมีการสร้างจิตสานึกหรือ
ปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนและสอนให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเลือกบริโภคสื่ออย่างฉลาด
และถูกต้อง
ภีรวัฒน์ นนทะติโชติ, ภทรพร ยุทธนาภรณ์พินิจ และทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ (2552:
123) ศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน มี 4
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้สึ กมีคุณค่าในตนเอง ยุทธศาสตร์การส่ งเสริมและพัฒ นา
สภาพแวดล้อมทางสังคม และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (2552: 4 – 6) ศึกษาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี พบข้อค้นพบจากการดาเนินกิจกรรมว่า กระบวนการสร้าง
ความเข้าใจและทาให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทและความสาคั ญของตนในเรื่องเกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียน ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ จะช่วยให้
นโยบายและแผนงานของโรงเรียนมีพลังและเกิดผลทางปฏิบัติ คณะครูโรงเรียน ต้องได้รับการพัฒนา
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เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในด้านเทคนิคกระบวนการการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน
รวมทั้งกระบวนการการทางานเป็นทีม เพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาเด็กเป็นรายกรณี
สมศักดิ์ อยู่ขา (2552) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการป้องกันการ
ติดเกมออนไลน์ของนักเรียน พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนเกิดจาก
การชักจูงแนะนาของกลุ่มเพื่อน การกาหนดมาตรการป้องกันเรื่องเกมออนไลน์ไว้ในแผนงานของ
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ งของการป้องกันการติดเกมออนไลน์ สาเหตุการติดเกมออนไลน์ของเด็กเกิดจาก
การที่ครอบครัวจานวนมากไม่มีเวลาดูแลเด็ก การมีร้านบริการเกมออนไลน์ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนและ
สถานศึกษา ส่ งผลกระทบต่อปัญหาการติดเกมออนไลน์ ส่ ว นในด้านบทบาทของผู้ บริหารในการ
ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญหานั กเรี ย นติด เกมออนไลน์ มีความเห็ น ด้ว ยอยู่ ในระดั บมาก ในประเด็น ที่
ผู้บริหารควรมีบทบาทในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่งงาน บทบาทในการ
ส่งเสริมทักษะในการพัฒนาความรู้ บทบาทในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน บทบาทในการสนับสนุน
สร้างสรรค์แผนงานและกิจกรรม บทบาทในการป้องกันการติดเกมออนไลน์ บทบาทในการเป็นผู้
ช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเกม บทบาทการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทการกาหนดมาตรการ
ป้องกัน บทบาทในการแนะแนว บทบาทในการเป็นที่ปรึกษา บทบาทในการนิเทศและบทบาทการ
ประสานงาน
อรุณสไว ปินอินต๊ะ (2552) ศึกษาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการ
ป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน พบว่ามีการใช้บุคคลในชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรที่ร่วมกันป้องกัน
สารเสพติด มีการมอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด
ร่วมกับชุมชน มีการนานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสารเสพติดใน
ชุมชน มีการจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารสารเสพติดร่วมกับชุมชน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและมีการประสานความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการป้องกันสารเสพ
ติด มีการจัดทาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสารเสพติดร่วมกับชุมชน มีการร่วมมือกับ
ชุมชนช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศเรื่องการป้องกันสารเสพติดร่วมกับชุมชน และได้ร่วมมือกับชุมชน
ติดตามพฤติกรรมผู้เคยเสพสารเสพติดไม่ให้หวนกลับมาใช้สารเสพติดอีกต่อไป
จิดาภา สืบวงษ์ (2553) ได้ศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
พบว่า สาเหตุการทะเลาะวิวาทมาจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม สาเหตุจากกลุ่มเพื่อน สาเหตุ
จากเรื่องชู้สาว สาเหตุจากการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ สาเหตุจากการมีปัญหากันมาก่อน แนวทางการ
แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ อาจารย์ฝ่ายปกครอง ผู้ปกครอง และ
นักเรียนนักศึกษา ควรดาเนินการโดยการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงของการทะเลาะวิวาททาสัญญา
ความประพฤติ อบรมสั่ ง สอนให้ รู้ จั ก การอยู่ ร่ ว มสถาบั น การให้ ข้ อ มู ล และขอความร่ ว มมื อ จาก
ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เจษฎา ศรี สุภ าพ (2553) ศึกษาการพัฒ นาการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน พบว่าการดาเนินงานวงรอบ ที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมระดม
ความคิดทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาของการแก้ไขและป้องกันสารเสพติดจาก
การดาเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด โดยนากิจกรรมประกวดห้องเรียน
สีขาว กิจกรรมเยี่ยมบ้านและกิจกรรมคลินิกให้คาปรึกษา ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว ใน
ภาพรวมทาให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน ตระหนักถึงความสาคัญของ
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ปั ญ หาและมี เ จตนารมณ์ร่ ว มกั น ที่จ ะให้ ความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปัญ หาสารเสพติ ด
การเยี่ยมบ้านทาให้คณะครูมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นสภาพที่แท้จริง และสามารถคัดกรองและ
หาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง แต่การดาเนินงานยังขาดประสิทธิภาพและ
ไม่คล่องตัว ต้องดาเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 จากการดาเนินการในวงรอบที่ 2 โดยใช้การศึกษาดู
งานสภาพจริ งของผู้ ป่ ว ยที่ติดสารเสพติดประเภทเหล้ าและบุห รี่ และกระบวนการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร เพื่อกากับติดตามทาให้ครูได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งได้รับการดูแลเอาใจใส่
ดวงพร หุตารมย์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคในการลด
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของเยาวชนที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ เยาวชนและ
ครอบครัวยุคไซเบอร์ของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม รวมทั้งศึกษาบทบาทของครอบครัว
ในการลดพฤติก รรมติด เกมออนไลน์เ ยาวชนในศูน ย์ ป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญหาเด็ กติ ด เกม พบว่ า
จุดเริ่มต้นที่สาคัญที่ส่งผลให้เยาวชนสนใจเล่นเกมออนไลน์ได้แก่ มูลเหตุที่หนึ่งคือปัจจัยที่เกิดจากตัว
ผู้ปกครองเอง มูลเหตุที่ส อง คือ ลั กษณะเด่นของเกมออนไลน์ ปัจจัยสนับสนุนที่ส่ งผลให้เยาวชน
สามารถลดพฤติกรรมการติดเกมลงได้ ได้แก่ 1) ปัจจัยของตัวเยาวชนเอง 2) ปัจจัยเกี่ยวกับโปรแกรม
พัฒนาศักยภาพเยาวชนและครอบครัวยุคไซเบอร์ ปัจจัยอุปสรรคที่นาพาให้เยาวชนกลุ่มศึกษาหัน
กลับมามีพฤติกรรมติดเกมดังเดิม ได้แก่ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในชุมชน 2) ปัจจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของเกมออนไลน์ 3) ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว 4) ปัจจัยเกี่ยวกับเพื่อน นอกจากนี้ยัง
พบว่า บทบาทของครอบครัวที่มีส่วนช่วยให้เยาวชนกลุ่มศึกษาสามารถลดพฤติกรรมการติดเกมได้แก่
หางานอดิเรกให้บุตรหลานทาตามความสนใจ พูดคุยกันโดยไม่ใช้อารมณ์ ทาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กให้
ลดโอกาสการเล่นเกมออนไลน์ และเริ่มสร้างวินัยในบ้านและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น
Peper (2002) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงในโรงเรียน ความโกรธ
ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน และการใช้มาตรการป้องกันและแก้ไข พบว่า บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน
และชุมชน ควรร่วมมือกันในการที่จะทาให้โรงเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
3.2.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน จากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อและโรคระบาด และความ
ผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน (2552: 70 – 89) สรุปได้ดังนี้
3.2.4.1 ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
ได้แก่มาตรการกาจัดของเสียในสถานศึกษาและมาตรการป้องกันและลดปริมาณของ
เสีย มีรายละเอียดดังนี้
3.2.4.1.1 มาตรการกาจัดของเสียในสถานศึกษา
1. โดยวิ ธี เ ก็ บ ขน เป็ น วิ ธี ที่ เ หมาะสมส าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตชุ ม ชน
ที่จะต้องมีการรวบรวมขยะหรือของเสียที่สามารถเก็บขนไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม และมีเวลาจัดเก็บที่
แน่นอน
2. โดยวิธีการฝังกลบ (Sanitary Landfill) เป็นการกาจัดขยะแห้ง
3. โดยวิธีการทาปุ๋ยหมักจากขยะ (Composting) การทาปุ๋ยต้องอาศัยกระบวนการ
ทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุ
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4. โดยวิธีการเผาในเตาเผา (Inceneration) เป็นวิธีการเผาในเตาเผา เพื่อเผาขยะที่
เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
5. โดยการนาของเสียไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) เป็นวิธีการที่คัดกรองของเสีย
บางประเภทซึ่งอาจนากลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะต่างๆ
3.2.4.1.2 มาตรการการป้องกันและลดปริมาณของเสีย
1. R1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น
2. R2 (Reuse) เป็นการนาของเสียมาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ้า
3. R3 (Repair) เป็นการนาวัสดุที่ชารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่
4. R4 (Recycle) เป็นการนาของเสียมาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว
นามาใช้ใหม่
5. R5 (Reject) เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์
3.2.4.2 ด้านโรคติดต่อและโรคระบาด
1. ตรวจร่างกายหาผู้เป็นโรค
2. แยกนักเรียนที่ป่วยและนักเรียนที่สัมผัสโรคติดต่อ
3. แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีโรคติดต่อในสถานศึกษา
4. ให้ภูมิคุ้มกันโรค
5. ป้องกันและทาลายเชื้อโรค
3.2.4.3 ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน
1. มีแนวทางช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์
2. มีการปรับพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์
3. จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นร่ ว มระหว่ า งเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาทางด้ า นพฤติ ก รรมอารมณ์
กับเด็กปกติ
สุวิทย์ อุดมธาดา (2544) ได้ศึกษาผลกระทบของสภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่อ
การบริหารโรงเรียน พบว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบของสภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษ
ทางน้า มลพิษทางอากาศ มลพิษจากเสียง และความสั่นสะเทือน มลพิษจากมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
มลพิษจากสารอันตรายและมลพิษจากเสียงอันตราย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และโรงเรียนได้รับ
ผลกระทบของสภาวะมลพิษต่อการบริหารงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานธุรการ การเงิน งาน
อาคารสถานที่ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดย
เฉลี่ยในระดับน้อย
กตั ญ ชลี ห่ ว งเอี่ ย ม (2551) ศึก ษาประสิ ท ธิผ ลของโปรแกรมการสอนสุ ข ศึ ก ษา
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 พบว่าภายหลังการใช้
โปรแกรมการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรับ รู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการปฏิบัติ
ตนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อดีกว่าก่อนการใช้โปรแกรมสอนสุขศึกษา
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ณั ฏ ฐนั น ท์ ปั้ น ลายนาค (2552) ศึ ก ษาการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแบบองค์รวม พบว่า
1. สภาพและปั ญหาการส่งเสริมสุ ขภาพอนามัยที่โ รงเรียนเคยประสบและกาลั ง
ประสบได้แก่ 1) ขาดครูที่มีความรู้เฉพาะทางทั้งทางด้านอนามัย และวิชาสาระการเรียนรู้สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 2) ครูมีงานสอนและงานอื่นมากทาให้ไม่มีเวลาดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 3)
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจน้อย 4) ขาดการประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานอื่น 5) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูขาดขวัญ กาลังใจการดาเนินงาน เนื่ องจาก
ผู้บริหารต้นสังกัดไม่เห็นความสาคัญของการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 6) ขาดงบประมาณ
การดาเนินงานและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นน้อย
2. แนวทางการบริหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม พบว่าโรงเรียนที่มีความเป็น
เลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีการบริหารตามแนวทางการบริหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสาคัญในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและการ
จัดบริการด้านสุขภาพ สาหรับทั้งนักเรียนและครู และจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมหลากหลาย
เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
Jaworowski (2003: 352 A) ศึกษาความสัมพันธ์ของการดูแลสุขภาพ และความ
ปลอดภัยในโรงเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอังกฤษมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์ การศึกษา
ได้ น าเสนอผลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจั ด การดู แ ลสุ ข ภาพ และ
ความปลอดภัย และความสัมพันธ์กับความสาเร็จทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิ ต ศาสตร์ โดยที่ ก ารดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพมี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษและ
คณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ การป้องกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยในโรงเรียนเป็น
ตัวชี้วัดว่า การดูแลรักษาสุขภาพมีผลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแต่ไม่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
Coote- Solex (2004: 359 A) ทาการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรด้านสุขภาพความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในโรงเรีย น กฎระเบียบของโรงเรียนมัธยมที่สาคัญที่สุดในทศวรรษที่ 21
พบว่าผู้บริหารใช้กลยุทธ์มากกว่า 3 กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ และใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการ
จัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย ผู้บริหารและครูได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ สวัสดิภาพ
และความปลอดภัยในระดับมากทุกโรงเรียน และการเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กฎ มาตรการของผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและความปลอดภัยจะทาให้เกิดแนวคิดที่ถูกต้องในการใช้
กฎ และมาตรการในโรงเรียนด้วย
สรุปได้ว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน คือ วิธีการ
หรือสิ่งที่สถานศึกษาต้องดาเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อ ม โรคติดต่อและ
โรคระบาด และความผิดปกติจากสุขภาวะ
3.2.5 มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสัตว์มีพิษ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 89 – 90) ได้กาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไข ไว้ดังนี้
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1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มี
พิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
2. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีการป้องกัน
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ
3. จั ด ท าป้ า ยเตื อ นภั ย จากสั ต ว์ มี พิ ษ ในบริ เ วณที่ เ ป็ น จุ ด เสี่ ย ง เช่ น บริ เ วณรั้ ว
สถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเป็นต้น
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
เช่น การกาจัดแหล่งเพาะพันธ์ยูง
5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีที่ ได้รับพิษจากสัตว์
มีพิษ
6. จัดทาแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
โรงพยาบาลใกล้เคียง หน่วยกู้ภัยต่างๆ เป็นต้น
สรุปได้ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ คือ วิธีการหรือสิ่งที่สถานศึกษา
ต้องดาเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากสัตว์มีพิษ
3.2.6 การรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านผลกระทบจากการสู้รบและ
ความไม่สงบ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 90) ได้กาหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยไว้ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ
2. กาหนดแผนฉุกเฉิน เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนทราบ
3. ซักซ้อมการอพยพ จัดทาหลุมหลบภัยและจัดหาที่พักพิงชั่วคราว ในกรณีเกิดการ
สู้รบและความไม่สงบ
4. ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง อ า ส า ส มั ค ร
องค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดการสู้รบและความไม่สงบ ทั้งการอพยพเครื่อง
อุปโภคและบริโภคเป็นต้น
5. รายงานให้หน่วยต้นสังกัดทราบ เมื่อเหตุการณ์สู้รบและความไม่สงบ
สรุปได้ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
คือ วิธีการหรือสิ่งที่สถานศึกษาต้องดาเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากจากการสู้รบและ
ความไม่สงบ
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3.3 การควบคุม กากับ ติดตาม และรายงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาคู่มือข้อปฏิบัติและมาตรการ
รั ก ษาความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา ซึ่ งเป็น นโยบายที่ กาหนดให้ ส ถานศึก ษาในสั งกั ดทุ กแห่ ง ไป
ดาเนินการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จากผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและ
ความรับผิดชอบให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง
ในการด าเนิ น การตามข้ อ ปฏิ บั ติ แ ละมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ซึ่ ง ในการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษานั้น จะมีต้องมีกระบวนการในการควบคุม กากับ ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานอย่างแท้จริง (สพฐ., 2552: 92)
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติงานว่าสถานศึกษาควรมีให้ดาเนินการ (2552: 92) ดังนี้
1. ให้มีการประเมินผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ในการประเมิน กรรมการที่จะเป็นผู้ประเมินให้ แต่งตั้งจากข้าราชการในกลุ่ ม
โรงเรียน หรือสหวิทยาเขต จานวน 3 - 5 คน ทั้งนี้ให้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพส่งคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การประเมินเสนอให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลงนาม
3. สถานศึกษาสามารถประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินด้วยก็ได้
เมื่อได้การประเมินแล้วให้รวบรวมไว้ที่สถานศึกษา
4. การประเมินตามข้อ 2 เมื่อสถานศึกษาดาเนินการประเมินแล้ว ให้ส่งผลการ
ประเมินให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบ
ขอบเขตของการประเมิน
ในการประเมินผล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 92 – 93)
ได้กาหนดขอบข่ายของการประเมินผลไว้ 6 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ
1.1 โครงสร้างของอาคารเรียน อาคารประกอบ
1.2 การใช้ครุภัณฑ์
1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า
1.4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
1.5 ห้องน้าห้องส้วม
2. บริเวณโรงเรียน
2.1 รั้วและประตูโรงเรียน
2.2 บ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยงปลา
2.3 เขตก่อสร้างและกองวัสดุชารุด
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2.4 ต้นไม้
2.5 สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา
2.6 โอ่งน้า บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังเก็บน้า
2.7 เตาเผาขยะและที่ทิ้งขยะ
3. สภาพแวดล้อมของถานศึกษา
4. เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. การเดินทางไป – ขากลับ
5.1 การเดินทางเท้า
5.2 การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก
5.3 การเดินทางโดยยานพาหนะทางน้า
6. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา
7. การร่วมกิจกรรมสาคัญ
7.1 การแสดงของนักเรียนบนเวที หรือกลางแจ้ง
7.2 การเดินรณรงค์ลักษณะต่าง ๆ
7.3 การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา
7.4 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
7.5 การเข้าค่ายพัฒนาชุมชน
7.6 การใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในการเปิดงานพิธีต่างๆ
ด้านที่ 2 การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
2.1 อัคคีภัย
2.2 วาตภัย
2.3 อุทกภัย
2.4 ธรณีพิบัติภัย
ด้านที่ 3 ปัญหาทางสังคม
3.1 การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
3.2 การทาร้ายร่างกายและการฆ่าตัวตาย
3.3 สารเสพติด
3.4 การอุปโภคบริโภค
3.5 การทะเลาะวิวาท
3.6 การถูกล่อลวงและลักพา
3.7 สื่อลามกอนาจาร
3.8 อบายมุข
3.9 พฤติกรรมชู้สาว
3.10 อินเทอร์เน็ตและเกม
ด้านที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
1.1 มลพิษจากสิ่งแวดล้อม
1.2 โรคติดต่อและโรคระบาด
1.3 ความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน
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ด้านที่ 5 ด้านสัตว์มีพิษ
ด้านที่ 6 ด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
แนวทางการให้ระดับคุณภาพ
ระดับคะแนน 1 มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ตามคู่มือข้อปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ระดับคะแนน 2 มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ตามคู่มือข้อปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ระดับคะแนน 3 มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ตามคู่มือข้อปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติ
ระดับคะแนน 4 มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ตามคู่มือข้อปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับคะแนน 5 มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ตามคู่มือข้อปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และมีการแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันรวมทั้งมีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
1. สังเกตและสัมภาษณ์ ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ ได้แก่ ระเบียบ คาสั่ง อุปกรณ์
สถานที่ ฯลฯ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิ จัยที่เ กี่ยวข้อ งกับการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาพบว่าความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่สาคัญมาก โดยเฉพาะงานวิจัยต่างประเทศจะ
ให้ความสาคัญกับเรื่องความรุนแรงของนักเรียน การดูแลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ สุขภาพของนักเรียน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน ซึ่งต่างจากงานวิจัยในประเทศ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การบริการความปลอดภัยและการจัดการเรียนการ
สอนสวัส ดิศึกษา ผู้ วิจั ย จึ งใช้กรอบแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มี
รูปแบบและแนวดาเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน อีกทั้งเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 6 ด้าน คือ 1)มาตรการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ 2)มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย 3)มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทาง
สังคม 4)มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 5)มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านสัตว์มีพิษและ 6)มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในบทนี้ผู้วิจัยขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขั้นตอนต่างๆ ของ
วิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร คื อ สถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2,360 แห่ง โดยจาแนกเป็น
- สถานศึกษาในภาคกลาง
จานวน
634 แห่ง
- สถานศึกษาในภาคเหนือ
จานวน
456 แห่ง
- สถานศึกษาในภาคใต้
จานวน
336 แห่ง
- สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน
934 แห่ง
กลุ่มตัวอย่ำง คือ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ Yamane (1967: 398) ได้
กลุ่มตัว อย่ างสถานศึกษาจ านวน 342 แห่ ง การเลื อกกลุ่มตัว อย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Statefied random sampling) กาหนดสัดส่วนจาแนกตามภูมิภาค ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 342
แห่ง โดยจาแนกเป็น
- สถานศึกษาในภาคกลาง
จานวน
92 แห่ง
- สถานศึกษาในภาคเหนือ
จานวน
65 แห่ง
- สถานศึกษาในภาคใต้
จานวน
49 แห่ง
- สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน
136 แห่ง
เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic random
sampling) ในการสุ่ ม เลื อ กสถานศึก ษาแต่ล ะภู มิ ภ าค โดยดาเนิน การสุ่ ม ตัว อย่า งจากรายชื่ อ
สถานศึกษาที่มีการเรียงลาดับตามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและรหัสโรงเรียน โดย
คานวณหาค่าช่วงของการสุ่ม (Sampling interval) จากสูตร ช่วงของการสุ่ม = จานวนประชากร
ทั้งหมด / จานวนกลุ่มตัวอย่าง ได้ช่วงการสุ่ม เท่ากับ 7 เมื่อได้ช่วงของการสุ่มแล้ว จึงใช้ค่านั้นในการ
สุ่มตัวอย่างสถานศึกษาในช่วงเท่าๆกัน ตามค่าช่วงของการสุ่มจนครบจานวนตามต้องการ
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา สถานศึกษาละ 1 คน ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา จาก
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2.
-

สถานศึกษาในภาคกลาง
จานวน
92
สถานศึกษาในภาคเหนือ
จานวน
65
สถานศึกษาในภาคใต้
จานวน
49
สถานศึกษาในตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน
136
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา จาก
สถานศึกษาในภาคกลาง
จานวน
92
สถานศึกษาในภาคเหนือ
จานวน
65
สถานศึกษาในภาคใต้
จานวน
49
สถานศึกษาในตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน
136
รวมผู้ให้ข้อมูล
จำนวน
684

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เป็นแบบสอบถามจานวน 2 ชุด สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยความแตกต่างระหว่างแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด อยู่
ที่คาอธิบายในการทาแบบสอบถามและคาถามในตอนที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการกาหนดรหัสของแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับกลับ
แยกส่วนระหว่าง 2 กลุ่ม ทั้งนี้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ย วกั บสถานภาพ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดั บการศึ ก ษาสู ง สุ ด
ประสบการณ์ในการทางาน ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการดาเนินการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และการได้รับคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพการด าเนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
สถานศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษา สั งกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลั กษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และคาถามปลายเปิด (Open-ended) ซึ่งครอบคลุม 6 ด้าน คือ
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
6. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการด าเนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบตัวอักษรบรรยาย มีตัวเลือก 5 ระดับ เรียงจากมากไป
หาน้อย คือ 4 3 2 1 0 มีรายละเอียดดังนี้
ระดับปัญหาในการปฏิบัติ
4 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ มากที่สุด
3 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ มาก

49
2 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ น้อยที่สุด
0 หมายถึง ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้น
กำรสร้ำงเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา
2. ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก รอบแนวคิ ด
การรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552)
6 ด้าน ดังนี้
1) มาตรการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
2) มาตรการการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
3) มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
4) มาตรการการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
5) มาตรการการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์พิษ
6) มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
3. สร้างแบบสอบถาม โดยกาหนดประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตที่กาหนดในกรอบ
แนวคิด
4. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
5. นาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการใช้
ภาษาและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Items Objective
Congruence) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประกอบด้วย
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จานวน 3 คน
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
จานวน 2 คน
ทั้งนี้ แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องความตรงเชิงเนื้อหา ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบบตัวอักษรบรรยาย 3 ระดับ โดยมีค่าคะแนนดังนี้
1 มีความสอดคล้อง หมายความว่า ข้อคาถามมีคุณภาพเพียงพอ สามารถ
นาไปใช้ได้
0 ไม่แน่ใจ หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีคุณภาพเพียงพอในการ
นาไปใช้ได้
- 1 ไม่มีความสอดคล้อง หมายความว่า ข้อคาถามมีคุณภาพน้อย ไม่เพียง
พอที่จะนาไปใช้
พิจารณาและคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1 แล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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6. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ไปยั ง
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้วิจัยดาเนินการส่งหนังสือขอความร่วมมือ หนังสือขอบคุณ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ไปยั ง สถานศึกษาที่เป็ น กลุ่ มตัว อย่าง และแนบแบบสอบถามของผู้ บริห ารสถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ไปพร้อมหนังสือนี้ทางไปรษณีย์และ
ส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์
3. ผู้ วิจั ย ติ ดตามผลการดาเนินงาน โดยติดต่ อผู้ ที่รั บผิ ดชอบของแต่ล ะสถานศึกษา
ทางโทรศัพท์ หลังจากส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปแล้ว 14 วัน เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว
ผู้วิจัยได้ตรวจคัดเลือกแบบสอบถามที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยใช้การพิจารณาว่าเป็นแบบสอบถามที่
ไม่สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อตอนที่ 1 ตอบคาถามไม่ครบทุกข้อ ตอนที่ 2 ไม่เลือกรายการสภาพตั้งแต่ 1 หน้า
ขึ้นไป และ ตอนที่ 3 ไม่ตอบคาถามมากกว่า 5 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนและเป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1

จานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับกลับคืน

กลุ่มประชากร
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
รวม

แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ได้รับคืน
ที่จัดส่ง
จานวน
ร้อยละ
342
296
86.55
342
292
85.38
684
588
85.96

แบบสอบถามที่สมบูรณ์
จานวน
ร้อยละ
291
85.09
288
84.21
579
84.65

ตำรำงที่ 2 จานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับกลับคืนจาแนกตามภูมิภาค
ภาค
กลาง
เหนือ
ใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ได้รับคืน
ที่จัดส่ง
จานวน
ร้อยละ
184
170
92.39
130
105
80.76
98
75
76.53
272
238
87.50
684
588
85.96

แบบสอบถามที่สมบูรณ์
จานวน
ร้อยละ
167
90.76
103
79.23
74
75.51
235
86.40
579
84.65
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
แบบสอบถามส าหรั บผู้ บริห ารสถานศึกษาและครูผู้รับผิ ดชอบการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ
(Percentage) นาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสภาพการ
ดาเนินการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม 6 ด้าน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) หาค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับส่วนที่เป็นคาถามปลายเปิด (Open-end)นามา
วิเคราะห์เนื้อหาแล้วแสดงค่าความถี่
ส่วนที่เป็นความเห็นอื่นๆ ไม่สามารถนามาวิเคราะห์เนื้อหาได้ เนื่องจากมีความถี่
น้อย ผู้วิจัยจึงตัดออก
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับปัญหา
การดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย(Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เมื่อนาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยแล้ว จะนาค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.00
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.50 – 1.49
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0 – 0.49

หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับ
หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับ
หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับ
หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับ
หมายถึง ไม่มีปัญหา

มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยแบ่งการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ปรากฏตามตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามสถานภาพ
ผู้บริหาร
(n = 291)

สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 26 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4.ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทีผ่ ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน
1 – 4 ปี
5 – 8 ปี
9 – 12 ปี
13 ปีขึ้นไป
5.ประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการดาเนินการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
เคย
ไม่เคย
6.สถานศึกษาได้รบั คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ได้รับ
ไมได้รับ

จานวน

ร้อยละ

241
50

82.82
17.18

0
6
33
135
117

0
2.06
11.34
46.39
40.21

46
234
11

15.81
80.41
3.78

39
29
45
178

13.40
9.97
15.46
61.17

206
85

70.79
29.21

178
113

61.17
38.83

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 82.82 เป็นเพศชาย
อายุอยู่ระหว่าง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.39 จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็น ร้อยละ
80.41 ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งผู้บริหาร 13 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 61.17 เข้ารับการอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70.79 และได้รับ
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คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 คิด
เป็นร้อยละ 61.17
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้ รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
จาแนกตามสถานภาพ
ผู้รับผิดชอบ
(n = 288)

สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 26 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4.ประสบการณ์ในการทางานด้านการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา
ต่ากว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
4 – 6 ปี
6 ปีขึ้นไป
5.ประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการดาเนินการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
เคย
ไม่เคย
6.สถานศึกษาได้รบั คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ได้รับ
ไมได้รับ

จานวน

ร้อยละ

228
60

79.17
20.83

3
40
58
155
32

1.04
13.89
20.14
53.82
11.11

181
107
0

62.85
37.15
0

12
34
37
205

4.17
11.81
12.85
71.18

143
145

49.65
50.35

157
131

54.51
45.49

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผู้รับผิดชอบดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.17 เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.82 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.85 ประสบการณ์ในการทางานด้านการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 6 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 71.18 ไม่เคยเข้ารับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ
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การดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.35 และได้รับคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ
54.51
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการด าเนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็นราย
ด้าน ดังนี้
รายละเอี ย ดผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการด าเนิ น การรั ก ษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ปรากฏตามตารางที่ 5 - 10 ดังนี้
ตารางที่ 5 จ านวนและร้ อ ยละของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกับ สภาพการด าเนิ นการรั ก ษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุจาก
อาคารเรียนอาคารประกอบ
1. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษา
อาคารสถานที่
2. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า ห้องส้วม และ
สนามกีฬา
3. ตรวจสอบโครงสร้างส่วนประกอบของ
อาคารอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้
อย่างปลอดภัย
4. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
ส่วนประกอบของอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน
5. ติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจรหรืออุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ
6. ติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพห้องน้า
ห้องส้วมที่เหมาะสมกับวัยและลักษณะ
ของผู้ใช้งาน เช่นนักเรียน คนพิการ
ผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน

ร้อยละ

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ

287

98.63

282

97.92

569

98.27

282

96.91

275

95.49

557

96.20

276

94.85

261

90.63

537

92.75

272

93.47

261

90.63

533

92.06

209

71.82

192

66.67

401

69.26

152

52.23

147

51.04

299

51.64
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุจาก
บริเวณสถานศึกษา
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยของบริเวณสถานศึกษา
2. ติดตั้งรั้วและประตูโรงเรียนให้ได้
มาตรฐานและความปลอดภัย
3. จัดทารั้วหรือแนวเขตโดยรอบบ่อน้า
สระน้า บ่อเลี้ยงปลา
4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณบ่อน้า
สระน้า หรือบ่อเลี้ยงปลา
5. จัดเจ้าหน้าที่กากับดูแลการก่อสร้าง
ถ้าเป็นอันตรายแก่นักเรียนให้หลีกเลี่ยงไป
ปฏิบัติในเวลาเลิกเรียนหรือ
วันหยุดราชการ
6. จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ตรวจสอบ
ต้นไม้ที่ตายแล้วเพื่อตัดทิง้ และกาจัด
แมลงมีพิษ
7. สร้างความตระหนักให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของต้นไม้บาง
ชนิด เช่น พิษ หนาม ฯลฯ
8. ตรวจสอบสนาม สนามกีฬา และ
อุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย
9. บันทึกเก็บสถิติจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งในสนามกีฬาเพื่อหาทางป้องกัน
10. จัดให้โอ่งน้า ถังเก็บน้ามีฝาปิดมิดชิด
ที่ได้มาตรฐาน
11. จัดเจ้าหน้าที่บารุงดูแล ทาความ
สะอาดโอ่งน้า ถังเก็บน้า
12. จัดให้มีถังขยะแยกประเภท

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน

ร้อยละ

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ

273

93.81

247

85.76

520

89.81

248

85.22

223

77.43

471

81.35

96

32.99

86

29.86

182

31.43

130

44.67

107

37.15

237

40.93

202

69.41

186

64.58

388

67.01

254

87.29

243

84.38

497

85.84

198

68.04

171

59.38

369

63.73

259

89.00

243

84.38

502

86.70

96

32.99

74

25.69

170

29.36

141

48.45

134

46.53

275

47.50

161

55.33

140

48.61

301

51.99

175

60.14

176

61.11

351

60.62
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุจาก
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม
2. สารวจสภาพปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
และมลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตร ให้นักเรียนรู้จักการรักษา
สภาพแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุจาก
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
ความพร้อม ความปลอดภัยและซ่อมแซม
ให้พร้อมในการใช้งาน
2. จัดทาคู่มือการใช้และการบารุงรักษา
3.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์
ให้ปลอดภัยจากการหล่นหรือเป็น
อันตรายกับเด็ก
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุจาก
การเดินทางไป–กลับ
1. จัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้รถใช้
ถนนของนักเรียนบริเวณหน้าสถานศึกษา
2. จัดทาทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภท
ที่รับ – ส่งนักเรียน
3. ประสานงานกับตารวจจราจรให้มา
ช่วยปฏิบัติงานช่วงเวลา 06.00 – 08.00
น. และเวลา 15.30 –18.00 น.
4. ถ้ามีการจ้างรถรับส่ง ให้ควบคุมดูแล
ตรวจสภาพยานพาหนะและผู้ขบั ขี่

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน

ร้อยละ

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ

148

50.86

150

52.08

298

51.47

192

65.98

200

69.44

392

67.70

248

85.22

232

80.56

480

82.90

254

87.29

242

84.03

496

85.67

237

81.44

225

78.13

462

79.79

138
244

47.42
83.85

126
212

43.75
73.61

264
456

45.60
78.76

282

96.91

277

96.18

559

96.55

140

48.11

140

48.61

280

48.36

189

64.95

169

58.68

358

61.83

157

53.95

144

50.00

301

51.99
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุจาก
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
1. จัดให้มีครูในการควบคุมดูแล ให้
เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
2. ตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะให้
มีความปลอดภัย
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ยา
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
4. ควบคุมดูแลในเรื่องอาหารทีน่ ักเรียน
นาไปรับประทานรวมทั้งสถานทีท่ ี่ซื้อ
อาหารรับประทาน
5. ตรวจสอบบริษัทและคนขับ
ยานพาหนะทีจ่ ้างให้มีความเชื่อถือได้ใน
การขับขี่
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุจาก
การร่วมกิจกรรมสาคัญ
1. กาหนดบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้
เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการ
แสดงของนักเรียนบนเวทีหรือกลางแจ้ง
แต่ละประเภท
3. ประสานกับตารวจจราจรในเรื่องการ
เดินและการข้ามถนน
4. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและ
การรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขัน
5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการอยู่
ค่ายพักแรม
6. หลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในงานที่
ไม่จาเป็น
7. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตกลุ่มแก่ครู
บุคลากร และนักเรียนทุกคน
8. ปฐมพยาบาล นาส่งสถานพยาบาล
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน

ร้อยละ

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ

288

98.97

281

97.57

569

98.27

268

92.10

252

87.50

520

89.81

286

98.28

271

94.10

557

96.20

258

88.66

237

82.29

495

85.49

241

82.82

225

78.13

466

80.48

275

94.50

268

93.06

543

93.78

217

74.57

216

75.00

433

74.78

215

73.88

184

63.89

399

68.91

273

93.81

256

88.89

529

91.36

267

91.75

236

81.94

503

86.87

212

72.85

186

64.58

398

68.74

272

93.47

255

88.54

527

91.02

266

91.41

243

84.38

509

87.91
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุปรากฏผลดังนี้
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการแต่งตั้งบุคคลใน
การดูแลรักษาอาคารสถานที่ จานวน 569 คน คิดเป็นร้อยละ 98.27 รองลงมา คือ มีการดูแลรักษา
ความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า ห้องส้วม และสนามกีฬา จานวน 557 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.20 และน้อยที่สุด คือ มีการติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพห้องน้าห้องส้วมที่เหมาะสมกับ
วัยและลักษณะของผู้ใช้งาน เช่น นักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุ จานวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 51.64
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการแต่งตั้งบุคคลในการดูแลรั กษาอาคารสถานที่ จานวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 98.63 รองลงมา
คือ มีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า ห้องส้วม และสนามกีฬา
จานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 96.91 และน้อยที่สุด คือ มีการติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพห้องน้า
ห้องส้วมที่เหมาะสมกับวัยและลักษณะของผู้ใช้งาน เช่น นักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุ จานวน 152 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.23
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการแต่งตั้งบุคคลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ จานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ
97.92 รองลงมา คือ มีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า ห้องส้วม
และสนามกีฬา จานวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 95.49 และน้อยที่สุด คือ มีการติดตั้งอุปกรณ์และ
จัดสภาพห้องน้าห้องส้วมที่เหมาะสมกับวัยและลักษณะของผู้ใช้งาน เช่น นักเรีย น คนพิการ ผู้สูงอายุ
จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา
ในการพิ จ ารณาภาพรวมพบว่ า การปฏิ บั ติ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ มี ก ารจั ด ให้ มี
ผู้รับผิดชอบและตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณสถานศึกษา จานวน 520 คน คิดเป็นร้อยละ
89.81 รองลงมา คือ มีการตรวจสอบสนาม สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย จานวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทารั้วหรือแนว
เขตโดยรอบบ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยงปลา จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 29.36
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดให้มีผู้รับผิดชอบและตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณสถานศึกษา จานวน 273 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.81 รองลงมา คือ มีการตรวจสอบสนาม สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทารั้ว
หรือแนวเขตโดยรอบบ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยงปลา และบันทึกเก็บสถิติจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งใน
สนามกีฬาเพื่อหาทางป้องกัน เท่ากัน จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99
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ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุ ด คือ มีการจั ดให้ มีผู้รั บผิ ดชอบและตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณสถานศึกษา
จานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 85.76 รองลงมา คือ มีการจัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ตรวจสอบต้นไม้
ที่ตายแล้วเพื่อตัดทิ้ง และกาจัดแมลงมีพิษ และตรวจสอบสนาม สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เท่ากัน จานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 84.38 และน้อยที่สุด คือ มี
การบันทึกเก็บสถิติจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในสนามกีฬาเพื่อหาทางป้องกัน จานวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.69
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากบริเวณสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ในการพิจ ารณาภาพรวมพบว่ า การปฏิ บัติที่พบมากที่สุ ด คื อ มี การจั ดกิจกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตร ให้นักเรียนรู้จักการรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาชุมชน จานวน 496
คน คิดเป็นร้อยละ 85.67 รองลงมา คือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 82.90 และน้อยที่สุด คือ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม จานวน 298 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.47
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร ให้นักเรียนรู้จักการรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนา
ชุมชน จานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 87.29 รองลงมา คือ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 248 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.22 และน้อยที่สุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 50.86
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่ สุ ด คื อ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก การรั ก ษา
สภาพแวดล้อมและพัฒนาชุมชน จานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 84.03 รองลงมา คือ มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
จานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 80.56 และน้อยที่สุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 52.08
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ
ในการพิ จ ารณาภาพรวมพบว่ า การปฏิ บั ติ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อม ความปลอดภัย และซ่อมแซมให้ พร้อ มในการใช้งาน
จานวน 462 คน คิดเป็นร้อยละ 79.79 รองลงมา คือ มีการจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ให้
ปลอดภัยจากการหล่นหรือเป็นอันตรายกับเด็ก จานวน 456 คน คิดเป็นร้อยละ 78.76 และน้อยที่สุด
คือ มีการจัดทาคู่มือการใช้และการบารุงรักษา จานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60
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เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ให้ปลอดภัย จากการหล่นหรือเป็นอันตรายกับเด็ กจานวน
244 คน คิดเป็นร้อยละ 83.85 รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อม
ความปลอดภัยและซ่อมแซมให้พร้อมในการใช้งาน จานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 81.44 และน้อย
ที่สุด คือ มีการจัดทาคู่มือการใช้และการบารุงรักษา จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 47.42
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่ สุ ด คื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้ อ ม ความปลอดภั ย และ
ซ่อมแซมให้พร้อมในการใช้งาน จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13 รองลงมา คือ มีการจัดเก็บ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุป กรณ์ให้ปลอดภัยจากการหล่นหรือเป็นอันตรายกับเด็ก จานวน 212 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.61 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทาคู่มือการใช้และการบารุงรักษา จานวน 126 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.75
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการเดินทางไป-กลับ
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการจัดครูเวรปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลการใช้ร ถใช้ถนนของนักเรียนบริเวณหน้าสถานศึกษา จานวน 559 คน คิดเป็นร้อยละ
96.55 รองลงมา คือ มีการประสานงานกับตารวจจราจรให้มาช่วยปฏิบัติงานช่วงเวลา 06.00 –
08.00 น. และเวลา 15.30 – 18.00 น. จานวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 61.83 และน้อยที่สุด คือ มี
การจัดทาทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภทที่รับ – ส่งนักเรียน จานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 48.36
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนบริเวณหน้าสถานศึกษา จานวน 282
คน คิดเป็นร้อยละ 96.91 รองลงมา คือ มีการประสานงานกับตารวจจราจรให้มาช่วยปฏิบัติงาน
ช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น. และเวลา 15.30 – 18.00 น. จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 64.95
และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทาทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภทที่รับ – ส่งนักเรียน จานวน 140 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.11
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่าการปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการจัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนบริเวณหน้าสถานศึกษา
จานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 96.18 รองลงมา คือ มีการประสานงานกับตารวจจราจรให้มาช่วย
ปฏิบัติงานช่วงเวลา 06.00–08.00 น. และเวลา 15.30–18.00 น. จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ
58.68 และน้อยที่สุด คือ จัดทาทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภทที่รับ–ส่งนักเรียน จานวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.61
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
ในการพิจ ารณาภาพรวมพบว่า การปฏิ บัติ ที่พ บมากที่สุ ด คือ จั ดให้ มี ครู ในการ
ควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน จานวน 569 คน คิดเป็นร้อยละ 98.27 รองลงมา คือ
มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ปฐมพยาบาล จานวน 557 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 96.20 และน้อยที่สุด คือ มีการตรวจสอบบริษัทและคนขับยานพาหนะที่จ้างให้มีความเชื่อถือ
ได้ในการขับขี่ จานวน 466 คน คิดเป็นร้อยละ 80.48
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
จัดให้มีครูในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97
รองลงมา คือ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล จานวน 286
คน คิดเป็นร้อยละ 98.28 และน้อยที่สุด คือ ตรวจสอบบริษัทและคนขับยานพาหนะที่จ้างให้มีความ
เชื่อถือได้ในการขับขี่ จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 82.82
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ จัดให้มีครูในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน จานวน 281 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.57 รองลงมา คือ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล จานวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 94.10 และน้อยที่สุด คือ มีการตรวจสอบบริษัทและ
คนขับยานพาหนะที่จ้างให้มีความเชื่อถือได้ในการขับขี่ จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมสาคัญ
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการกาหนดบุคลากร
ในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน จานวน 543 คน คิดเป็นร้อยละ 93.78 รองลงมา
คือ จัดให้มีระบบความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน จานวน 529 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.36 และน้อยที่สุด คือ มีการหลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในงานที่ไม่จาเป็น
จานวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 68.74
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการกาหนดบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน จานวน 275 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.50 รองลงมา คือ จัดให้มีระบบความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรม
การแข่งขัน จานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 93.81 และน้อยที่สุด คือ มีการหลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่ง
อัดแก๊สในงานที่ไม่จาเป็น จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 72.85
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการกาหนดบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน จานวน
268 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.06 รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดให้มีระบบความปลอดภัยและการ
รักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน จานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 และน้อยที่สุด
คือ มีการประสานงานกับตารวจจราจรในเรื่องการเดินและข้ามถนน จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ
63.89
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ตารางที่ 6 จ านวนและร้ อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ สภาพการดาเนิ น การรัก ษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
รายการ
1. แต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบตามข่าวพยากรณ์
อากาศ และสถานการณ์ตา่ งๆ จากกรม
อุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้พ้นจาก
อันตราย และฝึกทักษะการปฐม พยาบาล
แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
3. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
และตรวจตราซ่อมบารุงสายไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน
4. จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การ
ดับเพลิง และบารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
5. ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อม
แผนผังการหนีไฟประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน
ทราบและฝึกซ้อม
6. ตรวจสภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และสิง่ แวดล้อมให้อยู่ในสภาพ
มั่นคง แข็งแรง
7. ปลูกต้นไม้เป็นแนวเพื่อลดความรุนแรง
ของพายุ ฝุ่นละอองและป้องกันเสียงดัง
8. ติดตั้งสายล่อฟ้าสาหรับอาคารสูงๆ
บริเวณต้นไม้สูงๆ
9. ครูและนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษา
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่ละวัน
และยามวิกาล
10. ดูแลทรัพย์สนิ ของทางราชการ วัสดุ
อุปกรณ์ และเอกสารสาคัญพร้อมย้ายได้
ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
11. วางผังการก่อสร้างอาคารให้
เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งวาง
ระบบการระบายน้า และแนวป้องกัน
อุทกภัย
12. จัดสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ
98
33.68

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน
73

ร้อยละ
25.35

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ
171
29.53

248

85.22

197

68.41

445

76.86

223

76.63

219

76.04

442

76.34

245

84.19

237

82.29

482

83.25

74

25.43

66

22.92

140

24.18

265

91.07

249

86.46

514

88.77

205

70.45

182

63.19

387

66.84

177

60.82

157

54.51

334

57.69

277

95.19

266

92.36

543

93.78

229

78.69

217

75.35

446

77.03

202

69.42

182

63.19

384

66.32

132

45.36

121

42.01

253

43.70
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

จานวน ร้อยละ
13. ฝึกซ้อมการหลบภัยให้แก่นักเรียน ครู 85
29.21
และบุคลากร
13.1 อัคคีภัย
76
26.12
13.2 วาตภัย
24
8.24
13.3 ฟ้าผ่า
11
3.78
13.4 อุทกภัย
30
10.31
13.5 แผ่นดินไหว
4
1.37
13.6 สึนามิ
4
1.37
13.7 แผ่นดินถล่ม
3
1.03
14. ปฐมพยาบาลผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ ณ จุด 228
78.35
ที่เกิดเหตุ และนาส่งโรงพยาบาล หาก
จาเป็นต้องได้รับการพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน
80

ร้อยละ
27.78

67
21
11
28
8
0
4
202

23.26
7.29
3.81
9.72
2.78
0
1.39
70.14

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ
165
28.50
143
45
22
58
12
4
7
430

24.70
7.77
2.80
10.02
2.07
0.69
1.21
74.27

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยปรากฏผลดังนี้
ในการพิจ ารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการจัดให้ครูและ
นักการภารโรงอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่ละวันและยามวิกาล 543 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.78 รองลงมา คือ มีการตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในสภาพมั่นคง แข็งแรง จานวน 514 คน คิดเป็นร้อยละ 88.77 และน้อยที่สุด คือ มีการติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบและฝึกซ้อม จานวน 140 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.18
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดให้ครูและนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ในแต่ละวันและยาม
วิกาล จานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 95.19 รองลงมา คือ มีการตรวจสภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง จานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 91.07 และ
น้อยที่สุด คือ มีการติดตั้งระบบสัญ ญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน
ทราบและฝึกซ้อม น้อยที่สุด จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 25.43
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการจัดให้ครูและนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่
ละวันและยามวิกาล จานวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 92.36 รองลงมา คือ มีการตรวจสภาพอาคาร
เรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ
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86.46 และน้อยที่สุด มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ ประชาสัมพันธ์ให้
ทุกคนทราบและฝึกซ้อม จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92
ตารางที่ 7 จ านวนและร้ อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ สภาพการดาเนิ น การรัก ษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ

มาตรการป้องกันและแก้ไขด้าน
การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
1. จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้อง
ปรามนักเรียนและบุคคลรอบโรงเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสถานทีท่ ี่
เสี่ยงรอบบริเวณโรงเรียน
2. จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความ
ปลอดภัย
3. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
4. ตรวจสอบแหล่งจาหน่ายหนังสือ
การ์ตูนและวารสารยั่วยุรอบบริเวณ
โรงเรียนอย่าให้มีขึ้น
มาตรการป้องกันและแก้ไขด้าน
การทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
1. จัดกิจกรรมธรรมะและการส่งเสริม
พัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน
2. จัดหาจิตแพทย์เข้ามาศึกษาและให้
ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องจิตใจ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม หรือ
มูลนิธิในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจ
4. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้าน
สุขภาพจิตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน

ร้อยละ

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ

252

86.60

215

74.65

467

80.66

279

95.87

269

93.40

548

94.65

274

94.16

274

95.14

548

94.65

152

52.23

133

46.18

285

49.22

263

90.38

250

86.81

513

86.60

89

30.58

80

27.78

169

29.19

249

85.57

241

83.68

490

84.63

248

85.22

227

78.82

475

82.04
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านการเสพสารเสพติด
1. จัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สงั คมเพื่อให้
โอกาสนักเรียนที่เคยติดสารเสพติด
2. จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทาง
สังคม เช่น TO BE NUMBER ONE เวที
คนเก่ง อย.น้อย
4. เฝ้าระวังในที่ลบั ตาในบริเวณจุดที่เป็น
อันตราย และเสี่ยงต่อการกระทาความผิด
5. จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อเชื่อมและ
หลอมรวมพลังระหว่างบ้านและโรงเรียน
ให้เป็นที่พึ่งแก่เด็กและเยาวชนอย่าง
แท้จริง
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านการอุปโภคบริโภค
1. แต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการเพื่อ
กากับติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพ
อาหารและเครื่องดื่ม
2. จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้า
เสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน
3. จัดระบบมาตรฐานสุขาภิบาลโรง
อาหาร อาคารเรียน อาคารประกอบ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่นักเรียน ครู บุคลากร
5. จัดให้มีการวิจัยอาหารกลางวันที่จัดทา
หรือจาหน่ายให้เกิดประโยชน์ในเชิง
โภชนาการ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านการทะเลาะวิวาท
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาททัง้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน

ร้อยละ

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ

171

58.76

144

50.00

315

54.40

249

85.57

233

80.90

482

83.25

269

92.44

247

85.76

516

89.12

251

86.25

230

79.86

481

83.07

245

84.19

228

79.17

473

81.69

277

95.19

259

89.93

536

92.57

193

66.32

188

65.28

381

65.80

235

80.76

214

74.31

499

77.55

249

85.57

227

78.82

476

82.21

138

47.42

110

38.19

248

42.83

272

93.47

248

86.11

520

89.84
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ
2. ดาเนินการตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3. จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้า
ระงับเหตุกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท
4. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน เพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
5. ขอความร่วมมือกับตารวจท้องที่ในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทภายนอก
โรงเรียน
มาตรการป้องกันและแก้ไขด้าน
การถูกล่อลวงและลักพาตัว
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประสานงานชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่าย
ในการสอดส่องดูแลนักเรียน
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดเวร
ยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้
ได้รับผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสื่อลามก
อนาจาร
1. ดาเนินการควบคุมการดูแลการนา
ข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่ให้เข้ามาเผยแพร่
ในสถานศึกษา
2. จัดรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
นามาจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
เพื่อแก้ปัญหา
3. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา
ควบคุมดูแล สื่อลามกอนาจารตามแหล่ง
จาหน่ายรอบบริเวณโรงเรียน

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ
282
96.91

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน
265

ร้อยละ
92.01

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ
547
94.47

163

56.01

137

47.57

300

51.81

265

91.07

242

84.03

507

87.56

244

83.85

220

76.39

464

80.14

221

75.95

202

70.14

423

73.06

276

94.85

255

88.54

531

91.71

115

39.52

89

30.90

204

35.23

255

87.63

32

80.56

487

84.11

208

71.48

186

64.58

394

68.05

211

72.51

173

60.07

384

66.32
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รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านอบายมุข
1. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออก
ตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดย
การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ หรือระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน
2. จัดระบบการตรวจสอบ รายงานการ
มาโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบนั
เพื่อป้องกันการหนีเรียนไปหาอบายมุข
3. กากับ ติดตาม การมาเรียนของ
นักเรียนจากครูฝ่ายปกครองครูที่ปรึกษา
พร้อมทั้งประสานกับผู้ปกครองในการ
เดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและ
โรงเรียน
4. จัดทาการสารวจแหล่งอบายมุขหรือ
แหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตงั้
เพื่อการประสานงานกับครู ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านพฤติกรรมชู้สาว
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบสืบเสาะหา
ข้อเท็จจริง และดาเนินการแก้ไข ในกรณี
ที่เป็นปัญหาร้ายแรง
2. จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ใน
การปฏิบัติตนในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ
3. ประสานงานเชิญผูป้ กครองมา
รับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไข
ปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่
เหมาะสม
4. ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้มงวดและ
ตรวจตราสภาพที่พักของเด็กที่อยู่ตาม
หอพักและสถานที่ทไี่ ม่ใช่ผปู้ กครอง

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน

ร้อยละ

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ

219

75.26

200

69.44

419

72.37

263

90.38

237

82.29

500

86.36

270

92.78

256

88.89

526

90.85

175

60.14

128

44.44

303

52.33

181

62.20

223

77.43

404

69.77

192

65.98

225

78.13

417

72.02

203

69.76

262

90.97

465

80.31

179

61.51

154

53.47

333

51.51
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านอินเตอร์เน็ตและเกม
1. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียน
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน และให้มีครูควบคุมดูแล
2. จัดตั้งอาสาสมัครนักเรียนคอย
ตรวจสอบเว็บไซต์ หรือจัดให้ติดตั้ง
โปรแกรมตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่พึง
ประสงค์ และแจ้งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบ(กระทรวง ICT)
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบ
ร้านอินเตอร์เน็ตร้านเกมที่ให้บริการ
นักเรียนในช่วงเวลาเรียน

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน

ร้อยละ

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ

273

93.81

259

89.93

532

91.88

125

42.96

115

39.93

240

41.45

180

61.86

160

55.56

340

58.72

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุปรากฏผลดังนี้
มาตรการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการจัดบรรยากาศ
ภายในห้ อ งเรี ย นและสภาพแวดล้ อ มในสถานศึ กษาให้ มี ค วามปลอดภัย และมี ก ารใช้ ร ะบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เท่ากัน จานวน 548 คน คิดเป็นร้อยละ 94.65 รองลงมา
คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนและบุคคลรอบโรงเรียนที่มีพฤติ กรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และสถานที่ที่เสี่ยงรอบบริเวณโรงเรียน จานวน 467 คน คิดเป็นร้อยละ 80.66 และน้อย
ที่สุด คือ มีการตรวจสอบแหล่งจาหน่ายหนังสือ การ์ตูนและวารสารยั่วยุรอบบริเวณโรงเรียนอย่าให้
มีขึ้น จานวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 49.22
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย จานวน
279 คน คิดเป็นร้อยละ 95.87 รองลงมา คือ มีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง จานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 94.16 และน้อยที่สุด คือ มีการตรวจสอบแหล่งจาหน่าย
หนังสือ การ์ตูนและวารสารยั่วยุรอบบริเวณโรงเรียนอย่าให้มีขึ้น จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ
52.33
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ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่าการปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จานวน 274 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 95.14 รองลงมา คือ มีการจัดบรรยากาศภายในห้ องเรียนและสภาพแวดล้ อ มใน
สถานศึกษาให้มีความปลอดภัย จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 93.40 และน้อยที่สุด คือ มีการ
ตรวจสอบแหล่งจาหน่ายหนังสือ การ์ตูนและวารสารยั่วยุรอบบริเวณโรงเรียนอย่าให้มีขึ้น จานวน
133 คน คิดเป็นร้อยละ 46.18
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
ในการพิจ ารณาภาพรวมพบว่ า การปฏิ บัติที่พบมากที่สุ ด คื อ มี การจั ดกิจกรรม
ธรรมะและการส่งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน จานวน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 86.60 รองลงมา
คือ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สมาคม หรือมูลนิธิ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจ จานวน 490 คน คิดเป็นร้อยละ
84.63 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดหาจิตแพทย์เข้ามาศึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องจิตใจ
น้อยที่สุด จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 29.19
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดกิจกรรมธรรมะและการส่งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน จานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ
90.38 รองลงมา คือ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทาง
ศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม หรือมูลนิธิ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจจานวน 249
คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดหาจิตแพทย์เข้ามาศึกษาและให้ ความรู้แก่
นักเรียนในเรื่องจิตใจ จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมธรรมะและการส่งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน จานวน 250 คน
คิดเป็นร้อยละ 86.81 รองลงมา คือ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม หรือมูลนิธิ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจ
จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 83.68 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดหาจิตแพทย์เข้ามาศึกษาและให้
ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องจิตใจ จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78
มาตรการป้องกันและแก้ไขการเสพสารเสพติด
ในการพิจ ารณาภาพรวมพบว่ า การปฏิ บัติที่พบมากที่สุ ด คื อ มีการจั ดกิจกรรม
เสริมสร้างการยอมรับทางสังคม เช่น TO BE NUMBER ONE เวทีคนเก่ง อย.น้อย จานวน 516 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.12 รองลงมา คือ มีการจัดตั้งกลุ่มเผ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา จานวน 482 คน คิดเป็นร้อยละ 83.25 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรม
คืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้โอกาสนักเรียนที่เคยติดสารเสพติด จานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทางสังคม เช่น TO BE NUMBER ONE เวทีคนเก่ง อย.น้อย
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จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 92.44 รองลงมา คือมีการเฝ้าระวังในที่ลับตาในบริเวณจุดที่เป็น
อันตราย และเสี่ยงต่อการกระทาความผิด จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25 และน้อยที่สุด คือ
มีการจัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้โอกาสนักเรีย นที่เคยติดสารเสพติด จานวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.76
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทางสังคม เช่น TO BE NUMBER ONE เวที
คนเก่ง อย.น้อย จานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 85.76 รองลงมา คือ มีการจัดตั้งกลุ่มเผ้าระวังโดย
อาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90 และน้อย
ที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้โอกาสนักเรียนที่เคยติดสารเสพติด จานวน 144 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.00
มาตรการป้องกันและแก้ไขการอุปโภคบริโภค
ในการพิ จ ารณาภาพรวมพบว่ า การปฏิ บั ติ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการโภชนาการเพื่อกากับติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม จานวน
536 คน คิดเป็นร้อยละ 92.57 รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่
นักเรียน ครู บุคลากร จานวน 476 คน คิดเป็นร้อยละ 82.21 และน้อยที่สุด คือ จัดให้มีการวิจัย
อาหารกลางวันที่จัดทาหรือจาหน่ายให้เกิดประโยชน์ในเชิงโภชนาการ จานวน 248 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.83
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการเพื่อกากับติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
จานวน 277 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 95.19 รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่นักเรียน ครู บุคลากร จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 และน้อยที่สุด คือจัดให้
มีการวิจัยอาหารกลางวันที่จัดทาหรือจาหน่ายให้เกิดประโยชน์ในเชิงโภชนาการ จานวน 138 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.42
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการโภชนาการเพื่อกากับติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม จานวน
259 คน คิดเป็นร้อยละ 89.93 รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่
นักเรียน ครู บุคลากร จานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 78.82 และน้อยที่สุด คือ จัดให้มีการวิจัย
อาหารกลางวัน ที่จัดทาหรื อจ าหน่ ายให้ เกิดประโยชน์ในเชิงโภชนาการ จานวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.19
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาท
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการดาเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จานวน 547 คน คิดเป็นร้อยละ 94.47 รองลงมา คือ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรั บ ผิ ดชอบและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิว าททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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จานวน 520 คน คิดเป็นร้อยละ 89.84 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้า
ระงับเหตุกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท จานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 96.91 รองลงมา
คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา จานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 93.47 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่
เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 56.01
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ
92.01 รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาททั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา จานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11 และสถานศึกษามีการจัด
ให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ
47.57
มาตรการป้องกันและแก้ไขการถูกล่อลวงและลักพาตัว
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการจัดระบบรักษา
ความปลอดภัย จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา จานวน 531 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.71 รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประสานงานชุมชน ผู้ปกครอง
เครือข่ายในการสอดส่องดูแลนักเรียน จานวน 423 คน คิดเป็นร้อยละ 73.06 และน้อยที่สุด คือ
มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มี ก ารจั ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย จั ด เวรยาม เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา
จานวน 276 คน คิดเป็ น ร้อยละ 94.85 รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประสานงานชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายในการสอดส่องดูแลนักเรียน จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ
75.95 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จานวน 115 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.52
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่าการปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา จานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 88.54 รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประสานงานชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายในการสอดส่องดูแลนักเรียน จานวน 202 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.14 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90
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มาตรการป้องกันและแก้ไขสื่อลามกอนาจาร
ในการพิ จ ารณาภาพรวมพบว่ า การปฏิ บัติ ที่พ บมากที่ สุ ด คือ มี การดาเนิ นการ
ควบคุมการดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่ให้เข้ามาเผยแพร่
ในสถานศึกษา จานวน 487 คน คิดเป็นร้อยละ 84.11 รองลงมา คือ มีการจัดรวบรวมสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วนามาจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาจานวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ
68.05 และน้อยที่สุด คือ มีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา
ควบคุมดูแล สื่อลามกอนาจารตามแหล่งจาหน่ายรอบบริเวณโรงเรียน จานวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ
66.32
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการดาเนินการควบคุมการดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา มากที่สุด จานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 87.63 รองลงมา คือ
มีการประสานความร่วมมือกับเจ้ าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแ ล สื่อลามก
อนาจารตามแหล่งจาหน่ายรอบบริเวณโรงเรียน จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 71.48 และน้อยที่สุด
คือ มีการจัดรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนามาจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหา
จานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 72.51
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุ ด คื อ มี ก ารดาเนิ น การควบคุ มการดู แลการน าข้ อ มูล ข่ าวสารและสื่ อ บั นเทิ งต่ า งๆ ที่
เกี่ย วข้องกับ เรื่ องเพศไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา จานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 80.56
รองลงมา คือ มีการจัดรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนามาจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพื่อ
แก้ปัญหาจานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 64.58 และน้อยที่สุด คือ มีการประสานความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล สื่อลามกอนาจารตามแหล่งจาหน่ ายรอบ
บริเวณโรงเรียน จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 60.07
มาตรการป้องกันและแก้ไขอบายมุข
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการกากับ ติดตาม
การมาเรียนของนักเรียนจากครูฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาพร้อ มทั้งประสานงานกับ ผู้ปกครองในการ
เดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน จานวน 526 คน คิดเป็นร้อยละ 90.85 รองลงมา คือ
มีการจัดระบบการตรวจสอบ รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันการหนี
เรียนไปหาอบายมุข จานวน 500 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทา
การสารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อการประสานงานกับครู
ผู้รับผิดชอบผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 52.33
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการกากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนจากครูฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาพร้อมทั้งประสานงาน
กับ ผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน จานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ
92.78 รองลงมา คือ มีการจัดระบบการตรวจสอบ รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
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เพื่อป้องกันการหนีเรียนไปหาอบายมุข จานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 90.38 และ น้อยที่สุด คือ
ทาการสารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อการประสานงานกับครู
ผู้รับผิดชอบผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 60.14
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการกากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนจากครูฝ่ายปกครอง ครู ที่ปรึกษาพร้อม
ทั้งประสานงานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน จานวน 256 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.89 รองลงมา คือ มีการจัดระบบการตรวจสอบ รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียนให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันการหนีเรียนไปหาอบายมุข จานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 82.29 และ
น้อยที่สุด คือ มีการจัดทาการสารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมู ลแผนที่ตั้งเพื่อ
การประสานงานกับครู ผู้รับผิดชอบผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ
44.44
มาตรการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมชู้สาว
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการประสานงานเชิญ
ผู้ ป กครองมารั บ ทราบปั ญ หา และร่ ว มมื อช่ ว ยกั น แก้ ไ ขปั ญ หาปรับ เปลี่ ย นพฤติก รรมไปในทางที่
เหมาะสม จานวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 80.31 รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้
ความรู้ในการปฏิบัติตนในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ จานวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 72.02 และ
น้อยที่สุด คือ ให้ฝ่ายกิจการนักเรี ยนเข้มงวดและตรวจตราสภาพที่พักของเด็กที่อยู่ตามหอพั กและ
สถานที่ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง จานวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 57.51
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการประสานงานเชิญผู้ป กครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่ว ยกันแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 69.76 รองลงมา คือ มีการจัด
กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ จานวน 192 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.98 และน้อยที่สุด คือ ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้มงวดและตรวจตราสภาพที่พักของเด็ก
ที่อยู่ตามหอพักและสถานที่ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 61.51
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 90.97 รองลงมา คือ มี
การจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ จานวน 225 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.13 และน้อยที่สุด คือ ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้มงวดและตรวจตราสภาพที่พักของ
เด็กที่อยู่ตามหอพักและสถานที่ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 53.47
มาตรการป้องกันและแก้ไขอินเตอร์เน็ตและเกม
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการจัดให้บริการ
อิน เทอร์ เน็ ตกับ นั กเรี ย นในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้ มีครูควบคุมดูแล
จานวน 532 คน คิดเป็นร้อยละ 91.88 รองลงมา คือ มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบร้านอินเตอร์เน็ตร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนในช่วงเวลาเรียน
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จานวน 340 คน คิดเป็นร้ อยละ 58.72 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดตั้งอาสาสมัครนักเรียนคอย
ตรวจสอบเว็บไซต์ หรือจัดให้ติดตั้งโปรแกรมตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ และแจ้งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบ(กระทรวง ICT) จานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 41.45
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้มีครู
ควบคุมดูแล จานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 93.81 รองลงมา คือ มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตารวจหรือหน่ว ยงานที่รับ ผิดชอบ เพื่อตรวจสอบร้านอินเตอร์เน็ตร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนใน
ช่วงเวลาเรียน จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 61.86 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดตั้งอาสาสมัคร
นักเรียนคอยตรวจสอบเว็บไซต์ หรือจัดให้ติดตั้งโปรแกรมตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ และแจ้งให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ(กระทรวง ICT) จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 42.96
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการจัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรี ยน และให้ มีครูควบคุมดูแล จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 89.93 รองลงมา คือ มีการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบร้านอินเตอร์เน็ตร้านเกมที่
ให้บริการนักเรียนในช่วงเวลาเรียน จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 และน้อยที่สุด คือ มีการ
จัดตั้งอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบเว็บไซต์ หรือจัดให้ติดตั้งโปรแกรมตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่พึง
ประสงค์ และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ (กระทรวง ICT) จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ
39.93
ตารางที่ 8
จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
รายการ
1. กาจัดของเสียในสถานศึกษาโดย
1.1 วิธีการเก็บขน
1.2 วิธีการฝังกลบ
1.3 วิธีการเผาในเตาเผา
1.4 วิธีการทาปุ๋ยหมักจากขยะ
1.5 วิธีการนาของเสียไปใช้ประโยชน์ใหม่
2. ป้องกันและลดของเสีย โดย
2.1 ลดปริมาณของเสียที่อาจ
เกิดขึ้น ( Reduce)
2.2 นาของเสียมาใช้ใหม่ ( Reuse)
2.3 นาวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายมา
ซ่อมแซมใช้ใหม่ ( Repair)
2.4 หลีกเลี่ยงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์
(Reject)

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ
285
97.94
223
76.63
86
29.55
95
32.65
112
38.49
99
34.02
271
93.13
189
64.95

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน
276
221
75
104
112
95
261
183

ร้อยละ
95.83
76.74
26.04
36.11
38.89
32.99
90.63
63.54

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ
561
96.89
444
76.58
161
27.81
199 34.40
224 38.69
194
33.51
532
91.88
372
64.25

126
194

43.30
66.67

132
199

45.83
69.10

258
393

44.56
67.88

143

49.14

145

50.35

288

49.74
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการ
3. ตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน ครูและ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยพยาบาลหรือแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4. จัดทาสมุดบันทึกประวัติการตรวจ
สุขภาพประจาตัวของนักเรียนทุกคน
5. แก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
6. จัดเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีปญ
ั หา
ทางด้านพฤติกรรมอารมณ์กับเด็กปกติ
7. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาจิตใจของนักเรียน
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทาง
จิตใจของนักเรียน

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ
262
90.03

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน
242

ร้อยละ
84.03

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ
504
87.05

232

79.73

242

84.03

474

81.87

221

75.94

195

67.71

416

71.85

176

60.48

170

59.03

346

59.76

239

82.13

215

74.65

454

78.41

207

71.13

181

62.85

388

67.01

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนปรากฏผลดังนี้
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการกาจัดของเสียใน
สถานศึกษา จานวน 561 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89 โดยวิธีการเก็บขนมากที่สุด จานวน 444 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.58 รองลงมา คือ มีการป้องกันและลดของเสีย จานวน 532 คน คิดเป็นร้อยละ
91.88 โดยการนาวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่ (Repair) จานวน 393 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.88 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์
กับเด็กปกติ จานวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 59.76
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการกาจัดของเสียในสถานศึกษา จานวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 97.94 โดยวิธีเก็บขนมากที่สุด
จานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 76.63 รองลงมา คือ มีการป้องกันและลดของเสีย จานวน 271 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.13 โดยการนาวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่ (Repair) จานวน
194 คน คิดเป็นร้อยละ 67.67 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้าน
พฤติกรรมอารมณ์กับเด็กปกติ จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 60.48
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการกาจัดของเสียในสถานศึกษา จานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83 โดย
วิธีการเก็บขนมากที่สุด จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 76.74 รองลงมา คือ มีการป้องกันและลด
ของเสีย จานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63 โดยการนาวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้
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ใหม่ (Repair) จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 69.10 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดเรียนร่วมระหว่าง
เด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์กับเด็กปกติ จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 59.03
ตารางที่ 9
จ านวนและร้ อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
รายการ
1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัด
แต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
มีพิษ
2. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียน
เกี่ยวกับสัตว์มีพิษ วิธีการป้องกันและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. จัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์มพี ิษใน
บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
4. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการ
ปฐมพยาบาล
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์
6. ดูแลบริเวณโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
ไม่มีสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก

ผู้บริหาร
(n=291)
จานวน ร้อยละ
270
92.78

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)
จานวน
251

ร้อยละ
87.15

รวม
(n=579)
จานวน ร้อยละ
521
89.98

225

77.32

190

65.97

415

71.68

89

30.58

82

28.47

171

29.53

252

86.60

241

83.68

493

85.15

179

61.51

168

58.33

347

59.93

244

83.85

212

73.61

456

78.76

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษของนักเรียนปรากฏผลดังนี้
ในการพิจารณาภาพรวมพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือมีการจัดสภาพแวดล้อม
ให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ จานวน 521 คน คิดเป็นร้อยละ
89.98 รองลงมาคือ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล จานวน 493 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.15 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์ มีพิษในบริเวณที่เป็นจุด
เสี่ยง จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 29.53
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ จานวน
270 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.78 รองลงมา คือ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐม
พยาบาล จานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 86.60 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทาป้ายเตือนภัยจาก
สัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่
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อาศัยของสัตว์มีพิษ จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 87.15 รองลงมาคือ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 83.68 และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทา
ป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 28.47
ตารางที่ 10 จ านวนและร้ อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัย ของสถานศึกษาด้านมาตรการป้ องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้ รบและ
ความไม่สงบ
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

จานวน ร้อยละ
1. แต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบติดตามสถานการณ์
99
34.02
ที่เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ
2. ซักซ้อมการอพยพ จัดทาหลุมหลบภัย
53
18.21
และจัดหาที่พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้า
ในกรณีที่อาจจะเกิดการสู้รบและ
ความไม่สงบ
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
97
33.33
ด้านความมั่นคง อาสาสมัคร องค์กร
สาธารณกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือใน
กรณีเกิดการสู้รบและความไม่สงบ ทั้ง
การอพยพ เครื่องอุปโภคและบริโภค
4. รายงานให้หน่วยต้นสังกัดทราบ เมื่อ
96
32.99
เกิดเหตุการณ์สู้รบและความไม่สงบ
5. กาหนดแผนฉุกเฉิน เพื่อให้ครู
67
23.02
บุคลากรและนักเรียนทราบ

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

รวม
(n=579)

จานวน
95

ร้อยละ
32.98

จานวน ร้อยละ
194
33.51

43

14.93

96

16.58

72

25.00

169

29.19

88

30.56

184

31.78

55

19.10

122

21.07

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบปรากฏผล
ดังนี้
ในการพิ จ ารณาภาพรวมพบว่ า การปฏิ บั ติ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ
33.51 รองลงมา คือ มีการรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์สู้รบและความไม่สงบ
จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78 และน้อยที่สุด คือ มีการซักซ้อมการอพยพ จัดทาหลุมหลบ
ภัย และจัดหาที่พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่อาจจะเกิดการสู้รบและความไม่สงบ จานวน 96
คน คิดเป็นร้อยละ 32.99
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ
มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่เ กี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ จานวน 99 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.02 รองลงมา คือ มีการรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์สู้รบและ
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ความไม่สงบ จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และน้อยที่สุด คือ มีการซักซ้อมการอพยพ จัดทา
หลุมหลบภัย และจัดหาที่พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่อาจจะเกิดการสู้รบและความไม่สงบ
จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.21
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาพบว่า การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ
จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 32.98 รองลงมา คือ มีการรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเมื่อ
เกิดเหตุการณ์สู้รบและความไม่สงบ จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 และน้อยที่สุด คือ มีการ
ซักซ้อมการอพยพ จัดทาหลุมหลบภัย และจัดหาที่พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่อาจจะเกิดการ
สู้รบและความไม่สงบ จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการด าเนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็นราย
ด้าน ดังนี้
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ปรากฏตามตารางที่ 11 - 17 ดังนี้
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน
ด้าน
1. ด้านอุบัติเหตุ
2. ด้านอุบัติภัย
3. ด้านปัญหาทาง
สังคม
4. ด้านสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
5. ด้านสัตว์มีพิษ
6. ด้านผลกระทบจาก
การสูร้ บและความไม่
สงบ
รวมเฉลี่ย

ผู้บริหาร
(n=291)
̅
1.61
1.90
1.28

S.D.

ระดับ
ปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

̅

S.D.

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

̅

ระดับปัญหา

S.D.

0.68
น้อย
1.69 0.67
น้อย
1.65 0.67
1.06
น้อย
1.98 1.03
น้อย
1.94 1.04
0.77 น้อยทีสุด 1.38 0.80 น้อยทีสุด 1.33 0.79

น้อย
น้อย
น้อยทีสุด

1.13 0.78 น้อยทีสุด 1.15 0.80 น้อยทีสุด 1.14 0.79

น้อยทีสุด

1.37 0.93 น้อยทีสุด 1.36 0.93 น้อยทีสุด 1.37 0.93
0.92 1.30 น้อยทีสุด 1.01 1.40 น้อยทีสุด 0.96 1.33

น้อยทีสุด
น้อยทีสุด

1.37 0.72 น้อยทีสุด 1.43 0.73 น้อยทีสุด 1.40 0.73

น้อยทีสุด

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรากฏผลดังนี้
ในการพิจารณาภาพรวม พบว่า ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 2
ด้าน คือ ด้านอุบัติเหตุ ( ̅ =1.65) และด้านอุบัติภัย ( ̅ =1.94) และมีปัญหาในการปฏิบัติงานใน
ระดับน้ อยที่สุ ด 4 ด้าน คือ ด้านปัญหาทางสั งคม ( ̅ =1.33) ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
( ̅ =1.14) ด้านสัตว์มีพิษ ( ̅ =1.37) และด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ ( ̅ =0.96)
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าปัญหาการดาเนินการรักษา
ความปลอดภั ย อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ( ̅ =1.37) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า มี ปั ญ หาการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านอุบัติเหตุ ( ̅ =1.61) และด้านอุบัติภัย ( ̅ =1.90) และมี
ปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านปัญหาทางสังคม ( ̅ =1.28) ด้านสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน ( ̅ =1.13) ด้านสัตว์มีพิษ ( ̅ =1.37) และด้านผลกระทบจากการสู้รบและความ
ไม่สงบ ( ̅ =0.92)
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาการ
ดาเนินการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.43) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีปัญหา
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านอุบัติเหตุ ( ̅ =1.69) และด้านอุบัติภัย ( ̅ =1.98)
และมีปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านปัญหาทางสังคม ( ̅ =1.38) ด้าน
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สุขภาพอนามัยของนักเรียน ( ̅ =1.15) ด้านสัตว์มีพิษ ( ̅ =1.36) และด้านผลกระทบจากการสู้รบ
และความไม่สงบ ( ̅ =1.01)
ตารางที่ 12
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั ญ หาการด าเนิ น การรั ก ษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

̅
1. ขาดบุคลากร
2. ขาดงบประมาณ
3. มีอาคารเรียนไม่
เพียงพอกับจานวน
นักเรียน
4. อาคารเรียนมีสภาพเก่า
5. แมว สุนัข นกและสัตว์
เลี้ยงสามารถเข้าไปใน
บริเวณโรงอาหารได้
6. นักเรียนไม่ช่วยกัน
รักษาความสะอาดของ
ห้องน้าห้องส้วมหลังการ
ใช้ ทาให้สกปรกและมี
กลิ่นเหม็น
7. นักเรียนไม่ช่วยกัน
รักษาความสะอาดของ
ห้องน้าห้องส้วมหลังการ
ใช้ ทาให้สกปรกและมี
กลิ่นเหม็น
8. ห้องน้าห้องส้วมอยู่
ไกลกับอาคารเรียนมาก
เกินไป ทาให้เป็นแหล่ง
มั่วสุม
9. ไม่มีสนามกีฬาที่มี
หลังคาโปร่งสูงช่วยกัน
แดด กันฝน และนักเรียน
สามารถใช้ได้ตลอดเวลา
10. สนามอยู่ห่างจาก
อาคารเรียนมากเกินไป
ทาให้ครูดูแลนักเรียนได้
อย่างไม่ทั่วถึง

ระดับ
ปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

̅

S.D.

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

̅

S.D.

ระดับ
ปัญหา

S.D.

2.04 1.24
2.46 1.22
2.24 1.32

น้อย
น้อย
น้อย

2.16 1.06
2.51 1.13
2.09 1.29

น้อย
มาก
น้อย

2.10 1.16
2.48 1.17
2.16 1.31

น้อย
น้อย
น้อย

1.97 1.37
2.33 1.33

น้อย
น้อย

2.21 1.12
2.37 1.24

น้อย
น้อย

2.09 1.26
2.35 1.29

น้อย
น้อย

2.12 1.13

น้อย

2.23 1.09

น้อย

2.18 1.11

น้อย

2.12 1.13

น้อย

2.23 1.09

น้อย

2.18 1.11

น้อย

1.86 1.04

น้อย

1.89 1.06

น้อย

1.88 1.05

น้อย

2.08 1.46

น้อย

2.32 1.46

น้อย

2.20 1.46

น้อย

1.58 1.14

น้อย

1.67 1.10

น้อย

1.63 1.12

น้อย
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

̅
11. เตาเผาขยะอยู่ใกล้
อาคารเรียนเนื่องจาก
โรงเรียนมีพื้นทีน่ ้อยทาให้
มีกลิ่นและควันรบกวน
นักเรียน
12. บริเวณรอบ
สถานศึกษามีแหล่ง
อบายมุข เช่น ร้านเกม
โรงหนัง โต๊ะสนุ๊ก
13. ครูเวรไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลควบคุม
การใช้รถใช้ถนนของ
นักเรียน
14. ขาดการทาทะเบียน
รถที่รับ – ส่งนักเรียน
โดยมีบัญชีชื่อเจ้าของรถ
ชื่อนักเรียนที่ใช้บริการ
ประจา และเส้นทางวิง่
15. ชุมชนหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการ
เดินทางไป-กลับของ
นักเรียน เช่น ให้นักเรียน
จอดรถจักยานยนต์
นอกเหนือบริเวณที่
โรงเรียนจัดให้
16. ขาดการเตรียมการ
และวางแผนการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
ก่อนพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที่
17. ขาดการประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ตารวจใน
เรื่องการเดินและข้าม
ถนน

ระดับ
ปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

̅

S.D.

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

̅

S.D.

ระดับ
ปัญหา

S.D.

1.18 1.16

น้อย
ที่สุด

1.23 1.20

น้อย
ที่สุด

1.21 1.18

น้อย
ที่สุด

1.45 1.15

น้อย
ที่สุด

1.55 1.17

น้อย

1.50 1.16

น้อย

1.30 1.00

น้อย
ที่สุด

1.33 1.07

น้อย
ที่สุด

1.31 1.03

น้อย
ที่สุด

1.63 1.20

น้อย

1.68 1.24

น้อย

1.65 1.22

น้อย

1.38 1.05

น้อย
ที่สุด

1.56 1.06

น้อย

1.47 1.06

น้อย
ที่สุด

0.96 0.90

น้อย
ที่สุด

1.05 0.96

น้อย
ที่สุด

1.01 0.93

น้อย
ที่สุด

1.09 1.04

น้อย
ที่สุด

1.16 1.10

น้อย
ที่สุด

1.13 1.07

น้อย
ที่สุด
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

ระดับ
ปัญหา

̅ S.D.
1.07 0.93 น้อย
ที่สุด

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

ระดับ
ปัญหา

̅ S.D.
1.12 1.00 น้อย
ที่สุด

รวม
(n=579)

ระดับ
ปัญหา

̅ S.D.
1.10 0.96 น้อย
ที่สุด

18. ขาดการ
ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หรือเจ้าหน้าที่พยาบาล
เป็นหน่วยปฐมพยาบาล
ในการเดินรณรงค์
19. ครูส่วนใหญ่ไม่ให้
1.15 0.98 น้อย 1.19 1.02 น้อย 1.17 1.00 น้อย
ความสาคัญกับกิจกรรม
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
การเล่นกีฬาและการ
แข่งขันกีฬา
20. ขาดการบันทึก
1.30 1.06 น้อย 1.45 1.09 น้อย 1.38 1.08 น้อย
อุบัติเหตุเพื่อสอบสวน
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
หาสาเหตุและวิธีการ
ป้องกัน
21. ไม่รายงานการเกิด 1.26 1.17 น้อย 1.18 1.14 น้อย 1.22 1.15 น้อย
อุบัติเหตุ ต่อสานักงาน
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
รวมเฉลี่ย
1.61 0.68 น้อย 1.69 0.66 น้อย 1.65 0.67 น้อย
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านอุบัติเหตุปรากฏผลดังนี้
ในการพิจ ารณาในภาพรวม ปัญหาด้ านอุบัติเหตุ มีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับน้อย ( ̅ =1.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =2.48)
รองลงมา คือ แมว สุนั ข นกและสั ตว์เลี้ ยงสามารถเข้าไปในบริเวณโรงอาหารได้ ( ̅ =2.35) และ
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ขาดการเตรียมการและวางแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจนก่อนพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่ ( ̅ =1.01)
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้านอุบัติเหตุมีปัญหา
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย ( ̅ =1.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ขาดงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( ̅ =2.46) รองลงมา คือ แมว สุนัข นกและสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าไปในบริเวณโรงอาหารได้
( ̅ =2.33) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการเตรียมการและวางแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจนก่อนพา
นักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ( ̅ =0.96)
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้าน
อุบัติเหตุมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย ( ̅ =1.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาด
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งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =2.51) รองลงมา คือ แมว สุนัข นกและสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าไปใน
บริเวณโรงอาหารได้ ( ̅ =2.37) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการเตรียมการและวางแผนการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนก่อนพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ( ̅ =1.05)
ตอนที่ 3.2 ปัญหาด้านอุบัติภัย
ตารางที่ 13
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั ญ หาการด าเนิ น การรั ก ษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติภัย
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

̅
1. ขาดงบประมาณใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ป้องกันอัคคีภัย
2. ขาดการแนะนาวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้นในโรงเรียน
3. ขาดการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตามข่าว
พยากรณ์อากาศ และ
สถานการณ์ตา่ งๆ จาก
กรมอุตุนิยมวิทยาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ขาดการตรวจสอบ
และแก้ไขปัจจัยที่
ก่อให้เกิดอันตรายที่เกิด
จากอุทกภัย
5. ขาดการซ้อมการหลบ
ภัยจากอุบัติภัยแก่
นักเรียน ครู และ
บุคลากรให้พ้นจาก
อันตราย
รวมเฉลี่ย

ระดับ
ปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

̅

S.D.

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

̅

S.D.

ระดับ
ปัญหา

S.D.

2.12 1.27

น้อย

2.06 1.23

น้อย

2.09 1.25

น้อย

1.80 1.11

น้อย

1.88 1.09

น้อย

1.84 1.10

น้อย

1.94 1.31

น้อย

2.12 1.29

น้อย

2.03 1.30

น้อย

1.67 1.24

น้อย

1.72 1.22

น้อย

1.69 1.23

น้อย

1.97 1.41

น้อย

2.12 1.35

น้อย

2.04 1.38

น้อย

1.90 1.06

น้อย

1.98 1.03

น้อย

1.94 1.04

น้อย

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านอุบัติภัยปรากฏผลดังนี้
ในการพิจารณาในภาพรวม ปัญหาด้านอุบัติภัยมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
น้อย ( ̅ =1.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกัน
อัคคีภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =2.09) รองลงมา คือ ขาดการซ้อมการหลบภัยจากอุบัติภัยแก่นักเรียน ครู
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และบุ คลากรให้ พ้นจากอัน ตราย ( ̅ =2.04) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการตรวจสอบและแก้ไข
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายที่เกิดจากอุทกภัย ( ̅ =1.69)
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้านอุบัติภัยมีปัญหา
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย ( ̅ =1.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดงบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =2.12) รองลงมา คือ ขาดการซ้อมการหลบ
ภัยจากอุบัติภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรให้พ้นจากอันตราย ( ̅ =1.97) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ขาดการตรวจสอบและแก้ไขปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายที่เกิดจากอุทกภัย ( ̅ =1.67)
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้าน
อุบัติภัยมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย ( ̅ =1.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดการ
แต่ง ตั้ง ผู้ รั บ ผิ ดชอบตามข่า วพยากรณ์ อากาศ และสถานการณ์ ต่างๆ จากกรมอุตุนิ ยมวิท ยาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดการซ้อมการหลบภัยจากอุบัติภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรให้พ้น
จากอันตราย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ( ̅ =2.12) รองลงมา คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
ในการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ( ̅ =2.06) และค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ขาดการตรวจสอบและแก้ ไ ขปั จ จั ย ที่
ก่อให้เกิดอันตรายที่เกิดจากอุทกภัย ( ̅ =1.72)
ตอนที่ 3.3 ปัญหาทางสังคม
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านปัญหาทางสังคม
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

̅

ระดับ
ปัญหา

̅

S.D.

1. ขาดการนาข้อมูลที่
1.65 1.11
เกิดขึ้นแก่นักเรียน
โดยทั่วไปมาวางแผนด้าน
การดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยให้แก่
นักเรียน
2. ขาดการจัดทาคู่มือ
1.44 1.14
นักเรียนที่ระบุแนวทางใน
การประพฤติปฏิบตั ิตน
ของนักเรียน พร้อมทั้ง
การลงโทษนักเรียนเมื่อ
กระทาผิด
3. ขาดการส่งเสริมให้
1.15 0.97
นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

̅

S.D.

ระดับ
ปัญหา

S.D.

น้อย

1.62 1.07

น้อย

1.64 1.09

น้อย

น้อย
ที่สุด

1.43 1.13

น้อย
ที่สุด

1.44 1.14

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.30 1.07

น้อย
ที่สุด

1.22 1.02

น้อย
ที่สุด
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

̅ S.D.
4. ขาดการสารวจบริเวณ 1.21 0.96
โรงเรียนและสถานทีบ่ าง
แห่งนอกโรงเรียนเพื่อหา
พื้นที่ล่อแหลมต่อการ
ประพฤติผิดของนักเรียน
5. ขาดการเก็บข้อมูล
1.43 1.07
ทางด้านสารเสพติดของ
ชุมชน เพื่อวางแผนการ
ป้องกันและแก้ไข
6. ขาดการเปิดโอกาสให้ 1.24 0.96
นักเรียนที่มีปัญหาการใช้
สารเสพติดปรับปรุง
ตนเองภายใต้การ
ช่วยเหลือของ
ผู้ชานาญการ
7. ขาดการตรวจสอบ
1.30 0.97
นักเรียนเกี่ยวกับวัตถุที่
เป็นอันตรายต่อร่างกาย
อย่างสม่าเสมอ
8. ขาดการจัดกิจกรรม
1.28 1.02
ร่วมกันของสถานศึกษา
อื่นด้วยกระบวน
สร้างสรรค์กิจกรรม จิต
อาสา การสร้างความ
สมานฉันท์และความ
สามัคคีเพื่อแก้ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท
9. ขาดการออกระเบียบ 1.01 1.13
ว่าด้วยการเข้าออก
โรงเรียนของนักเรียน
อย่างชัดเจน
10. ขาดการตรวจสอบ 1.38 1.17
การเข้าออกของ
บุคคลภายนอก

ระดับ
ปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

ระดับ
ปัญหา

น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.37 1.01 น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.29 0.98 น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.44 1.04

น้อย
ที่สุด

1.44 1.05

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.34 0.96

น้อย
ที่สุด

1.29 0.96

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.44 1.00

น้อย
ที่สุด

1.37 0.99

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.43 1.05

น้อย
ที่สุด

1.35 1.04

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.13 1.08

น้อย
ที่สุด

1.07 1.07

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.55 1.19

น้อย

1.47 1.18

น้อย
ที่สุด
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

̅ S.D.
11. ขาดการประสานงาน 1.12 0.97
ขอความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ชุมชน
ช่วยสอดส่องดูแล
นักเรียน
12. มีร้านบริการเกม
1.40 1.25
ออนไลน์ที่อยู่ใกล้
โรงเรียน
13. ขาดมาตรการ
1.46 1.15
ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
เกี่ยวกับเกมออนไลน์
14. ขาดการบันทึก
1.27 1.01
เหตุการณ์เพื่อสอบสวน
หาสาเหตุและวิธีการ
ป้องกัน
15. ไม่รายงานการเกิด
1.08 0.94
ภัย ต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
16. สานักงานเขตพื้นที่ 1.11 1.10
การศึกษามัธยมศึกษาไม่
ตระหนักและให้
ความสาคัญ
รวมเฉลี่ย
1.28 0.77

ระดับ
ปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

ระดับ
ปัญหา

น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.18 0.97 น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.15 0.97 น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.47 1.28

น้อย
ที่สุด

1.43 1.26

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.58 1.15

น้อย

1.52 1.15

น้อย

น้อย
ที่สุด

1.44 1.02

น้อย
ที่สุด

1.36 1.02

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.15 1.07

น้อย
ที่สุด

1.11 1.01

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.20 1.08

น้อย
ที่สุด

1.16 1.09

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.38 0.80

น้อย
ที่สุด

1.33 0.79

น้อย
ที่สุด

จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านปัญหาทางสังคมปรากฏผลดังนี้
ในการพิจารณาในภาพรวม ปัญหาทางด้านสังคมมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับ น้อยที่สุด ( ̅ =1.33) เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดการนาข้อมูลที่เกิดขึ้นแก่นักเรียน
โดยทั่ ว ไปมาวางแผนด้ า นการด าเนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
( ̅ =1.64) รองลงมา คือ ขาดมาตรการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเกมออนไลน์
( ̅ =1.52) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการออกระเบียบว่าด้วยการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนอย่าง
ชัดเจน ( ̅ =1.07)
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เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ปัญหาทางด้านสังคมมีปัญหา
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดการนาข้อมูลที่
เกิดขึ้นแก่นักเรีย นโดยทั่ว ไปมาวางแผนด้านการดาเนินการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน มี
ค่า เฉลี่ ย สู งสุ ด ( ̅ =1.65) รองลงมา คือ ขาดมาตรการส่ งเสริ ม นัก เรี ยนที่ มีค วามสามารถพิเ ศษ
เกี่ย วกับ เกมออนไลน์ ( ̅ =1.46) และค่าเฉลี่ ยต่าสุด คือ ขาดการออกระเบียบว่าด้วยการเข้าออก
โรงเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจน ( ̅ =1.01)
ผู้รั บ ผิ ดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า ปัญหา
ทางด้านสั งคมมี ปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ขาดการน าข้อมูล ที่เกิดขึ้น แก่นักเรียนโดยทั่วไปมาวางแผนด้า นการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =1.62) รองลงมา คือ ขาดมาตรการส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ( ̅ =1.58) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการออกระเบียบว่า
ด้วยการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจน ( ̅ =1.13)
ตอนที่ 3.4 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

ระดับ
ปัญหา

̅ S.D.
1.05 1.03 น้อย
ที่สุด

1. ไม่มีการกาจัดขยะที่
เป็นระบบก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพของ
นักเรียน
2. ทาเลทีต่ ั้งของโรงเรียน 0.91 1.00
อยู่ใกล้โรงงาน
อุตสาหกรรมก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพของ
นักเรียน
3. ทาเลทีต่ ั้งอยู่ในเขต
0.69 0.94
การจราจรคับคั่ง
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ของนักเรียน
4. ขาดการตรวจสุขภาพ 0.97 0.98
นักเรียนตามเวลาที่
กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

ระดับ
ปัญหา

̅ S.D.
1.18 1.12 น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.11 1.08 น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

0.91 1.00

น้อย
ที่สุด

0.91 0.98

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

0.70 1.02

น้อย
ที่สุด

0.70 0.98

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.09 1.04

น้อย
ที่สุด

1.03 1.01

น้อย
ที่สุด
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

ระดับ
ปัญหา

̅ S.D.
5. ขาดงบประมาณใน
1.37 1.22 น้อย
การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ให้
ที่สุด
เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน
6. ขาดการเตรียมการ
1.26 1.02 น้อย
รับมือการแพร่ระบาด
ที่สุด
ของโรคต่างๆ ใน
สถานการณ์ปัจจุบนั
7. ขาดการจัดทาข้อมูล 1.01 0.97 น้อย
นักเรียนและศึกษา
ที่สุด
นักเรียนเป็นรายบุคคล
8. ขาดบุคลากรที่มี
1.76 1.29 น้อย
ความสามารถในการ
แก้ไขนักเรียนที่มี
พฤติกรรมด้านอารมณ์
รวมเฉลี่ย
1.13 0.78 น้อย
ที่สุด

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

ระดับ
ปัญหา

̅ S.D.
1.35 1.15 น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.36 1.19 น้อย
ที่สุด

1.26 0.98

น้อย
ที่สุด

1.26 1.00

น้อย
ที่สุด

1.03 0.98

น้อย
ที่สุด

1.02 0.97

น้อย
ที่สุด

1.70 1.26

น้อย

1.73 1.27

น้อย

1.15 0.80

น้อย
ที่สุด

1.14 0.79

น้อย
ที่สุด

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนปรากฏผลดังนี้
ในการพิจารณาในภาพรวม ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนมีปัญหาในการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ( ̅ =1.14) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ขาดบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 1.73) รองลงมา
คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนัก เรียน ( ̅ =1.36)
และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ทาเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของ
นักเรียน ( ̅ =0.70)
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการแก้ ไ ขนั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมด้ า นอารมณ์ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
( ̅ =1.76) รองลงมา คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นั ก เรี ย น ( ̅ =1.37) และค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ท าเลที่ ตั้ ง ของโรงเรี ยนอยู่ ใ กล้ โ รงงานอุ ต สาหกรรม
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของนักเรียน ( ̅ =0.69)
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของนักเรียนมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.15) เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อ พบว่า ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านอารมณ์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =1.70) รองลงมา คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน ( ̅ =1.35) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ทาเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้โรงงาน
อุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของนักเรียน ( ̅ =0.70)
ตอนที่ 3.5 ปัญหาด้านสัตว์มีพิษ
ตารางที่ 16
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั ญ หาการด าเนิ น การรั ก ษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสัตว์มีพิษ
รายการ

ผู้บริหาร
(n=291)

̅ S.D.
1. ขาดบุคลากรในการจัด 1.33 1.10
สภาพแวดล้อมให้สะอาด
ร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้
กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์มีพิษ
2. ครูขาดความ
1.48 1.09
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติ
3. ขาดการประสานความ 1.31 1.06
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการกาจัด
แหล่งเพาะพันธุส์ ัตว์มีพิษ
รวมเฉลี่ย
1.37 0.93

ระดับ
ปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

ระดับ
ปัญหา

น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.28 1.11 น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.31 1.10 น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.45 1.11

น้อย
ที่สุด

1.47 1.10

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.34 1.08

น้อย
ที่สุด

1.33 1.07

น้อย
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.36 0.93

น้อย
ที่สุด

1.37 0.93

น้อย
ที่สุด

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านสัตว์มีพิษปรากฏผลดังนี้
ในการพิจารณาในภาพรวม ปัญหาด้านสัตว์มีพิษมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =1.47) รองลงมา คือ ขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าจั ด แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ มี พิ ษ ( ̅ =1.33) และค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ขาดบุ ค ลากรในการจั ด
สภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ ( ̅ =1.31)
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้านสัตว์มีพิษมีปัญหา
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ครู ข าดความกระตื อ รื อ ร้ น ในการปฏิ บั ติ ( ̅ =1.48) รองลงมา คื อ ขาดบุ ค ลากรในการจั ด
สภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ ( ̅ =1.33) และ
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ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์มีพิษ ( ̅ =1.31)
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้าน
สัตว์มีพิษมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ ( ̅ =1.45) รองลงมา คือ ขาดการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์มีพิษ ( ̅ =1.34) และค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ขาดบุคลากรในการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์มีพิษ ( ̅ =1.28)
ตอนที่ 3.6 ปัญหาด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
ตารางที่ 17
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั ญ หาการด าเนิ น การรั ก ษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
รายการ
1. ขาดงบประมาณใน
การจัดทาหลุมหลบภัย
2. หลุมหลบภัยไม่ได้
มาตรฐาน
3. หลุมหลบภัยไม่
เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน
4. ขาดการแนะนาวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

ผู้บริหาร
(n=291)

ระดับ
ปัญหา

ผู้รับผิดชอบ
(n=288)

ระดับ
ปัญหา

รวม
(n=579)

ระดับ
ปัญหา

̅ S.D.
1.06 1.49 น้อย
ที่สุด
0.85 1.37 น้อย
ที่สุด
0.82 1.38 น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.07 1.47 น้อย
ที่สุด
0.92 1.43 น้อย
ที่สุด
0.94 1.45 น้อย
ที่สุด

̅ S.D.
1.07 1.48 น้อย
ที่สุด
0.88 1.40 น้อย
ที่สุด
0.88 1.42 น้อย
ที่สุด

0.93 1.31

น้อย
ที่สุด

1.05 1.38

น้อย
ที่สุด

0.99 1.35

น้อย
ที่สุด

1.37 0.72

น้อย
ที่สุด

1.43 0.73

น้อย
ที่สุด

1.40 0.73

น้อย
ที่สุด

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบปรากฏผลดังนี้
ในการพิจารณาในภาพรวม ปัญหาด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบมี
ปั ญ หาในการปฏิ บั ติง านอยู่ ใ นระดั บ น้อ ยที่ สุ ด ( ̅ = 1.40) เมื่อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ขาด
งบประมาณในการจัดทาหลุมหลบภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =1.07) รองลงมา คือ ขาดการแนะนาวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษา ( ̅ =0.99) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
หลุมหลบภัยไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ( ̅ =0.88)
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้านผลกระทบจาก
การสู้รบและความไม่สงบมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.37) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้อ พบว่า ขาดงบประมาณในการจัดทาหลุมหลบภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =1.06) รองลงมา คือ
ขาดการแนะนาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษา ( ̅ =0.93) และ
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ หลุมหลบภัยไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ( ̅ =0.82)
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาด้าน
ผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ =1.43)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดงบประมาณในการจัดทาหลุมหลบภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =1.07)
รองลงมา คือ ขาดการแนะนาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษา
( ̅ =1.05) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ หลุมหลบภัยไม่ได้มาตรฐาน ( ̅ =0.92)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 นี้ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยการศึกษาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
คือ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 6 ด้าน ดังนี้
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขสุขภาพอนามัยของนักเรียน
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
6. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
ผู้วิจัยขอสรุปสาระสาคัญเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สรุปผลสภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 3 สรุปผลปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 1 สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 46 - 55 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งผู้บริหาร 13 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เข้ารับการอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และได้รับคู่มือแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ส่วนผู้รับผิดชอบดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชาย อายุอยู่ระหว่าง 46 – 55 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทางานด้านการ
ดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 6 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และได้รับคู่มือแนวทางปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ตอนที่ 2 สรุปผลสภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการแต่งตั้งบุคคลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ รองลงมา คือ มีการดูแลรักษา
ความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า ห้องส้วม สนามกีฬา และน้อยที่สุด คือ มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพห้องน้าที่เหมาะสมกับวัยและลักษณะของผู้ใช้งาน เช่น นักเรีย น คนพิการ
ผู้สูงอายุ
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา การปฏิบัติที่พบมาก
ที่สุด คือ มีการจัดให้มีผู้รับผิดชอบและตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณสถานศึกษา รองลงมา คือ
มีการตรวจสอบสนาม สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และน้อย
ที่สุด คือ มีการจัดทารั้วหรือแนวเขตโดยรอบบ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยงปลา
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติที่
พบมากที่ สุ ด คื อ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก การรั กษา
สภาพแวดล้ อ มและพั ฒ นาชุ ม ชน รองลงมา คื อ มี ก ารประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
การสนั บ สนุ น ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการโดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขอุ บั ติ เ หตุ จ ากเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อม ความปลอดภัย
และซ่อมแซมให้พร้อมในการใช้งาน รองลงมา คือ มีการจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ให้
ปลอดภัยจากการหล่นหรือเป็นอั นตรายกับเด็ก และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทาคู่มือการใช้และการ
บารุงรักษา
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มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการเดินทางไป – กลับ การปฏิบัติที่พบมาก
ที่สุ ด คือ มีการจั ดครู เวรปฏิบั ติห น้ าที่ดูแลการใช้รถใช้ถนนของนักเรี ยนบริเวณหน้าสถานศึกษา
รองลงมา คือ มีการประสานงานกับตารวจจราจรให้มาช่วยปฏิบัติงานช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น.
และเวลา 15.30 – 18.00 น. และน้อยที่สุด คือ จัดทาทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภทที่รับ – ส่ง
นักเรียน
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขอุ บั ติ เ หตุ จ ากการพานั ก เรี ย นไปศึ ก ษานอกสถานที่
การปฏิบัติที่พบมากที่สุ ด คือ มีการจัดให้มีครูในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
รองลงมา คือ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และน้อยที่สุด
คือ มีการตรวจสอบบริษัทและคนขับยานพาหนะที่จ้างให้มีความเชื่อถือได้ในการขับขี่
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมสาคัญ การปฏิบัติที่พบมาก
ที่สุด คือ มีการกาหนดบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน รองลงมา คือ มี
การจัดให้มีระบบความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน และน้อยที่สุด
คือ มีการหลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในงานที่ไม่จาเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ สรุปได้ว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการ
แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่และมีการจัดให้มีครูในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสม
กับจานวนนักเรียนในการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ การปฏิบัติที่พบน้อยที่สุด คือ สถานศึกษามี
การบันทึกเก็บสถิติจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในสนามกีฬาเพื่อหาทางป้องกัน
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการจัดให้ครู
และนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่ละวั นและยามวิกาล รองลงมา
คือ มีการตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง
และน้อยที่สุด คือ มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนี ไฟ ประชาสัมพันธ์ให้ทุก
คนทราบและฝึกซ้อม
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม
มาตรการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ การปฏิบัติที่พบ
มากที่ สุ ด คือ มีการจั ด บรรยากาศภายในห้ อ งเรีย นและสภาพแวดล้ อมในสถานศึ กษาให้ มี ความ
ปลอดภัย และสถานศึกษามีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รองลงมา คือ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนและบุคคลรอบโรงเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และสถานที่ที่เสี่ยงรอบบริเวณโรงเรียน และน้อยที่สุด คือ มีการตรวจสอบแหล่งจาหน่า ย
หนังสือการ์ตูนและวารสารยั่วยุรอบบริเวณโรงเรียนอย่าให้มีขึ้น
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทาร้ายตัวเองและฆ่าตัวตาย การปฏิบัติที่พบมากที่สุด
คือ มีการจัดกิจกรรมธรรมะและการส่ งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน รองลงมา คือ มีการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สมาคม หรือมูลนิธิ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจ และน้อยที่สุด คือ มีการจัดหาจิตแพทย์เข้ามา
ศึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องจิตใจ
มาตรการป้องกันและแก้ไขการเสพสารเสพติด การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทางสังคม เช่น TO BE NUMBER ONE เวทีคนเก่ง อย.น้อย
รองลงมา คือ มีการจัดตั้งกลุ่มเผ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ
น้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้โอกาสนักเรียนที่เคยติดสารเสพติด
มาตรการป้องกันและแก้ไขการอุปโภคบริโภค การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการ
แต่งตั้ง คณะกรรมการโภชนาการเพื่อกากับติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นั กเรียน ครู บุคลากร และน้อย
ที่สุด คือ จัดให้มีการวิจัยอาหารกลางวันที่จัดทาหรือจาหน่ายให้เกิดประโยชน์ในเชิงโภชนาการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาท การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการ
ดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และน้อยที่สุด คือ มีการจัดให้มี
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท
มาตรการป้องกันและแก้ไขการถูกล่อลวงและการลักพา การปฏิบัติที่พบมากที่สุด
คือ มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประสานงานชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายในการ
สอดส่องดูแลนักเรียน และน้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขสื่อลามกอนาจาร การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการ
ดาเนินการควบคุมการดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่ให้เข้า
มาเผยแพร่ในสถานศึกษา รองลงมา คือ มีการจัดรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้ นแล้วนามาจัดเป็น
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหา และน้อยที่สุด คือ มีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
และผู้ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล สื่ อลามกอนาจารตามแหล่งจาหน่ายรอบบริเวณ
โรงเรียน
มาตรการป้องกันและแก้ไขอบายมุข การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการกากับ
ติดตามการมาเรียนของนักเรียนจากครูฝ่ายปกครอง ครู ที่ปรึกษาพร้อมทั้งประสานงานกับ ผู้ปกครอง
ในการเดิน ทางไป – กลั บ ระหว่างบ้านและโรงเรียน รองลงมา คือ มีการจัดระบบการตรวจสอบ
รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่ อป้องกันการหนีเรียนไปหาอบายมุข และน้อย
ที่สุด คือ มีการจัดทาการสารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อการ
ประสานงานกับครู ผู้รับผิดชอบผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ
มาตรการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมชู้สาว การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการ
ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
ไปในทางที่เหมาะสม รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในด้าน
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การคบเพื่อนต่างเพศ และน้อยที่สุด คือ ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้มงวดและตรวจตราสภาพที่ พักของ
เด็กที่อยู่ตามหอพักและสถานที่ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง
มาตรการป้องกันและแก้ไขอินเตอร์เน็ตและเกม การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการ
จัดให้ บริ การอิน เทอร์เน็ ตกับนั กเรี ยนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้มีครู
ควบคุมดูแล รองลงมา คือ มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ตรวจสอบร้านอินเตอร์เน็ตร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนในช่วงเวลาเรียน และน้อยที่สุด คือ มีการจัดตั้ง
อาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบเว็บไซต์ หรือจัดให้ติดตั้งโปรแกรมตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์
และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ(กระทรวง ICT)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม สรุปได้ว่า การปฏิบัติที่พบมากที่สุด
คือ มีการดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปฏิบัติที่พบน้อยที่สุด คือ มีการจัดหา
จิตแพทย์เข้ามาศึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องจิตใจ
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน การปฏิบัติที่
พบมากที่สุด คือ มีการกาจัดของเสียในสถานศึกษา รองลงมา คือ มีการป้องกันและลดของเสีย และ
น้อยที่สุด คือ มีการจัดเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์กับเด็กปกติ
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการจัด
สภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ รองลงมา คือ มีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทาป้ายเตือนภัยจาก
สัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
6. มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขด้ า นผลกระทบจากการสู้ ร บและความไม่ ส งบ
การปฏิบัติที่พบมากที่สุด คือ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ การสู้รบและ
ความไม่สงบ รองลงมา คือ มีการรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์สู้รบและความ
ไม่สงบ และน้อยที่สุด คือ มีการซักซ้อมการอพยพ จัดทาหลุมหลบภัย และจัดหาที่พักพิงชั่วคราวไว้
ล่วงหน้า ในกรณีที่อาจจะเกิดการสู้รบและความไม่สงบ
ตอนที่ 3 สรุปผลปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อยและน้อยที่สุดโดยมีปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านอุบัติเหตุและด้าน
อุบัติภัย และมีปัญหาในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านปัญหาทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน ด้านสัตว์มีพิษและด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
เมื่อพิจารณาปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นรายด้าน
สรุปได้ดังนี้
ปัญหาด้านอุบัติเหตุ เป็นปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขาดงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ แมว สุนัข นก
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และสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าไปในบริเวณโรงอาหารได้ และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการเตรียมการและวาง
แผนการดาเนินงานอย่างชัดเจนก่อนพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
ปัญหาด้านอุบัติภัย เป็นปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในระดับน้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ขาดการซ้อมการหลบภัยจากอุบัติภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรให้พ้นจาก
อันตราย และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการตรวจสอบและแก้ไขปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายที่เกิดจาก
อุทกภัย
ปัญหาทางด้านสังคม เป็นปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขาดการนาข้อมูลที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนโดยทั่วไปมาวางแผน
ด้านการดาเนินการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาดมาตรการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเกมออนไลน์ และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการออก
ระเบียบว่าด้วยการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจน
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน เป็นปัญหาการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการ
แก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
ยา เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ทาเลที่ตั้งของโรงเรียน
อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของนักเรียน
ปัญหาด้านสัตว์มีพิษ เป็นปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
รองลงมา คือ ขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
มีพิษ และค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ขาดบุคลากรในการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้
กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ
ปัญหาด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ เป็นปัญหาการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยที่อยู่ในระดับ น้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดงบประมาณในการจัดทา
หลุมหลบภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาดการแนะนาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน ในสถานศึกษา และค่าเฉลี่ ยต่าสุด คือ หลุ มหลบภัยไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อ
จานวนนักเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ครึ่ ง หนี่ ง ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การรั ก ษาความ
ปลอดภัยไม่เคยมีประสบการณ์เข้ารับการอบรม/สัมมนาในเรื่องนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะมีการ
อบรมเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารแล้ว โดยคาดว่าจะให้ผู้บริหารนาไปถ่ายทอดต่อซึ่งตรงกับผลการวิจัยที่
พบว่าผู้บริหารได้รับการอบรมมากกว่าผู้รับผิดชอบ (ดูตารางที่ 3 และตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
เห็น ว่า สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาอาจไม่มีนโยบายที่ ชัดเจนในการจัดอบรมหรือให้
ความรู้เรื่องความปลอดภัย ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องผลวิจัยของ ธีรพัฒน์ สมเพาะ (2551) ที่
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ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ และ ชัด แก้วมณี
(2545) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 3 พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรม ผู้วิจัยเห็น
ว่าควรมีการจัดอบรมให้กับผู้รับผิดชอบทั้งก่อนการมอบหมายหน้าที่ และในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุ กัญญา รั ศมี ธรรมโชติ (2550: 103) ที่กล่าวว่าการฝึกอบรมและการพัฒนาเป็น
แนวทางที่ ส าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานให้ ดี ขึ้ น ตามที่ อ งค์ ก รคาดหวั ง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ วิไล กวางศรี (2550: 162) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารต้องจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานใหม่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยหรือยังไม่
มีป ระสบการณ์ในการท างานเลย ดั งนั้ นจึง ขาดความรู้ ความเข้า ใจในการวิเ คราะห์ และประเมิ น
สถานการณ์ และสอดคล้องกับ ณัฎฐิยา แก้วถาวร (2551: 149) ที่กล่าวว่า การจัดอบรมครูด้านความ
ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นสิ่งที่สาคัญทุกโรงเรียนควรให้ความสาคัญในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
จากการวิจัยที่พบว่ามี ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิ ดชอบการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ไม่ได้รับคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ถึงร้อยละ 38.83 และร้อยละ 45.59 ตามลาดับนั้น ผู้วิจัย
เห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญ เนื่องจากเมื่อไม่ได้รับคู่มือ อาจทาให้ไม่ ได้มีการปฏิบัติตามสิ่งที่ควรปฏิบัติ ไม่มี
แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ในความเป็นจริงแล้วสถานศึกษาทุกแห่งควรได้รับคู่มือ เนื่องจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทาคู่ มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ให้กับสถานศึกษา สถานศึกษาละ 1 เล่ม
(จุลพงษ์ จุลสุคนธ์, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2554) ที่เป็นดังนี้อาจเนื่องมาจากไม่ได้มีการตรวจสอบ
การรับคู่มืออย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ขาดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเป็น
ระบบ
เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าไม่ได้รับคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา แต่กลับพบว่ามีการดาเนินงานตามมาตรการในทุกด้านและพบว่าปัญหาการ
ด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า อาจเป็ น เพราะ 1)มี ก ารจั ด อบรมให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในเรื่องนี้มาแล้ว 2)ผู้บริหารสถานศึกษาอาจจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมให้กับครู
ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในสถานศึกษาให้ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 3)ในการสร้าง
อาคารเรียนหรืออาคารประกอบต่างๆ ของสถานศึกษาใช้แบบที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ออกแบบให้มีความปลอดภัยอยู่แล้ว 4)ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
อาจจะดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นประจาตามปกติ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ผู้บริหารสถานศึ กษาเป็นผู้
ที่มีบทบาทสาคัญ ผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีประสบการณ์และผ่านเหตุการณ์ต่างๆ
มากมาย จึงทาให้ผลการวิจัยพบว่ามีการดาเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกด้าน และมี
ปัญหาในการปฏิบั ติอยู่ ในระดับ น้ อยที่สุ ด ซึ่งสอดคล้ องกับ ธงชัย สั นติวงษ์ และชัยยศ สั นติว งษ์
(2548: 104) ที่กล่าวว่า ปัจจัยหรือตัวแปรภายในตัวบุคคลที่มีผลกระทบต่อทั้งปริมาณและคุณภาพ
ของงานอย่างหนึ่ง คือ ประสบการณ์การทางาน
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สภาพการด าเนิน การรั กษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธ ยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
1.1 อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ
จากการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะบุคคลในการดูแลอาคารสถานที่
เพื่ อ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากอาคารเรี ย น อาคารประกอบ มี ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ใน
สถานศึกษาจะต้องมีความปลอดภัยทางกายภาพ บุคลากรในโรงเรียนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่อง
อาคารสถานที่ ทั้งที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือมุมอับที่ง่ายต่อการประพฤติผิด ของนักเรียน
ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ควรมีมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุซึ่ง
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 19) ที่กล่าวว่าสถานศึกษาควรมี
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยการแต่งตั้งคณะ
บุคคลในการดูแลอาคารสถานที่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิไล กวางศรี (2550) ที่
ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษาพบว่า บทบาทของผู้บริหารด้าน
การจัดตั้งคณะกรรมการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และสอดคล้องกับ ธีรวัฒน์ สมเพาะ (2551) ที่ศึกษาการ
จัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่าด้านการพัฒนากลุ่มความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ มีการ
มอบหมายให้หัวหน้าอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัย และสอดคล้องกับ
ชาญ ขวัญมุข (2544) ได้ศึกษาเรื่องการประกันความปลอดภัยแก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
พบว่า สภาพการดาเนินการประกันความปลอดภัยแก่นักเรียน ด้านการวางแผนการประกันความ
ปลอดภัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันความปลอดภัยแก่นักเรียน อยู่ในระดับมาก
ในทานองเดียวกัน กุลพงษ์ สุขเกิด (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุและแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นกับนักเรียนอนุบาล พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุ มีมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้วย
จากการศึกษาที่พบว่า สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพห้องน้าห้องส้วม
ที่เหมาะสมกับวัยและลักษณะของผู้ใช้งาน เช่นนักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องห้องน้าห้องส้วมในสถานศึกษา
น้ อย ซึ่ งขัด กับ นโยบายด้ านสุ ขอนามั ยของประเทศที่มี การรณรงค์เ รื่องความสะอาดของห้ อ งน้ า
มากมาย เช่น บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน) มีโครงการส้วมอนามัย เพื่อโรงเรียนในฝัน
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพ
อนามัยเด็กไทย ซึ่ง รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า “ห้องน้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ดังนั้น หากเด็กมีปัญหาเรื่องความไม่สะดวก ไม่สบาย ก็จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัย เป็นที่มาของ
โรคภั ย ไข้เ จ็ บ จึ ง ต้อ งรณรงค์เ พื่ อ สร้ างสุ ข นิ สั ย ที่ดี เ รื่ อ งห้ องน้ า มี การอบรมเรื่ อ งการใช้ ห้ อ งน้ า ”
(สานักงานรัฐมนตรี, 2551 : ออนไลน์) นอกจากนี้แล้วจากผลการสารวจเกี่ยวกับห้องน้าใน
สถานศึกษากว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2550 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พบว่ามีห้องน้าเพียง 15% เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย (มูลนิธิศูนย์การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา, 2550 : ออนไลน์) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรตระหนักและให้ความสาคัญ
มากกว่ านี้ ทั้ งนี้ การจั ดการห้ อ งน้ าในสถานศึกษาสามารถให้ บริการที่ดีไ ด้ เป็น ความสามารถของ
ผู้บริหาร และเป็นคุณภาพของสถานศึกษาที่ซ่อนเร้นแต่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับคุณภาพด้านอื่นๆ
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ของสถานศึกษา เช่น ด้านวิชาการ ด้านการกีฬา ด้านสุขอนามัย เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า “โรงเรียนดีมี
ห้องน้าสะอาด” (ไทยรัฐออนไลน์, 2553: ออนไลน์)
1.2 อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัดให้มีผู้รับผิดชอบและตรวจสอบความ
ปลอดภัยของบริเวณสถานศึกษา มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 23) ที่กล่าวว่าอุบัติเหตุในบริเวณสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิด มิได้จงใจ เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักทาความเสียหายให้กับบุคคลและทรัพย์สิน ซึ่ง
บริเวณสถานศึกษาเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด เป็นส่วนที่นักเรียนทุกคนต้องใช้
ประกอบกิ จ กรรมตลอดเวลา ดัง นั้ น สถานศึ ก ษาต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เป็ น พิ เศษในเรื่ องของความ
ปลอดภัย และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ณัฎฐิยา แก้วถาวร (2551) ที่ศึกษาการจัดการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่าด้านการค้นหาปัญหา และเหตุการณ์บาดเจ็บ สถานศึกษาได้มอบหมาย
ให้หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดาเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน มีการ
จัดตั้งคณะทีมสารวจความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งควรประกอบด้วยกลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครองนักเรีย น
และกลุ่มเด็กนักเรียนเพื่อทาหน้าที่ในการสารวจความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีการ
เดินสารวจและบันทึกข้อมูลเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายทั้งในและนอกโรงเรียนโดยการสารวจ
ตามห้องเรียน ระเบียง บันได สนามกีฬา อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สารวจการจัดระเบียบของวัตถุ
สิ่งของ ฯลฯ (มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, 2550: 51)
จากผลการวิจัยพบว่าสถานศึกษามีการจัดทารั้วหรือแนวเขตโดยรอบ บ่อน้า สระน้า
บ่อเลี้ยงปลา มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณบ่อน้า สระน้าหรือบ่อเลี้ยงปลา จัดให้โอ่งน้า ถังเก็บ
น้ามีฝาปิดมิดชิดที่ได้มาตรฐาน และจัดเจ้าหน้าที่บารุงรักษา ทาความสะอาดโอ่งน้า ถังเก็บน้า มีการ
ปฏิบัติน้อย ทั้งนี้เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่าสถานศึกษาไม่มีบ่อน้า สระน้าหรือบ่อเลี้ยงปลา อย่างไรก็
ตามสถานศึกษาที่มีบ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยงปลา ก็ควรมีการจัดทารั้วหรือแนวเขตโดยรอบบ่อน้า สระ
น้า บ่อเลี้ยงปลา และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของ
นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรวัฒน์ สมเพาะ (2551: 173) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาควรมีการดาเนินการ
สร้างระบบความปลอดภัยของสระน้า และบ่อน้าบริเวณรอบๆ สถานศึกษาให้มีความปลอดภัย โดย
การจัดทารั้วหรือแนวโดยรอบบริเวณบ่อน้า สระน้า จัดทาป้ายคาเตือนและกาหนดแนวปฏิบัติการใช้
เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งดาเนินการปลูกจิตสานึกให้บุคลากรในสถานศึกษา
เกิดจิตสานึกในการดาเนินการจัดการความปลอดภัยรอบบริเวณสระน้า บ่อน้า และแหล่งน้าอื่นๆ เพื่อ
ลดปัญหาการเสียชีวิตในเด็กให้มีจานวนที่ลดลง
จากผลการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีการบันทึกเก็บสถิติที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งใน
สนามกีฬาเพื่อหาทางป้องกัน มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าการบันทึกการเก็บสถิติจะเป็นข้อมูล
ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้า และยังเป็นสิ่งที่ทาได้ง่ายไม่ต้องใช้งบประมาณ จึงควรมีการ
จัดทาอย่างเป็นระบบ ในความเป็นจริงควรทาเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อที่จะได้ทราบ
ปัญหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นประจา อีกทั้งยังกาหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวอีก ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฎฐิยา แก้วถาวร (2551: 141) ที่กล่าวว่าสถานศึกษา
ควรมีการบันทึกข้อมูล จัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ สถิติ สถานที่เกิดปัญหาและเหตุการณ์บาดเจ็บโดย
ละเอียด ซึ่ง จะทาให้ทราบข้อมูลสถิติว่า ปัญหาและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นประจาที่ใด เพื่อ
ก าหนดเป็ น แนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ อ ไป และสอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย น
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ประชานิเวศน์ ที่จัดทาโครงการการหาสาเหตุของการบาดเจ็บในโรงเรียน มีการบันทึกการบาดเจ็บ
ของนักเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของการบาดเจ็บ ชนิดของการบาดเจ็บ ตาแหน่งของอวัยวะที่ได้รับ
บาดเจ็บ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และบริเวณ/สถานที่ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ พบว่าจากการวิเคราะห์
ผลการดาเนินงาน ทาให้ทราบถึงสาเหตุและสถานที่เกิดอุบัติเหตุของนักเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การกาหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุได้ถูกต้องและป้องกันอุบัติเหตุได้ถูกที่ถูก
เวลาในปีการศึกษาต่อไป เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยอันจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน
ทางราชการและสังคม (2552 : ออนไลน์)
1.3 อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร
ให้นักเรียนรู้จักการรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาชุมชน มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2544: 212) ที่กล่าวว่า การบ่มเพาะจิตสานึกเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเกิดขึ้น
และเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสัมพันธ์กับ “การศึกษา” โดยตรง ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร ซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยอย่างยั่งยืนนั้น ควรอบรมเด็กให้มีจิตสานึ กด้านความ
ปลอดภัยตั้งแต่ในวัยเด็กโดยสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบัน การศึกษา (นัทพงศ์ นันทสาเริง, 2553:
19) โรงเรี ย นหรื อ สถานศึกษานั บ ว่ ามีบทบาทส าคัญ ในการจัดและบริ ห ารงานการเรี ยนการสอน
เกี่ย วกับ เรื่ องความปลอดภัย ซึ่งผู้ บริห ารควรให้การเอาใจใส่ และพิจารณาจัดทาแผนงานขึ้นโดย
ดาเนินการกาหนดนโยบาย และวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดการเรียนการ
สอนเรื่องความปลอดภัย (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2548: 129) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ธีรวัฒน์ สมเพาะ (2551) ที่ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการมุ่งสร้างความ
ปลอดภัยในกิจกรรมการเรียน พบว่า สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนความปลอดภัยโดยบูรณา
การเข้ากับการสอนปกติและมีการดาเนินการสร้างหลักสูตรความปลอดภัยในสถานศึกษา
ส่วนผลการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้ง คณะกรรมการดูแลเรื่องอุบัติเหตุ
จากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด แสดงว่าแม้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอุบัติเหตุ จาก
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาก็ตาม แต่คณะกรรมการไม้ได้มาจากคนในชุมชนและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรจะจัดให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่ วม
ในการเป็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลที่เกิดจากอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามักเกิด
กับนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของคนในชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 มาตรา 9 ได้ระบุว่า การจัดระบบ
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ว่า เป็นการมีส่ วนร่วมของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคม (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,
2553: 3) ผู้วิจัย เห็น ว่าสถานศึกษาเป็นสถาบันหลั กของชุมชน สิ่ งแวดล้อมในชุมชนมีผลต่อ
ชีวิตประจาวันของคนในชุมชนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมยังเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรให้ชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชนและให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
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1.4 อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
ความพร้อม ความปลอดภัยและซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด ซึง่ สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 30) ที่กล่าวว่า
สถานศึกษาควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์
ต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพไว้อย่างชัดเจนเป็นระบบ อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้
ในการจั ดสภาพแวดล้ อมที่เ อื้ อต่ อการเรีย นรู้ ในห้ องเรี ยน มี ก ารแนะนาการใช้ อุป กรณ์เครื่อ งมื อ
เครื่องใช้ต่างๆ อย่างปลอดภัยด้วย (นพเก้า ณ พัทลุง และ รพิมล พรพีรชนม์, 2551)
จากผลการวิจั ย ที่ พบว่ า สถานศึก ษามีก ารจัด ท าคู่มื อ การใช้ และการบ ารุง รั ก ษา
เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุป กรณ์ ต่างๆ มีการปฏิบัติ น้อยที่ สุ ด ผู้ วิ จัยเห็ น ว่า อาจเป็น เพราะว่าผู้ ใ ช้
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ อาจไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้องจัดทาคู่มือ ในสภาพจริงแม้จะมี
คู่มือผู้ ใช้มักไม่อ่านหรื อไม่ได้ศึกษาคู่มือ อาจเป็นเพราะผู้ ใช้ มีการใช้เครื่องมืออยู่บ่อยครั้ง ทาให้ มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ จึงไม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดทาคู่มือ และเมื่อนักเรียนมีความ
จาเป็นต้องใช้ครูจะเป็นผู้อธิบายการใช้และการบารุงรักษาให้กับนักเรียน แต่ถ้าผู้รับผิดชอบเป็นบุคคล
ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เหล่านี้มาก่อน อาจจะใช้งานแบบ
ผิดๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายตามมา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการจัดทาคู่มือเพราะในการจัดทาคู่มือนั้นเป็นสิ่ง
ที่ทาได้ง่ายไม่ต้องใช้งบประมาณ โดยอาจทาเป็นโครงการแบบสร้างสรรค์ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การช่ ว ยคิ ด ช่ ว ยท าด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตจากข้ อ ค้ น พบที่ ว่ า สถานภาพทั่ ว ไปของ
ผู้ดาเนิน การรั กษาความปลอดภัย ของสถานศึกษา พบว่ามีประสบการณ์ในการทางานด้านความ
ปลอดภัยมากกว่า 6 ปี แต่กลับไม่มีการจัดทาคู่มือ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้
ความสาคัญกับงานในตาแหน่งนี้ ซึ่งเป็นขวัญกาลังใจที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีกาลังใจในการทางาน
จากเหตุผ ลดังกล่ าว งานด้านความปลอดภัยในโรงเรียนจึงไม่เกิดนวัตกรรมที่นามาใช้ในด้านการ
ดาเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2551: 12) ที่กล่าวว่า ขวัญ
กาลังใจในการทางานของคนนั้นสาคัญ รางวัลทางจิตใจมีผลกระตุ้นในการทางาน ดังนั้นองค์กรจึงมี
ความจาเป็นจะต้องมีการบารุงขวัญ เพื่อให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร
1.5 อุบัติเหตุจากการเดินทางไป – กลับ
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้รถใช้ถนน
ของนักเรียนบริเวณหน้าสถานศึกษา มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 30) ได้กาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการเดินทางไป – กลับของนักเรียน ไว้ว่า สถานศึกษาต้องจัด
ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนหน้าสถานศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของณัฎฐิยา แก้วถาวร (2551) ที่ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา
พบว่ า โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ จั ด ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ในการเดิ น ทาง และก าหนดความ
รับผิดชอบ เช่น จัดครูเวร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สกานต์ ลอมศรี (2551) ที่ศึกษาความ
ปลอดภัยของนักเรียน พบว่า มีครูเวรประจาทุกจุด ระหว่างโรงเรียนเข้าและหลังเลิกเรียน อีกทั้งสานัก
การศึกษา (2550: 7) ได้กล่าวว่าโรงเรียนควรจัดครูเวรดูแลเด็กทั้งภาคเช้า กลางวัน เย็น และกลับบ้าน
โดยการจัดครูเวรทาหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อย 2 คน
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จากผลการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีการจัดทาทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภทที่รับ
– ส่งนักเรียน มีการปฏิบัติ น้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าความปลอดภัยในเรื่องรถรับ -ส่งนักเรียนเป็น สิ่งที่
สาคัญต่อชีวิตของนักเรีย น ที่ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความสาคัญอย่างมาก ดังที่กฎหมายได้
บัญญัติให้ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ เมื่อเกิดอันตรายแก่นักเรียน ในมาตรา
430 ทีบ่ ัญญัติว่า “ครู บาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ อยู่เป็น
นิตย์ก็ดี ชั่วครั้งชั่วคราวก็ดี จาต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิด ซึ่งเขาได้กระทา
ลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆ มิได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควร” (ผู้ไร้ความสามารถ หมายถึง ผู้เยาว์หรือผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย) (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์, 2535 : ออนไลน์) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและครูจึงต้องตระหนักและให้ความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งขณะที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
1.6 อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัดให้มีครูในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสม
กับจานวนนักเรียนในการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ที่
กล่าวว่าในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษานั้น ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลในการเดินทาง โดยครูหนึ่งคนต่อ
นักเรียนหรือนักศึกษาไม่เกิน 30 คน (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548, 2548: 2) ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 36) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการพานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ โดยสถานศึกษาควรจัดครูควบคุมดูแลนักเรียนโดย
แบ่งกลุ่มนักเรียนดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกัน จัดให้มีป้ายหรือธงสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้แต่
ไกล เพื่อการนัดหมายและป้องกันการพลัดหลง
นอกจากนี้จากงานวิจัย ที่พบว่า ถ้ามีการจ้างรถรับส่ง ให้มีการควบคุมดูแล ตรวจ
สภาพยานพาหนะและผู้ขับขี่ สถานศึกษามีการปฏิบัติน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 51.99 เท่านั้น แต่มีการ
ตรวจสอบบริษัทและคนขับยานพาหนะที่จ้างให้มีความเชื่อถือได้ในการขับขี่ สถานศึกษามีการปฏิบัติ
ถึง ร้อยละ 80.48 ผู้วิจัยเห็นว่าทั้งคนขับและยานพาหนะต่างมีความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยของ
นักเรียน แต่สถานศึกษากลับตระหนักและให้ความสาคัญแตกต่างกัน มีการตรวจความพร้อมของ
คนขับรถทั้งตรวจสุขภาพ ตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกาย แต่เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ไม่มีการ
ตรวจความพร้อมของยานพาหนะ จนทาให้เกิดการสูญเสียถึงชีวิต เช่น กรณีรถรับส่งนักเรียน พื้นผุ
คนขับรถ เอากระสอบปิดไว้ นักเรียนตกลงไปถูกล้อรถทับตาย ทั้งนี้แล้วผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงควรตรวจความพร้อมทั้งคนขับรถและยานพาหนะที่ใช้
1.7 อุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมสาคัญ
จากผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษามีการกาหนดบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้
เหมาะสมกับ จ านวนนั กเรี ย น มีการปฏิบัติมากที่สุ ด ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 39) ที่กล่าวว่าสถานศึกษาควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
อุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมสาคัญ ต้องมีการกาหนดบุคลากรในการควบคุมดูแลนักเรียนให้เพียงพอ
เหมาะสมกับนักเรียน
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และจากผลการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีการหลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในงานที่
ไม่จาเป็น มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นอาจเป็นเพราะยังไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในสถานศึกษาที่
มีสาเหตุมาจากลูกโป่งอัดแก๊ส แต่อย่างไรก็ตามสถานศึกษาควรป้องกันไว้ก่อนโดยการหลีกเลี่ยงการใช้
ลูกโป่งอัดแก๊สในทุกๆ งาน อีกทั้ง ควรมีการแจ้งกับชุ มชนด้วยว่าลูกโป่งที่ใช้ไม่ใช่ลู กโป่งอัดแก๊ส เพื่อ
เป็นการให้ความรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัด ครูและนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษา
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่ละวันและยามวิกาล มีการปฏิบัติมากที่สุด สอดคล้องกับ วิจิตร
บุณหะโหตระ (2530: 198) ที่กล่าวว่าการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยในหน่วยงาน เป็นวิธี
หนึ่งที่จะช่วยให้การป้องกันอุบัติภัยได้ผลดี ไม่ว่าคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นนั้ นจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของ ชาญ ขวัญมุข (2544) ที่พบว่าสภาพการดาเนินการ
ประกันความปลอดภัยด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย ข้อที่มีการดาเนินการสูงสุด คือ ครูและ
นักการภารโรงอยู่เวรยามอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้จากข้อค้นพบที่ว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามข่าวพยากรณ์
อากาศ และสถานการณ์ ต่ า งๆ จากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก ารจั ด สร้ า ง
เครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที มี
การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนี ไฟ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบและฝึ กซ้อม
และมีการฝึกซ้อมการหลบภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จากอัคคีภัย วาตภัย ฟ้าผ่า อุทกภัย
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม และสึนามิ เป็นการปฏิบัติที่พบน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในบริบทของ
สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ มี พื้ น ที่ ๆ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ บ างอย่ า ง เช่ น
แผ่นดิน ไหว แผ่ นดิน ถล่ ม และสึ นามิ ผู้ วิจัยเห็นว่า อย่างไรก็ตามสถานศึกษาควรมีการปฏิบั ติตาม
มาตรการ เพราะเป็ น การเตรี ย มพร้อม ซึ่งถ้าปฏิบัติ ต ามมาตรการต่างๆ แล้ ว เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้ น
สามารถลดจานวนการเกิดและความรุนแรงของอันตรายลงได้ อีกทั้งในปัจจุบันทั่วโลกเกิดภัยพิบัติ
มากมาย ทั้งแผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย ดังเช่น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 เกิดแผ่นดินไหว 4.3 ริก
เตอร์ โดยศูนย์กลางอยู่ที่ภูเก็ต (2555: ออนไลน์) หรือ อุทกภัยครั้งร้ายแรงในปี 2554 (2554:
ออนไลน์) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุบัติเหล่านี้ใกล้ตัวมาก ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ก็ตามดังนั้นจึงควร
มีการเตรี ย มพร้ อมส าหรั บ สถานการณ์ฉุก เฉินให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุ บัน โดยเฉพาะ
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งที่เคยเกิดภัยพิบัติ และอยู่ใกล้สถานที่ที่เกิดภัยพิบัติด้วย สอดคล้องกับ
ชฎาพร สุขสิริวรรณ (2550: 22) ที่กล่าวว่า ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงเรียนควรได้รับการฝึกทั้งการ
ปฐมพยาบาล การกู้ชีพเบื้องต้น รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินเพื่อรับภัยที่ไม่คาดคิดหรือภัยธรรมชาติ เช่น
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย มีการซ้อมอพยพ รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล
การมีแผนส่งต่อนักเรียนไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยสถานศึกษาควรมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติภัย
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสังคม
3.1 การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด บรรยากาศภายในห้ อ งเรี ย นและ
สภาพแวดล้ อมในสถานศึกษาให้ มีความปลอดภั ย และสถานศึก ษามีการใช้ระบบดูแลช่ ว ยเหลื อ
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นั กเรี ย นอย่ างจริ ง จั ง และต่อ เนื่ อง มี การปฏิ บัติม ากที่สุ ด ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 57) ได้กาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมด้านการล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ ไว้ว่า สถานศึกษา
ต้องจัดบรรยากาศในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย และใช้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ ณัฎฐิยา แก้วถาวร (2551: 171) ที่
กล่าวว่า การดาเนินการสร้างความปลอดภัยด้านระบบคุ้มครองเด็ก โรงเรียนควรจัดให้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบคลุมทุกระดับชั้น
จากวิ จั ย ที่ พ บว่า สถานศึก ษามี การตรวจสอบแหล่ งจ าหน่ ายหนั งสื อ การ์ตู นและ
วารสารยั่วยุรอบสถานศึกษาอย่าให้มีขึ้น มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าสถานศึกษาอาจมีการ
เข้มงวดกวดขันกับนักเรียนที่อยู่เฉพาะในสถานศึกษาเท่านั้น ซึ่ง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของครูใช่ว่าจะอยู่แค่ในรั้วสถานศึกษาแต่ต้องดูแลรับผิดชอบนักเรียนเมื่ออยู่นอกรั้วสถานศึกษาด้วย
3.2 การทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมธรรมะและการส่งเสริมพัฒนา
สภาพจิ ตใจนั กเรีย น มีการปฏิบัติมากที่สุ ด ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 58) ได้กาหนดมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาสั งคมด้านการทาร้ายตัว เองและการฆ่าตัว ตายไว้ว่า สถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน โดยเชิญบุคลากรภายในและภายนอก เช่น นักจิตวิทยา
หรือจิตแพทย์มาให้ความรู้ และสอดคล้องกับ ณัฎฐิยา แก้วถาวร (2551: 171) ที่กล่าวว่า การ
ดาเนินการสร้างความปลอดภัยด้านระบบคุ้มครองเด็ก โรงเรียนควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาสภาพจิตใจของนักเรีย น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน เป็นต้น
จาการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีการจัดหาจิตแพทย์เข้ามาศึกษาและให้ความรู้แก่
นักเรี ย นในเรื่ องจิ ตใจ มีการปฏิบั ติ น้อยที่สุ ดนั้น ผู้ วิจัยเห็ นว่า อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาไม่ให้
ความสาคัญกับจิตแพทย์ จึงยังไม่มีการจัดหาให้เข้ามาบาบัดนักเรียนที่มีอาการทาร้ายตัวเองและฆ่าตัว
ตาย ซึง่ ในการจัดหาจิตแพทย์นั้นอาจให้ผู้ปกครองที่มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาเป็นอาสาสมัครเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หา มี ก ารประสานงานกั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ หรื อ
โรงพยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลสถานศึกษานั้นๆ ร่วมจัดโครงการ “เพื่อนใจวัยทีน : เปิดโลกความรู้เปิดโลก
ความรัก” โดยมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่างๆ ของวัยรุ่น และมีการทา
กิจกรรมร่วมกัน มีการจัดทัศนศึกษา เพื่อบาบัดนักเรียนที่ทาร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายก็ได้
3.3 การเสพสารเสพติด
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทางสังคม
เช่น TO BE NUMBER ONE เวทีคนเก่ง อย.น้อย มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 59) ได้
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมด้านการเสพสารเสพติดไว้ว่า สถานศึกษาต้องมีการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทางสังคม เช่น TO BE NUMBER ONE เวทีคนเก่ง อย.น้อย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนุช อยู่เล่ห์ (2550: 87) ที่ศึกษาสภาพการดาเนินงานตามแผนรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาขนาดใหญ่ จังหวัดชัยนาท พบว่า สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE
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จากการศึกษาที่พบว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สั งคมเพื่อให้โอกาส
นักเรียนที่เคยติดสารเสพติด มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาไม่อยาก
ให้ นั ก เรี ย นที่ เ คยติ ด สารเสพติ ด อาย ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรมคื น คนดี สู่ สั ง คม อาจเป็ น ดาบสองคม
สถานศึกษาจึงควรทบทวนว่าการจัดกิจกรรมนี้เหมาะสมหรือไม่ ดังนั้นสถานศึกษาอาจเปลี่ยนรูปแบบ
ใหม่เป็นการจัดกิจกรรมอื่นที่ไม่มีการเปิดเผยนักเรียนเหล่านี้ แต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการป้องกันไม่ให้
นักเรียนเหล่านี้ย้อนกลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิมๆ อีก ซึ่งรวมทั้งครูที่ปรึกษาหรือครูที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ต้องคอยสังเกตนักเรียน ให้คาปรึกษาไม่ให้นักเรียนเหล่านี้กลับไปเสพสารเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย
3.4 การอุปโภคบริโภค
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการเพื่อ กากับ
ติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 61) ได้
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมด้านอุปโภคบริโภคไว้ว่า สถานศึกษาต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการโภชนาการสถานศึกษาเพื่อกากับติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด
จากการศึ กษายั ง พบว่า สถานศึกษาจั ดให้ มี การวิจั ยอาหารกลางวั นที่ จัด ทาหรื อ
จาหน่ายให้เกิดประโยชน์ในเชิงโภชนาการ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด เป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันมีกลุ่ม
วัย รุ่ น จ านวนไม่น้ อยที่รั กสวยรั กงาม รับประทานอาหารที่ไม่ มีประโยชน์ ต่อสมอง หรือ ไม่มีเวลา
รับประทานอาหาร และจากผลการวิจัยพบว่าเด็กไทยอายุ 9-12 ปี มีภาวะโภชนาการเกินหรืออ้วน
ร้อยละ 49 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและประเทศชาติได้ในอนาคต รัฐบาลควรเร่ง
หาทางป้องกันและแก้ไขโดยด่วน โดยนามาตรการทางวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เข้าไปใช้
ร่วมกับ สุขศึกษา (ผู้จั ดการออนไลน์, 2552: ออนไลน์) ดังนั้นสถานศึกษาควรตระหนักและให้
ความสาคัญโดยมีการวิจัยอาหารที่มี ประโยชน์ พร้อมให้ความรู้กับนักเรียนในการเลือกรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน์ เหมาะสมกับช่วงวัยของตัวเอง
3.5 การทะเลาะวิวาท
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ มีการ
ปฏิ บั ติ ม ากที่สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 62) ได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
ด้านการทะเลาะวิวาทไว้ว่า สถานศึกษาต้องดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทาข้อมูล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฎฐิยา แก้วถาวร
(2551) ได้ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่าโรงเรียนมีการดาเนินการ
สร้างความปลอดภัยด้านระบบคุ้มครองเด็ก มีการป้องกันเด็กก่อพฤติกรรมรุนแรง โดยใช้วิธีการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน นาไปสู่การวางแผนให้ความช่วยเหลือนักเรียน
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (2552: 4) ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย นในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ ค วามรุ น แรงในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี พบข้อค้นพบจากการดาเนินกิจกรรมว่าเป็นกระบวนการสร้าง
ความเข้าใจและทาให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของตนในเรื่องเกี่ยวกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมของคณะครู นักเรียนและผู้ที่
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เกี่ยวข้อง ที่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุน มี
ความเข้าใจและใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะช่วยให้นโยบายและแผนงานของโรงเรียนมีพลังและ
เกิดผลทางปฏิบัติ ขจัดข้อขัดแย้ง ลดช่องว่างการสื่อสารในองค์กร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดุษณีย์ ทองเกลี้ยง
(2546) ที่ศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและการป้องกันในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่
ให้ความสาคัญ 3 อันดับแรกคือ มีการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีบัตรประจาตัว
นักเรียนทุกคน และกาหนดนโยบายไม่ให้นักเรียนพกพาอาวุธ นอกจากนี้ จิดาภา สืบวงษ์ (2553)
ได้ศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา
พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ควรมาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ อาจารย์ฝ่าย
ปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา ควรดาเนินการโดยการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงของ
การทะเลาะวิวาททาสัญญาความประพฤติ อบรมสั่งสอนให้รู้จักการอยู่ร่วมสถาบัน การให้ข้อมูลและ
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือ
นอกจากนี้จากการศึกษายัง พบว่า สถานศึกษามีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้า
ระงับเหตุกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท มีการปฏิบัติน้อยที่สุด เป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันมีนักเรียนที่
ก่อการทะเลาะวิวาทมากมาย ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เช่นกรณีข่าว “2 มัธยมดัง ยกพวก
กว่า 200 ตีกันเละหน้าร้านเกมส์ ” ( 2555: ออนไลน์) ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการจัดให้มีหน่วย
เคลื่อนที่เร็ ว เพื่อเข้าระงับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ทันท่ว งที ซึ่งคณะกรรมการอาจจะมีทั้งครู
สารวัตรนักเรียน ชุมชน และนักเรียน โดยที่นักเรียนที่มาปฏิบัติหน้าที่มีก ารหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน
ไป เพื่อไม่ให้เพื่อนนักเรียนรู้สึกอคติกับนักเรียนที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
3.6 การถูกล่อลวงและลักพาตัว
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดเวรยาม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 64) ได้
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมด้านการถูกล่อลวงและลักพาตัวไว้ว่า สถานศึกษาต้อง
จั ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จั ด เวรยาม เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ใน
สถานศึกษา เช่น การออกกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกสถานศึกษาของนักเรียน มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยว่าด้วยการควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานศึกษา
นอกจากนี้ยังพบว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ ที่ได้รับ
ผลกระทบ มีการปฏิบัติ น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการถูก
ล่อลวงและลักพาตัวของนักเรียน แต่อย่างไรก็ตามสถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ซึ่ง อาจ
จัดได้หลายรูปแบบ ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจของนักเรียน หรือการจัดกิจกรรม
ทั ศ นศึ ก ษาแหล่ ง ธรรมชาติ ก็ เ ป็ น ได้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการผ่ อ นคลายจิ ต ใจ (ณั ฎ ฐิ ย า
แก้วถาวร, 2551: 171)
3.7 สื่อลามกอนาจาร
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การควบคุ ม ดู แ ลการน าข้ อ มู ล
ข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา มีการปฏิบัติ
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มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 65) ได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมด้านสื่อลามก
อนาจารไว้ว่า สถานศึกษาต้องมีก ารดาเนินการควบคุมดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนในการ
เฝ้าระวังพฤติกรรมกลุ่มเสี่ ยง การตรวจค้นกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับผลวิจัยของ ชาญ ขวัญมุข
(2544) ได้ศึกษาเรื่องการประกันความปลอดภัยแก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า แนว
ทางการพั ฒ นาการด าเนิ น การประกั น ความปลอดภั ย ด้ า นสื่ อ ลามกอนาจาร ห้ า มนั ก เรี ย นและ
บุคคลภายนอกนาสื่อลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ยั งพบว่าสถานศึกษามีการประสานความร่ว มมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ ที่
เกี่ยวข้องในการตรวจตราควบคุมดูแล สื่อลามกอนาจารตามแหล่งจาหน่ายรอบบริเวณโรงเรียน เป็น
การปฏิบัติที่พบน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยช่วยดูแลในระดับ
หนึ่งอีกทั้งยังมีบทลงโทษทางกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ที่ห้ามจาหน่ายสื่อ
ลามก หากกระทาผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525, 2525: ออนไลน์)
3.8 อบายมุข
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการกากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนจาก
ครูฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาพร้อมทั้งประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและ
โรงเรียน มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 66) ได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมด้านอบายมุขไว้ว่า สถานศึกษาต้องจัดระบบการตรวจสอบ รายงานการมาสถานศึกษา
ของนั กเรีย นให้เป็นปัจ จุบันเพื่อป้องกันการหนีเรี ยน และสอดคล้องกับผลวิจัยของ วรนุช อยู่เล่ ห์
(2550: 101) ที่ศึกษาสภาพการดาเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาขนาดใหญ่
จังหวัดชัยนาท พบว่า ครูที่ปรึกษามีการรับรู้สภาพการดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไขภัยจาก
อบายมุขว่ามีการจัดระบบการตรวจสอบ รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
ป้องกันการหนีเรียน
จากการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีการจัดทาการสารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่ว
สุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อการประสานงานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่
ตารวจ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาไม่มีนโยบายที่ชัดเจน ไม่มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งสถานศึกษาควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านปัญหาทางสังคม ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยครู นักเรียน
และคนในชุมชน เพื่อให้ช่วยกันสอดส่องดูแลในทุกด้าน มีการติดตามและประเมินผล หากปัญหาที่พบ
เป็นปัญหาใหญ่ สถานศึกษาควรแก้ปัญหาโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
3.9 พฤติกรรมชู้สาว
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบ
ปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม มีการปฏิบัติมาก
ที่สุ ด ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน (2552: 39) ที่ก ล่ า วว่ า
สถานศึกษาควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมด้านพฤติกรรมชู้สาว มีการประสานงานเชิญ
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ผู้ ป กครองมารั บ ทราบปั ญ หา และร่ ว มมื อช่ ว ยกั น แก้ ไ ขปั ญ หาปรับ เปลี่ ย นพฤติก รรมไปในทางที่
เหมาะสม ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจัยของ วรนุช อยู่เล่ห์ (2550: 95) ที่ศึกษาสภาพการดาเนินงานตาม
แผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาขนาดใหญ่ จังหวัดชัยนาท พบว่า ครูที่ปรึกษามีการรับรู้
สภาพการดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไขภัยทางเพศว่ามีการประสานงานกับผู้ปกครองในการ
รับทราบและร่วมมือกันแก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทางที่เหมาะสม
จากผลการศึกษาที่พบว่าสถานศึกษาให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้มงวดและตรวจตรา
สภาพที่พักของเด็กที่อยู่ตามหอพักและสถานที่ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่า
อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนไปกลับ แต่ถ้าเป็น
โรงเรียนที่อยู่ไกลบ้าน ทางโรงเรียนจะมีหอพักให้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของสถานศึกษาอยู่แล้ว
3.10 อินเตอร์เน็ตและเกม
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนใน
ช่ว งเวลาที่เหมาะสมตามบริบ ทของโรงเรียน และให้ ครูควบคุมดูแล มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ณัฐ ธยาน์ ช่ว ยธานี (2551) ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรเกี่ยวกับสุ ขภาวะของเด็กวัยรุ่น
ตอนต้นที่ติดอินเตอร์เน็ต พบว่า การใช้อินเตอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเด็ก ไม่ว่าจะใช้
อินเตอร์เน็ตในระยะเวลามากหรือน้อย ก็ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของเด็ก ดังนั้นทางสถานศึกษาจึง
ควรมีการจัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้
ครูเป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อนโดยการทาสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยการหาความรู้เพิ่มเติมจากโลกออนไลน์ และสอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 69) ได้กาหนดมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาสังคมด้านอินเตอร์เน็ตและเกมไว้ว่า สถานศึกษาต้องมีการจัดให้ บริการ
อินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแ ลอย่าง
ใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ตั้ ง อาสาสมั ค รนั ก เรี ย นคอยตรวจสอบ
เว็บไซต์ หรือจัดให้ติดตั้งโปรแกรมตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทราบ (กระทรวง ICT) มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่า อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษายังไม่
ตระหนักและให้ความสาคัญ หรือครูที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ในเรื่องนี้ก็เป็นได้ แต่ในปัจจุบันนี้
ได้มีโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ “Cyber Scout” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงไอซีที กับกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ อีกทั้ง Cyber Scout
ยังเป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
โดยร่วมกันช่วยสอดส่องดูแลภัยอันตราย เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
และสถาบัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดช่องทางสาหรับติดต่อประสานเครือข่ายอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ
เป็นพลังหนุนสาคัญในการสร้างสรรค์สังคมในอนาคต โดยมีหลักการ คือ สร้างเยาวชนของไทยที่มี
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งมีส่วนร่วม
สาคัญในการเสี ย สละและสร้ างประโยชน์ให้ กับสั งคม (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร,
กระทรวง, สานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555 : ออนไลน์)
ดังนั้นสถานศึกษาสามารถให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ซึ่งเป็นการสร้างอาสาสมัคร Cyber
Scout ที่มีจิตสานึกด้านจริยธรรม คุณธรรม และขยายเครือข่ายอาสาสมัคร Cyber Scout เพื่อ
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สนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติ เฝ้าระวังและสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ของสังคมไทยอีกด้วย
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการกาจัดของเสียในสถานศึกษา มีการปฏิบัติ
มากที่สุด ซึง่ สอดคล้องกับมาตรการกาจัดของเสียในสถานศึกษา ที่ว่าสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน
ต้องมีการรวบรวมขยะหรือของเสียที่สามารถเก็บขนได้ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมและมีเวลาจัดเก็บที่
แน่นอน (สพฐ., 2552: 72)
จากการศึกษาที่พบว่าสถานศึกษามีการจัดเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้าน
พฤติกรรมอารมณ์กับเด็กปกติ มีการปฏิบัติ น้อยที่สุ ด ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการ
ศึกษามาตรา 10 ที่ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุ คคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรีย นรู้ หรือมีร่ างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่ส ามารถพึ่งตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นพิเศษ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, 2553: 4) ดังนั้นสถานศึกษา
ควรจัดเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์กับเด็กปกติ โดยการประสานกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนร่วม และมีการส่งครูเข้า
รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษานั ก เรี ย นเรี ย นร่ ว มจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ให้ ค รู มี ค วามรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่ง
ต้นไม้ กาจัดแหล่งทีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 89) ได้
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสัตว์มีพิษไว้ว่า สถานศึกษาต้องจัดสภาพแวดล้อมให้
สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
จากการศึกษาที่พบว่า มีการจัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุด
เสี่ยง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าอาจสืบเนื่องมาจากสถานศึกษาไม่มีจุดเสี่ยงก็เป็นได้ เพราะ
จากการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการดูแลบริเวณโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะไม่มีสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อ
เด็กร้อยละ 78.76 และสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษร้อยละ 89.98 ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่พบมากที่สุด จึงทาให้สถานศึกษาไม่มี จุด
เสี่ยง ส่งผลให้การจัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษมีการปฏิบัติน้อย
6. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
จากผลการศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่
เกี่ยวกับการสู้ร บและความไม่สงบ มีการปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 90) ได้กาหนด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบไว้ว่า สถานศึกษาต้องมี
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ
จากการศึกษาพบว่า สถานศึกษามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้าน
ผลกระทบจากการสู้ ร บและความไม่ ส งบทุ ก ข้ อ มี ก ารปฏิ บั ติ น้ อ ย ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า อาจเป็ น เพราะ
สถานศึกษาไม่ได้อยู่ในบริบทที่มีการสู้รบและความไม่สงบ
ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการพิจารณาภาพรวม พบว่า ปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้าน
อุบัติเหตุ และด้านอุบัติภัย และมีปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 4 ด้าน คือ ด้านปัญหา
ทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านสัตว์มีพิษ และด้านผลกระทบจากการสู้รบและความ
ไม่สงบ ซึง่ ขัดแย้งกับผลวิจัยของ ชาญ ขวัญมุข (2544) ที่ศึกษาการประกันความปลอดภัยในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ปัญหาการดาเนินการ
ประกันความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ทั้งด้านการวางแผนประกันความปลอดภัย
ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทาง
สังคม และด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
เมื่อพิจารณาปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นรายด้าน
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านอุบัติเหตุ
จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านอุบัติเหตุ จัดอยู่ในระดับ น้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชาญ ขวัญมุข (2544: 107) ที่ศึกษาการประกันความปลอดภัยแก่นักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถม ศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ปัญหาด้านการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และปัญหาข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ขาด
งบประมาณ สอดคล้องผลวิจัยของ รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ (2545) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาในการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กอนุบาลของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร พบว่ารายการที่มีปัญหาในการ
ปฏิบัติ มากที่สุด คือ โรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรนุช อยู่เล่ห์ (2550: 87) ที่ศึกษาสภาพการดาเนินงานตามแผนรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาขนาดใหญ่ จังหวัดชัยนาท พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมส่งแสริม
ความปลอดภัย คือ มีปัญหาด้านงบประมาณ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิไล กวางศรี (2550)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่ามีปัญหาในด้าน
การขาดงบประมาณ และขาดการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านอุบัติภัย
จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้ านอุบัติภัย จัดอยู่ ในระดับ น้อย ซึ่งสอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยของ ชาญ ขวัญมุข (2544: 107) ที่ศึกษาการประกันความปลอดภัยแก่นักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ปัญหาด้านการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติภั ย โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และปัญหาข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ ขาด
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งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย ผู้วิจัยเห็นว่าสถานศึกษาควรมีแนวทางในการ
ส่งเสริมงบประมาณที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ (ณัฏฐิยา แก้วถาวร, 2551: 169 – 170) ที่กล่าวว่า
สถานศึ ก ษาควรก าหนดเป็ น นโยบาย และน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิบั ติ จ ริง จัด สรรและสนับ สนุ น
งบประมาณเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง รวมถึงการระดมทรัพยากรต่างๆ จาก
แหล่งเงินทุนในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐเอกชน เช่น การทอดผ้ าป่าการศึกษา เพื่อระดมทุนจากชุมชน ที่อยู่
รอบบริเวณโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ด้านปัญหาทางสังคม
จากผลการศึกษาพบว่าด้านปัญหาสังคมจัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชาญ ขวัญมุข (2544: 108) ที่ศึกษาการประกันความปลอดภัยแก่นักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ปัญหาด้านการป้องกัน
แก้ไขภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และปัญหาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ขาดการนาข้อมูลที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนโดยทั่วไปมาวางแผนด้านการดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้วิจัยเห็นว่า สถานศึกษาควรมีการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่าง
ละเอีย ด เพื่อนามาวิเคราะห์ห าสาเหตุ และกาหนดเป็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชฎาพร สุขสิริวรรณ (2550: 9) กล่าวว่า การบันทึกเหตุการณ์และรายละเอียดการ
บาดเจ็ บของนั กเรี ยนในแต่ละครั้ ง เพื่อให้ทราบถึ งสาเหตุการบาดเจ็บว่าเกิดจากสิ่ งแวดล้ อมที่ไม่
เหมาะสมหรือเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นรวมทั้งความถี่ของการบาดเจ็บด้วย
4. ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนจัดอยู่ในระดับ น้อย
ที่สุด ปัญหาข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ด้านอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องผลวิจัยของ ณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค (2552) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการ
บริหารโรงเรียนประถม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแบบองค์รวม พบว่า
สภาพและปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่โรงเรียนเคยประสบและกาลังประสบคือ ขาดครูที่มี
ความรู้เฉพาะทางด้านอนามัย และสอดคล้องกับผลวิจัยของ วรนุช อยู่เล่ห์ (2550: 88) ที่ศึกษาสภาพ
การดาเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาขนาดใหญ่ จังหวัดชัยนาท พบว่า ปัญหา
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย คือ ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะ และไม่มีเวลาแก้ไขเด็กอย่างจริงจัง
5. ด้านสัตว์มีพิษ
จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านสัตว์มีพิษจัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด ปัญหาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องผลวิจัยของ วรนุช อยู่เล่ห์
(2550: 88) ที่ศึกษาสภาพการดาเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาขนาดใหญ่
จังหวัดชัยนาท พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย คือ ปัญหาด้าน
บุ ค ลากรที่ มี อายุ มาก และขาดความร่ว มมือ ของบุค ลากร และสอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ยของ
ชัด แก้วมณี (2545: 94) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 3 พบว่า โรงเรียนพบปัญหาและ
อุปสรรคในด้านการบริการความปลอดภัยเกี่ยวกับนโยบายและการดาเนินงานว่า โรงเรียนมีการ
กาหนดนโยบายแต่ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติของครู
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6. ด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบจัดอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะผู้วิจัยไม่ได้แยกคาตอบระหว่างโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
การสู้รบและความไม่สงบออกจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตปกติ อย่างไรก็ตามตามมาตรฐานสากลแล้ว
สาหรับการรักษาความปลอดภัยในด้านนี้ ไม่ว่าโรงเรียนจะตั้งอยู่ในเขตสู้รบหรือได้รับผลกระทบจาก
การสู้รบหรือไม่ ควรจัดให้มีการดาเนินตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด (สพฐ, 2552: 90) สาหรับ
ปัญหาข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขาดงบประมาณในการจัดทาหลุมหลบภัย ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะ
ในกลุ่มโรงเรียนที่ห่างไกลจากเขตการสู้รบไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้องมีหลุมหลบภัย แต่ในกรณีของ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ รัฐควรจัดงบประมาณในเรื่อง
นี้ให้กับโรงเรียนดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรกาหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ
ตามที่ผลการวิจัยพบว่ามีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับคู่มือ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัย และสั มพั น ธ์กั บ การรายงานผลการปฏิบั ติ งานตามคู่มื อ ผู้ วิ จัย จึ งเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเป็นนโยบายให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตาม
คู่มือ โดยอาจทาการรายงานผ่ านส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึกษา มี ระบบการรับ -ส่ ง ที่
สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่กระบวนการแจกคู่มือนี้ให้กับสถานศึกษา และการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามคู่มือดังกล่าว
2. ควรก าหนดเป็ นนโยบายให้ ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธ ยมศึก ษาจั ดการ
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
จากงานวิจั ยที่พบว่าผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัย เข้ารับการ
อบรมไม่ถึงร้อยละ 50 ทาให้ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจัดทาเป็นนโยบายและแผนพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภั ย ที่ห ลากหลาย เช่น การจัด การอบรมโดยเชิ ญวิทยากรหรือผู้ เ ชี่ยวชาญด้า นความ
ปลอดภัยมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติ การศึกษาดูงานโรงเรีย นที่ประสบ
ความสาเร็จเรื่องการดาเนินการรักษาความปลอดภัย หรือสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีซีดีให้ความรู้หรือ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
3. ควรกาหนดเป็นนโยบายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
จากการวิ จั ย ที่พบว่า มี ส ถานศึก ษาหลายแห่ ง ไม่ได้ รับคู่มือ ซึ่ งอาจทาให้ ขาดการ
ปฏิบัติตามมาตรการตามคู่มืออย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงเสนอให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดนโยบายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาตามคู่มือ
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ควรกาหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเป็นระบบ
จากการวิจัยที่พบว่าสถานศึกษามีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาทุกรายการ แต่ในบางรายการยังมีการปฏิบัติน้อย ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
จัดระบบการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการวางแผน การนาแผนไปใช้ การควบคุม
ติดตามและประเมินผล
2. ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ
จากการวิจัยที่พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนยังมีน้อยในหลายเรื่อง ผู้วิจัยขอเสนอให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมตัดสินใจ เพื่อนาทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการรักษาความปลอดภัยในด้านต่ างๆ ให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการสร้างเครือข่ายในการดาเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า การจั ด สร้ า งเครื อ ข่ า ยองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่
เกี่ย วข้อ งยั งมีน้ อย ผู้ วิ จั ย จึ งขอเสนอแนะให้ มีการจัด สร้ างเครื อข่า ยในการดาเนิ นการด้ านความ
ปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสภาพการดาเนินงานตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาในทุกเรื่องกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ได้แยกสภาพของสถานศึกษาตามลักษณะภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ และสั งคม เพื่อเป็นการศึกษาในภาพรวม ดังนั้นในผลการวิจัยที่ได้บางข้ออาจมีผลที่ไม่
ชัดเจนตามจริงตรงกับลักษณะของความแตกต่างถ้าระบุข้างต้น เช่น จัดให้โอ่งน้า ถังเก็บน้ามีฝาปิด
มิดชิดที่ได้มาตรฐาน อาจจะไม่เหมาะกับสถานศึกษาที่มีความทันสมัยไม่ได้ใช้โอ่งแล้ว งานวิจัยครั้ง
ต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอให้แยกศึกษาสถานศึกษาตามความแตกต่างของสถานภาพดังกล่าว
2. ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรทาการวิจัยเรื่องการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
และผลกระทบจากการสู้ ร บและความไม่ ส งบแยกเป็ น พิ เ ศษ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากสถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ น
สถานการณ์ดังกล่าวได้ผลกระทบที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก
3. ในการทาการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ปกครอง ชุมชน หรือ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ให้ข้อมูลจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
อดีตหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ไชยสงคราม
รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4. ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
5. ดร.ณัฎฐนันท์ ปั้นลายนาค
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
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สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

การศึกษาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปองสิน วิเศษศิริ
คาชี้แจง
1. ผู้บ ริ หาร หมายถึ ง ผู้ ที่ ด ารงตาแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาหรือ รั กษาการในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสถานศึกษาระดับมัธยม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. แบบสอบถาม เรื่ องการศึก ษาการด าเนิน การรั กษาความปลอดภั ยของสถานศึก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมซึ่งจะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคล ดังนั้นการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
สภาพความเป็นจริงจึงมีความสาคัญยิ่งเพราะจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือสามารถ
นาไปใช้ในการอ้างอิงและเกิดประโยชน์ในการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุกข้อ

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงใคร่ขอความกรุณาจัดส่ง
แบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วกลับมายังผู้วิจัย ก่อนวันที่ มีนาคม 2555 นี้ จักเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย
นางปราณี อินทรักษา
นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อความ แล้วขีดเครื่องหมาย ลงใน  และเติม
ข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 26 ปี
 26 - 35 ปี
 36 - 45 ปี
 46 - 55 ปี
 56 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 1 - 4 ปี
 5 - 8 ปี
 9 - 12 ปี
 13 ปีขึ้นไป
5. ประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม / สัมมนาเกี่ยวกับการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา
 เคย
 ไม่เคย
6. สถานศึกษาได้รับคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
 ได้รับ
 ไม่ได้รับ
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ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วขีดเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ
ที่ตรงกับสิ่งที่โรงเรียนปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
1.1 อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ
 แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
 ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า ห้องส้วม และสนามกีฬา
 ตรวจสอบโครงสร้างส่วนประกอบของอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างส่วนประกอบของอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน
 ติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
 ติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพห้องน้าห้องส้วมที่เหมาะสมกับวัยและลักษณะของผู้ใช้งาน
เช่นนักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุ
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.2 อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา
 จัดให้มีผู้รับผิดชอบและตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณสถานศึกษา
 ติดตั้งรั้วและประตูโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
 จัดทารั้วหรือแนวเขตโดยรอบบ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยงปลา
 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณบ่อน้าสระน้า หรือบ่อเลี้ยงปลา
 จัดเจ้าหน้าที่กากับดูแลการก่อสร้าง ถ้าเป็นอันตรายแก่นักเรียนให้หลีกเลี่ยงไปปฏิบัติในเวลา
เลิกเรียนหรือวันหยุดราชการ
 จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ตรวจสอบต้นไม้ที่ตายแล้วเพื่อตัดทิ้ง และกาจัดแมลงมีพิษ
 สร้างความตระหนักให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของต้นไม้บางชนิด เช่น พิษ หนาม ฯลฯ
 ตรวจสอบสนาม สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 บันทึกเก็บสถิติจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในสนามกีฬาเพื่อหาทางป้องกัน
 จัดให้โอ่งน้า ถังเก็บน้ามีฝาปิดมิดชิดที่ได้มาตรฐาน
 จัดเจ้าหน้าที่บารุงดูแล ทาความสะอาดโอ่งน้า ถังเก็บน้า
 จัดให้มีถังขยะแยกประเภท
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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1.3 อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
 แต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม
 สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร ให้นักเรียนรู้จักการรักษาสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาชุมชน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.4 อุบัติเหตุจาก เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อม ความปลอดภัยและซ่อมแซมให้พร้อม
ในการใช้งาน
 จัดทาคู่มือการใช้และการบารุงรักษา
 จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ให้ปลอดภัยจากการหล่นหรือเป็นอันตรายกับเด็ก
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.5 อุบัติเหตุจาก การเดินทางไป – กลับ
 จัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนบริเวณหน้าสถานศึกษา
 จัดทาทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภทที่รับ – ส่งนักเรียน
 ประสานงานกับตารวจจราจรให้มาช่วยปฏิบัติงานช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น. และเวลา
15.30 – 18.00 น.
 ถ้ามีการจ้างรถรับส่ง ให้ควบคุมดูแล ตรวจสภาพยานพาหนะและผู้ขับขี่
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.6 อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
 จัดให้มีครูในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
 ตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะให้มีความปลอดภัย
 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
 ควบคุมดูแลในเรื่องอาหารที่นักเรียนนาไปรับประทานรวมทั้งสถานที่ที่ซื้ออาหารรับประทาน
 ตรวจสอบบริษัทและคนขับยานพาหนะที่จ้างให้มีความเชื่อถือได้ในการขับขี่
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.7 อุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมสาคัญ
 กาหนดบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการแสดงของนักเรียนบนเวทีหรือกลางแจ้ง แต่ละประเภท
 ประสานกับตารวจจราจรในเรื่องการเดินและการข้ามถนน
 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการอยู่ค่ายพักแรม

132





หลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในงานที่ไม่จาเป็น
ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตกลุ่มแก่ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน
ปฐมพยาบาล นาส่งสถานพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้พ้นจากอันตราย และฝึกทักษะการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครู
และบุคลากร
 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และตรวจตราซ่อมบารุงสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้
มาตรฐาน
 จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิง และบารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
 ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบและฝึกซ้อม
 ตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง
 ปลูกต้นไม้เป็นแนวเพื่อลดความรุนแรงของพายุ ฝุ่นละอองและป้องกันเสียงดัง
 ติดตั้งสายล่อฟ้าสาหรับอาคารสูงๆ บริเวณต้นไม้สูงๆ
 ครูและนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่ละวันและยามวิกาล
 ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารสาคัญพร้อมย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
 วางผังการก่อสร้างอาคารให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งวางระบบการระบายน้า
และแนวป้องกันอุทกภัย
 จัดสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือได้ทันที
 ฝึกซ้อมการหลบภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในด้าน
 อัคคีภัย
 วาตภัย
 ฟ้าผ่า
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 สึนามิ
 แผ่นดินถล่ม
 ปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับ ณ จุดที่เกิดเหตุ และนาส่งโรงพยาบาล หากจาเป็นต้องได้รับ
การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
3.1 การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
 จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนและบุคคลรอบโรงเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ และสถานที่ที่เสี่ยงรอบบริเวณโรงเรียน
 จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย
 ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 ตรวจสอบแหล่งจาหน่ายหนังสือ การ์ตูนและวารสารยั่วยุรอบบริเวณโรงเรียนอย่าให้มีขึ้น
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.2 การทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
 จัดกิจกรรมธรรมะและการส่งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน
 จัดหาจิตแพทย์เข้ามาศึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องจิตใจ
 สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาคม หรือมูลนิธิในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจ
 ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านสุขภาพจิตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.3 การเสพสารเสพติด
 จัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้โอกาสนักเรียนที่เคยติดสารเสพติด
 จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทางสังคม เช่น TO BE NUMBER ONE เวทีคนเก่ง อย.น้อย
 เฝ้าระวังในที่ลับตาในบริเวณจุดที่เป็นอันตราย และเสี่ยงต่อการกระทาความผิด
 จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อเชื่อมและหลอมรวมพลังระหว่าง
บ้านและโรงเรียน ให้เป็นที่พึ่งแก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.4







การอุปโภคบริโภค
แต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการเพื่อกากับติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน
จัดระบบมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร อาคารเรียน อาคารประกอบ
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน ครู บุคลากร
จัดให้มีการวิจัยอาหารกลางวันที่จัดทาหรือจาหน่ายให้เกิดประโยชน์ในเชิงโภชนาการ
อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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3.5 การทะเลาะวิวาท
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
 ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท
 จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน
 ขอความร่วมมือกับตารวจท้องที่ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายนอกโรงเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.6 การถูกล่อลวงและลักพาตัว
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประสานงานชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายในการสอดส่อง
ดูแลนักเรียน
 จัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.7 สื่อลามกอนาจาร
 ดาเนินการควบคุมการดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
 จัดรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนามาจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหา
 ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล สื่อลามก
อนาจารตามแหล่งจาหน่ายรอบบริเวณโรงเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.8 อบายมุข
 จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
 จัดระบบการตรวจสอบ รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อป้องกันการหนีเรียนไปหาอบายมุข
 กากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนจากครูฝ่ายปกครองครูที่ปรึกษาพร้อมทั้งประสาน
กับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
 จัดทาการสารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อ
การประสานงานกับครู ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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3.9 พฤติกรรมชู้สาว
 มอบหมายผู้รับผิดชอบสืบเสาะหาข้อเท็จจริง และดาเนินการแก้ไขในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง
 จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ
 ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
 ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้มงวดและตรวจตราสภาพที่พักของเด็กที่อยู่ตามหอพักและสถานที่ที่
ไม่ใช่ผู้ปกครอง
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.10 อินเตอร์เน็ตและเกม
 จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้มีครู
ควบคุมดูแล
 จัดตั้งอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบเว็บไซต์ หรือจัดให้ติดตั้งโปรแกรมตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่
พึงประสงค์ และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ(กระทรวง ICT)
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบร้านอินเตอร์เน็ตร้าน
เกมที่ให้บริการนักเรียนในช่วงเวลาเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
 กาจัดของเสียในสถานศึกษา
โดย
 วิธีเก็บขน
 วิธีการฝังกลบ
 วิธีการเผาในเตาเผา
 วิธีการทาปุ๋ยหมักจากขยะ
 การนาของเสียไปใช้ประโยชน์ใหม่
 ป้องกันและลดของเสีย
โดย
 ลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้น ( Reduce)
 นาของเสียมาใช้ใหม่ ( Reuse)
 นาวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่( Repair)
 หลีกเลี่ยงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ (Reject)
 ตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยพยาบาลหรือแพทย์หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
 จัดทาสมุดบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพประจาตัวของนักเรียนทุกคน
 แก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 จัดเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์กับเด็กปกติ
 สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจ
ของนักเรียน
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 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางจิตใจของนักเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
 จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ
 ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ วิธีการป้องกันและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
 จัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
 จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
 ดูแลบริเวณโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะไม่มีสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
6. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ
 ซักซ้อมการอพยพ จัดทาหลุมหลบภัย และจัดหาที่พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่อาจจะ
เกิดการสู้รบและความไม่สงบ
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้
ความช่วยเหลือในกรณีเกิดการสู้รบและความไม่สงบ ทั้งการอพยพ เครื่องอุปโภคและบริโภค
 รายงานให้หน่วยต้นสังกัดทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์สู้รบและความไม่สงบ
 กาหนดแผนฉุกเฉิน เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนทราบ
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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ตอนที่ 3
แบบสอบถามเกีย่ วกับปัญหาการดาเนินการรั กษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นว่ามีมากน้อย
เพียงใด ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
4 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ มากที่สุด
3 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ มาก
2 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ น้อยที่สุด
0 หมายถึง ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้น

ข้อ

ปัญหา

ปัญหาด้านอุบัติเหตุ
1 ขาดบุคลากร
2 ขาดงบประมาณ
3 มีอาคารเรียนไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน
4 อาคารเรียนมีสภาพเก่า
5 แมว สุนัข นกและสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าไปในบริเวณ
โรงอาหารได้
6 นักเรียนไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องน้าห้องส้วมหลัง
การใช้ ทาให้สกปรกและมีกลิ่นเหม็น
7 ห้องน้าห้องส้วมอยู่ไกลกับอาคารเรียนมากเกินไป ทาให้เป็น
แหล่งมัว่ สุม
8 ไม่มีสนามกีฬาที่มีหลังคาโปร่งสูงช่วยกันแดด กันฝน
และนักเรียนสามารถใช้ได้ตลอดเวลา
9 สนามอยู่ห่างจากอาคารเรียนมากเกินไป ทาให้ครูดูแลนักเรียน
ได้อย่างไม่ทั่วถึง
10 เตาเผาขยะอยู่ใกล้อาคารเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่น้อยทา
ให้มีกลิ่นและควันรบกวนนักเรียน
11 บริเวณรอบสถานศึกษามีแหล่งอบายมุข เช่น ร้านเกม โรงหนัง
โต๊ะสนุ๊ก
12 ครูเวรไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลควบคุมการใช้รถใช้ถนนของ
นักเรียน

ระดับปัญหา
4 3 2 1 0
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ปัญหา

13 ขาดการทาทะเบียนรถที่รับ – ส่งนักเรียน โดยมีบัญชีชื่อ
เจ้าของรถ ชื่อนักเรียนที่ใช้บริการประจา และเส้นทางวิ่ง
14 รถรับส่งนักเรียนมาจากการดัดแปลงไม่ค่อยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัย
15 ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการ
เดินทางไป-กลับของนักเรียน เช่น ให้นักเรียนจอด
รถจักยานยนต์นอกเหนือบริเวณที่โรงเรียนจัดให้
16 ขาดการเตรียมการและวางแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ก่อนพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
17 ขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจในเรื่องการเดิน
และข้ามถนน
18 ขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่
พยาบาลเป็นหน่วยปฐมพยาบาลในการเดินรณรงค์
19 ครูส่วนใหญ่ไม่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการเล่นกีฬาและ
การแข่งขันกีฬา
20 ขาดการบันทึกอุบัติเหตุเพื่อสอบสวนหาสาเหตุและวิธีการ
ป้องกัน
21 ไม่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ปัญหาด้านอุบัติภัย
22 ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย
23 ขาดการแนะนาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้นในโรงเรียน
24 ขาดการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามข่าวพยากรณ์อากาศ
และสถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
25 ขาดการตรวจสอบและแก้ไขปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายที่เกิด
จากอุทกภัย
26 ขาดการซ้อมการหลบภัยจากอุบัติภัยแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรให้พ้นจากอันตราย
ปัญหาด้านทางสังคม
27 ขาดการนาข้อมูลที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนโดยทั่วไปมาวางแผนด้าน
การดาเนินการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
28 ขาดการจัดทาคู่มือนักเรียนที่ระบุแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนของนักเรียน พร้อมทั้งการลงโทษนักเรียนเมื่อกระทาผิด
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29 ขาดการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
30 ขาดการสารวจบริเวณโรงเรียนและสถานที่บางแห่งนอก
โรงเรียนเพื่อหาพื้นที่ล่อแหลมต่อการประพฤติผิดของนักเรียน
31 ขาดการเก็บข้อมูลทางด้านสารเสพติดของชุมชน เพื่อวาง
แผนการป้องกันและแก้ไข
32 ขาดการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด
ปรับปรุงตนเองภายใต้การช่วยเหลือของผู้ชานาญการ
33 ขาดการตรวจสอบนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายอย่างสม่าเสมอ
34 ขาดการจัดกิจกรรมร่วมกันของสถานศึกษาอื่นด้วยกระบวน
สร้างสรรค์กิจกรรม จิตอาสา การสร้างความสมานฉันท์และ
ความสามัคคีเพื่อแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
35 ขาดการออกระเบียบว่าด้วยการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน
อย่างชัดเจน
36 ขาดการตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลภายนอก
37 ขาดการประสานงานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ชุมชน ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน
38 มีร้านบริการเกมออนไลน์ที่อยู่ใกล้โรงเรียน
39 ขาดมาตรการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับ
เกมออนไลน์
40 ขาดการบันทึกเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุและวิธีการ
ป้องกัน
41 ไม่รายงานการเกิดภัย ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
42 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไม่ตระหนักและให้
ความสาคัญ
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
43 ไม่มีการกาจัดขยะที่เป็นระบบก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของ
นักเรียน
44 ทาเลที่ตั้งอยู่ในเขตการจราจรคับคั่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ของนักเรียน
45 ทาเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพของนักเรียน
46 ขาดการตรวจสุขภาพนักเรียนตามเวลาที่กาหนด
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47 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน
48 ขาดการเตรียมการรับมือ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
49 ขาดการจัดทาข้อมูลนักเรียนและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
50 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขนักเรียนที่มี
พฤติกรรมด้านอารมณ์
ปัญหาด้านสัตว์มีพิษ
51 ขาดบุคลากรในการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่ง
ต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ
52 ครูขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
53 ขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์มีพิษ
ปัญหาด้านผลกระทบจากการสู้รบและควมไม่สงบ
54 ขาดงบประมาณในการจัดทาหลุมหลบภัย
55 หลุมหลบภัยไม่ได้มาตรฐาน
56 หลุมหลบภัยไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
57 ขาดการแนะนาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในสถานศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ
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สาหรับผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

การศึกษาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปองสิน วิเศษศิริ
คาชี้แจง
1. ผู้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารสถานศึกษาให้รับผิดชอบการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. แบบสอบถาม เรื่องการศึกษาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมซึ่งจะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคล ดังนั้นการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
สภาพความเป็นจริงจึงมีความสาคัญยิ่งเพราะจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือสามารถ
นาไปใช้ในการอ้างอิงและเกิดประโยชน์ในการดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุกข้อ

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงใคร่ขอความกรุณาจัดส่ง
แบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วกลับมายังผู้วิจัย ก่อนวันที่ มีนาคม 2555 นี้ จักเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย
นางปราณี อินทรักษา
นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อความ แล้วขีดเครื่องหมาย ลงใน  และเติม
ข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 26 ปี
 26 - 35 ปี
 36 - 45 ปี
 46 - 55 ปี
 56 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. ประสบการณ์ในการทางานด้านการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
 ต่ากว่า 1 ปี
 1 - 3 ปี
 4 - 6 ปี
 6 ปีขึ้นไป
5. ประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม / สัมมนาเกี่ยวกับการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา
 เคย
 ไม่เคย
6. สถานศึกษาได้รับคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
 ได้รับ
 ไม่ได้รับ
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ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วขีดเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ
ที่ตรงกับสิ่งที่โรงเรียนปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
1.1 อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ
 แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
 ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า ห้องส้วม และสนามกีฬา
 ตรวจสอบโครงสร้างส่วนประกอบของอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างส่วนประกอบของอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน
 ติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
 ติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพห้องน้าห้องส้วมที่เหมาะสมกับวัยและลักษณะของผู้ใช้งาน
เช่นนักเรียน คนพิการ ผู้สูงอายุ
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.2 อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา
 จัดให้มีผู้รับผิดชอบและตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณสถานศึกษา
 ติดตั้งรั้วและประตูโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
 จัดทารั้วหรือแนวเขตโดยรอบบ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยงปลา
 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณบ่อน้าสระน้า หรือบ่อเลี้ยงปลา
 จัดเจ้าหน้าที่กากับดูแลการก่อสร้าง ถ้าเป็นอันตรายแก่นักเรียนให้หลีกเลี่ยงไปปฏิบัติในเวลา
เลิกเรียนหรือวันหยุดราชการ
 จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ตรวจสอบต้นไม้ที่ตายแล้วเพื่อตัดทิ้ง และกาจัดแมลงมีพิษ
 สร้างความตระหนักให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของต้นไม้บางชนิด เช่น พิษ หนาม ฯลฯ
 ตรวจสอบสนาม สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 บันทึกเก็บสถิติจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในสนามกีฬาเพื่อหาทางป้องกัน
 จัดให้โอ่งน้า ถังเก็บน้ามีฝาปิดมิดชิดที่ได้มาตรฐาน
 จัดเจ้าหน้าที่บารุงดูแล ทาความสะอาดโอ่งน้า ถังเก็บน้า
 จัดให้มีถังขยะแยกประเภท
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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1.3 อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
 แต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม
 สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร ให้นักเรียนรู้จักการรักษาสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาชุมชน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.4 อุบัติเหตุจาก เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อม ความปลอดภัยและซ่อมแซมให้พร้อม
ในการใช้งาน
 จัดทาคู่มือการใช้และการบารุงรักษา
 จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ให้ปลอดภัยจากการหล่นหรือเป็นอันตรายกับเด็ก
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.5 อุบัติเหตุจาก การเดินทางไป – กลับ
 จัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนบริเวณหน้าสถานศึกษา
 จัดทาทะเบียนรถทุกชนิด ทุกประเภทที่รับ – ส่งนักเรียน
 ประสานงานกับตารวจจราจรให้มาช่วยปฏิบัติงานช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น. และเวลา
15.30 – 18.00 น.
 ถ้ามีการจ้างรถรับส่ง ให้ควบคุมดูแล ตรวจสภาพยานพาหนะและผู้ขับขี่
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.6 อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
 จัดให้มีครูในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
 ตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะให้มีความปลอดภัย
 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
 ควบคุมดูแลในเรื่องอาหารที่นักเรียนนาไปรับประทานรวมทั้งสถานที่ที่ซื้ออาหารรับประทาน
 ตรวจสอบบริษัทและคนขับยานพาหนะที่จ้างให้มีความเชื่อถือได้ในการขับขี่
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
1.7 อุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรมสาคัญ
 กาหนดบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการแสดงของนักเรียนบนเวทีหรือกลางแจ้ง แต่ละประเภท
 ประสานกับตารวจจราจรในเรื่องการเดินและการข้ามถนน
 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการอยู่ค่ายพักแรม
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หลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในงานที่ไม่จาเป็น
ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตกลุ่มแก่ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน
ปฐมพยาบาล นาส่งสถานพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้พ้นจากอันตราย และฝึกทักษะการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครู
และบุคลากร
 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และตรวจตราซ่อมบารุงสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้
มาตรฐาน
 จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิง และบารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
 ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบและฝึกซ้อม
 ตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง
 ปลูกต้นไม้เป็นแนวเพื่อลดความรุนแรงของพายุ ฝุ่นละอองและป้องกันเสียงดัง
 ติดตั้งสายล่อฟ้าสาหรับอาคารสูง ๆ บริเวณต้นไม้สูง ๆ
 ครูและนักการภารโรงอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่ละวันและยามวิกาล
 ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารสาคัญพร้อมย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
 วางผังการก่อสร้างอาคารให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งวางระบบการระบายน้า
และแนวป้องกันอุทกภัย
 จัดสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือได้ทันที
 ฝึกซ้อมการหลบภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในด้าน
 อัคคีภัย
 วาตภัย
 ฟ้าผ่า
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 สึนามิ
 แผ่นดินถล่ม
 ปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับ ณ จุดที่เกิดเหตุ และนาส่งโรงพยาบาล หากจาเป็นต้องได้รับ
การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
3.1 การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
 จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนและบุคคลรอบโรงเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ และสถานที่ที่เสี่ยงรอบบริเวณโรงเรียน
 จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย
 ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 ตรวจสอบแหล่งจาหน่ายหนังสือ การ์ตูนและวารสารยั่วยุรอบบริเวณโรงเรียนอย่าให้มีขึ้น
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.2 การทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
 จัดกิจกรรมธรรมะและการส่งเสริมพัฒนาสภาพจิตใจนักเรียน
 จัดหาจิตแพทย์เข้ามาศึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องจิตใจ
 สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาคม หรือมูลนิธิในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจ
 ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านสุขภาพจิตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.3 การเสพสารเสพติด
 จัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้โอกาสนักเรียนที่เคยติดสารเสพติด
 จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทางสังคม เช่น TO BE NUMBER ONE เวทีคนเก่ง อย.น้อย
 เฝ้าระวังในที่ลับตาในบริเวณจุดที่เป็นอันตราย และเสี่ยงต่อการกระทาความผิด
 จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อเชื่อมและหลอมรวมพลังระหว่าง
บ้านและโรงเรียน ให้เป็นที่พึ่งแก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.4







การอุปโภคบริโภค
แต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการเพื่อกากับติดตามดูแลและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน
จัดระบบมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร อาคารเรียน อาคารประกอบ
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน ครู บุคลากร
จัดให้มีการวิจัยอาหารกลางวันที่จัดทาหรือจาหน่ายให้เกิดประโยชน์ในเชิงโภชนาการ
อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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3.5 การทะเลาะวิวาท
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
 ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท
 จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน
 ขอความร่วมมือกับตารวจท้องที่ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายนอกโรงเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.6 การถูกล่อลวงและลักพาตัว
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประสานงานชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายในการสอดส่อง
ดูแลนักเรียน
 จัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.7 สื่อลามกอนาจาร
 ดาเนินการควบคุมการดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
 จัดรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนามาจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหา
 ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล สื่อลามก
อนาจารตามแหล่งจาหน่ายรอบบริเวณโรงเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.8 อบายมุข
 จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
 จัดระบบการตรวจสอบ รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อป้องกันการหนีเรียนไปหาอบายมุข
 กากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนจากครูฝ่ายปกครองครูที่ปรึกษาพร้อมทั้งประสาน
กับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
 จัดทาการสารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อ
การประสานงานกับครู ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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3.9 พฤติกรรมชู้สาว
 มอบหมายผู้รับผิดชอบสืบเสาะหาข้อเท็จจริง และดาเนินการแก้ไขในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง
 จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ
 ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
 ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้มงวดและตรวจตราสภาพที่พักของเด็กที่อยู่ตามหอพักและสถานที่ที่
ไม่ใช่ผู้ปกครอง
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
3.10 อินเตอร์เน็ตและเกม
 จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้มีครู
ควบคุมดูแล
 จัดตั้งอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบเว็บไซต์ หรือจัดให้ติดตั้งโปรแกรมตรวจจับเว็บไซต์ที่ไม่
พึงประสงค์ และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ(กระทรวง ICT)
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบร้านอินเตอร์เน็ตร้าน
เกมที่ให้บริการนักเรียนในช่วงเวลาเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
 กาจัดของเสียในสถานศึกษา
โดย
 วิธีเก็บขน
 วิธีการฝังกลบ
 วิธีการเผาในเตาเผา
 วิธีการทาปุ๋ยหมักจากขยะ
 การนาของเสียไปใช้ประโยชน์ใหม่
 ป้องกันและลดของเสีย
โดย
 ลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้น ( Reduce)
 นาของเสียมาใช้ใหม่ ( Reuse)
 นาวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่( Repair)
 หลีกเลี่ยงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ (Reject)
 ตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยพยาบาลหรือแพทย์หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
 จัดทาสมุดบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพประจาตัวของนักเรียนทุกคน
 แก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 จัดเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์กับเด็กปกติ
 สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจ
ของนักเรียน
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 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางจิตใจของนักเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสัตว์มีพิษ
 จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ
 ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ วิธีการป้องกันและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
 จัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
 จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
 ดูแลบริเวณโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะไม่มีสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
6. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ
 ซักซ้อมการอพยพ จัดทาหลุมหลบภัย และจัดหาที่พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่อาจจะ
เกิดการสู้รบและความไม่สงบ
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้
ความช่วยเหลือในกรณีเกิดการสู้รบและความไม่สงบ ทั้งการอพยพ เครื่องอุปโภคและบริโภค
 รายงานให้หน่วยต้นสังกัดทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์สู้รบและความไม่สงบ
 กาหนดแผนฉุกเฉิน เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนทราบ
 อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติม) ...................................................................................................
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ตอนที่ 3
แบบสอบถามเกีย่ วกับปัญหาการดาเนินการรั กษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นว่ามีมากน้อย
เพียงใด ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
4 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ มากที่สุด
3 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ มาก
2 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้นในระดับ น้อยที่สุด
0 หมายถึง ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติรายการนั้น

ข้อ

ปัญหา

ปัญหาด้านอุบัติเหตุ
1 ขาดบุคลากร
2 ขาดงบประมาณ
3 มีอาคารเรียนไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน
4 อาคารเรียนมีสภาพเก่า
5 แมว สุนัข นกและสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าไปในบริเวณ
โรงอาหารได้
6 นักเรียนไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องน้าห้องส้วมหลัง
การใช้ ทาให้สกปรกและมีกลิ่นเหม็น
7 ห้องน้าห้องส้วมอยู่ไกลกับอาคารเรียนมากเกินไป ทาให้เป็น
แหล่งมัว่ สุม
8 ไม่มีสนามกีฬาที่มีหลังคาโปร่งสูงช่วยกันแดด กันฝน
และนักเรียนสามารถใช้ได้ตลอดเวลา
9 สนามอยู่ห่างจากอาคารเรียนมากเกินไป ทาให้ครูดูแลนักเรียน
ได้อย่างไม่ทั่วถึง
10 เตาเผาขยะอยู่ใกล้อาคารเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่น้อยทา
ให้มีกลิ่นและควันรบกวนนักเรียน
11 บริเวณรอบสถานศึกษามีแหล่งอบายมุข เช่น ร้านเกม โรงหนัง
โต๊ะสนุ๊ก
12 ครูเวรไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลควบคุมการใช้รถใช้ถนนของ
นักเรียน

ระดับปัญหา
4 3 2 1 0

151
ข้อ

ปัญหา

13 ขาดการทาทะเบียนรถที่รับ – ส่งนักเรียน โดยมีบัญชีชื่อ
เจ้าของรถ ชื่อนักเรียนที่ใช้บริการประจา และเส้นทางวิ่ง
14 รถรับส่งนักเรียนมาจากการดัดแปลงไม่ค่อยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัย
15 ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการ
เดินทางไป-กลับของนักเรียน เช่น ให้นักเรียนจอด
รถจักยานยนต์นอกเหนือบริเวณที่โรงเรียนจัดให้
16 ขาดการเตรียมการและวางแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ก่อนพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
17 ขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจในเรื่องการเดิน
และข้ามถนน
18 ขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่
พยาบาลเป็นหน่วยปฐมพยาบาลในการเดินรณรงค์
19 ครูส่วนใหญ่ไม่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการเล่นกีฬาและ
การแข่งขันกีฬา
20 ขาดการบันทึกอุบัติเหตุเพื่อสอบสวนหาสาเหตุและวิธีการ
ป้องกัน
21 ไม่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ปัญหาด้านอุบัติภัย
22 ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย
23 ขาดการแนะนาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้นในโรงเรียน
24 ขาดการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามข่าวพยากรณ์อากาศ
และสถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
25 ขาดการตรวจสอบและแก้ไขปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายที่เกิด
จากอุทกภัย
26 ขาดการซ้อมการหลบภัยจากอุบัติภัยแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรให้พ้นจากอันตราย
ปัญหาด้านทางสังคม
27 ขาดการนาข้อมูลที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนโดยทั่วไปมาวางแผนด้าน
การดาเนินการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
28 ขาดการจัดทาคู่มือนักเรียนที่ระบุแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนของนักเรียน พร้อมทั้งการลงโทษนักเรียนเมื่อกระทาผิด

ระดับปัญหา
4 3 2 1 0
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ข้อ

ปัญหา

29 ขาดการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
30 ขาดการสารวจบริเวณโรงเรียนและสถานที่บางแห่งนอก
โรงเรียนเพื่อหาพื้นที่ล่อแหลมต่อการประพฤติผิดของนักเรียน
31 ขาดการเก็บข้อมูลทางด้านสารเสพติดของชุมชน เพื่อวาง
แผนการป้องกันและแก้ไข
32 ขาดการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด
ปรับปรุงตนเองภายใต้การช่วยเหลือของผู้ชานาญการ
33 ขาดการตรวจสอบนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายอย่างสม่าเสมอ
34 ขาดการจัดกิจกรรมร่วมกัน ของสถานศึกษาอื่นด้วยกระบวน
สร้างสรรค์กิจกรรม จิตอาสา การสร้างความสมานฉันท์และ
ความสามัคคีเพื่อแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
35 ขาดการออกระเบียบว่าด้วยการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน
อย่างชัดเจน
36 ขาดการตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลภายนอก
37 ขาดการประสานงานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ชุมชน ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน
38 มีร้านบริการเกมออนไลน์ที่อยู่ใกล้โรงเรียน
39 ขาดมาตรการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับ
เกมออนไลน์
40 ขาดการบันทึกเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุและวิธีการ
ป้องกัน
41 ไม่รายงานการเกิดภัย ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
42 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไม่ตระหนักและให้
ความสาคัญ
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
43 ไม่มีการกาจัดขยะที่เป็นระบบก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของ
นักเรียน
44 ทาเลที่ตั้งอยู่ในเขตการจราจรคับคั่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ของนักเรียน
45 ทาเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพของนักเรียน
46 ขาดการตรวจสุขภาพนักเรียนตามเวลาที่กาหนด

ระดับปัญหา
4 3 2 1 0
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ข้อ

ปัญหา

ระดับปัญหา
4 3 2 1 0

47 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน
48 ขาดการเตรียมการรับมือ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
49 ขาดการจัดทาข้อมูลนักเรียนและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
50 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขนักเรียนที่มี
พฤติกรรมด้านอารมณ์
ปัญหาด้านสัตว์มีพิษ
51 ขาดบุคลากรในการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่ง
ต้นไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ
52 ครูขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
53 ขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์มีพิษ
ปัญหาด้านผลกระทบจากการสู้รบและควมไม่สงบ
54 ขาดงบประมาณในการจัดทาหลุมหลบภัย
55 หลุมหลบภัยไม่ได้มาตรฐาน
56 หลุมหลบภัยไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
57 ขาดการแนะนาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในสถานศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ
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ภาคผนวก ค
มาตรการป้องกันและแก้ไขความปลอดภัยตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552
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มาตรการป้องกันและแก้ไขความปลอดภัยของสถานศึกษาตามตามคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552
ประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขความปลอดภัยของสถานศึกษา 6 ด้าน
ได้แก่
ด้านที่ 1 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ
1.1 โครงสร้างของอาคารเรียน อาคารประกอบ
1.2 การใช้ครุภัณฑ์
1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า
1.4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
1.5 ห้องน้าห้องส้วม
2. บริเวณโรงเรียน
2.1 รัวและประตูโรงเรียน
2.2 บ่อน้า สระน้า บ่อเลียงปลา
2.3 เขตก่อสร้างและกองวัสดุช้ารุด
2.4 ต้นไม้
2.5 สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา
2.6 โอ่งน้า บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังเก็บน้า
2.7 เตาเผาขยะและที่ทิงขยะ
3. สภาพแวดล้อมของถานศึกษา
4. เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. การเดินทางไป – ขากลับ
5.1 การเดินทางเท้า
5.2 การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก
5.3 การเดินทางโดยยานพาหนะทางน้า
6. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา
7. การร่วมกิจกรรมส้าคัญ
7.1 การแสดงของนักเรียนบนเวที หรือกลางแจ้ง
7.2 การเดินรณรงค์ลักษณะต่าง ๆ
7.3 การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา
7.4 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
7.5 การเข้าค่ายพัฒนาชุมชน
7.6 การใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในการเปิดงานพิธีต่างๆ
ด้านที่ 2 การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
2.1 อัคคีภัย
2.2 วาตภัย
2.3 อุทกภัย
2.4 ธรณีพิบัติภัย

156
ด้านที่ 3 ปัญหาทางสังคม
3.1 การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
3.2 การท้าร้ายร่างกายและการฆ่าตัวตาย
3.3 การเสพสารเสพติด
3.4 การอุปโภคบริโภค
3.5 การทะเลาะวิวาท
3.6 การถูกล่อลวงและลักพา
3.7 สื่อลามกอนาจาร
3.8 อบายมุข
3.9 พฤติกรรมชู้สาว
3.10 อินเทอร์เน็ตและเกม
ด้านที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
1.1 มลพิษจากสิ่งแวดล้อม
1.2 โรคติดต่อและโรคระบาด
1.3 ความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน
ด้านที่ 5 ด้านสัตว์มีพิษ
ด้านที่ 6 ด้านผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบ
มีรายละเอียดดังนี
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
1.1 อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ
อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบมีเหตุมาจากหลาย ๆ ส่วนของอาคาร
สถานที่ในโรงเรียน เช่น
1. โครงสร้าง ส่วนประกอบของอาคารเรียน อาทิ คาน ฝ้า เพดาน พืน หลังคา เสา
ราวบันได ประตูหน้าต่าง กันสาด รางน้า และท่อน้าฝน
2. ครุภัณฑ์ อาทิ โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดานด้า
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ สายไฟ ปลั๊กไฟ พัดลม
4. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงฝึกงาน
5. ห้องน้า ห้องส้วม
1.1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากโครงสร้างของอาคารเรียน
อาคารประกอบ
1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตังใน
ส่วนต่างๆ ของอาคารอย่างสม่้าเสมอ หรือตรวจเช็คโดย “เอกสารประเมินผลความปลอดภัยของ
สถานศึกษา”
2. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนและ
บุคลากร
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3. แต่งตังบุคลากรในการดูแลอาคารสถานที่
4. จัดท้าป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย
5. จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้าย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
6. ซ่ อ มแซมส่ ว นประกอบของอาคารและอุ ป กรณ์ ติ ด ตังต่ า งๆ ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่
ปลอดภัย
7. ในกรณี ที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ให้ ง ดใช้ อ าคารและ
รายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อด้าเนินการแก้ไข
8. ในกรณีไม่ ส ามารถซ่อมแซมได้ ให้ ข ออนุญาตรือถอนอาคารเรี ยนหรืออาคาร
ประกอบที่ช้ารุด หรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย
9. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ด้าเนินการตามแผนการเคลื่อนย้าย
1.1.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ครุภัณฑ์
1. ส้ารวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์อย่างสม่้าเสมอ
2. จัดวางครุภัณฑ์ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย
3. จัดท้าข้อแนะน้าและข้อควรระวังในการใช้
4. ให้ มี ก ารอบรมและจั ด ท้ า คู่ มื อ ในการใช้ ค รุ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งถู ก วิ ธี แ ละเหมาะสม
กับงาน
5. ผู้รับผิดชอบต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีการปฏิบัติงาน
6. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
7. ห้ามใช้ครุภัณฑ์ที่ช้ารุดโดยเด็ดขาด
8. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลและน้าส่งสถานพยาบาล
1.1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
1. ควรติ ด ตั งระบบป้ อ งกั น กระแสไฟฟ้ า ลั ด วงจรหรื อ อุ ป กรณ์ ตั ด กระแสไฟฟ้ า
อัตโนมัติทุกอาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าในสถานศึกษา
2. ให้มีการติดตัง ตรวจสอบอุปกรณ์ และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าตามอายุการใช้งาน
ตามมาตรฐานการใช้ไฟฟ้า โดยช่างไฟฟ้าที่ช้านาญการ
3. จัดหาช่างไฟฟ้าที่ช้านาญการมาตรวจสอบระบบสายไฟในอาคารและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
4. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
5. ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด สรรงบประมาณในด้ า นการตรวจสอบเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยถือเป็นเรื่องส้าคัญจ้าเป็นต้องปฏิบัติ
6. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.1.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
1. ส้ า รวจสภาพของห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ง านอย่ า ง
ปลอดภัย
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2. ก้าหนดแนวปฏิบัติหรื อระเบียบในการใช้ห้ องปฏิบัติการ และให้ ติดสัญลักษณ์
เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี แสดงไว้อย่างชัดเจน
3. มีการควบคุมดูแลอย่ างใกล้ ชิด กรณีเป็นสารเคมีจะต้องมีการระบุวิธีใช้อย่าง
ชัดเจน และมีการจัดเก็บอย่างมิดชิด
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือดับเพลิง
5. กรณีอุปกรณ์เครื่องใช้หรือห้องปฏิบัติการเกิดการช้ารุดเสียหาย ให้ด้าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.1.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากห้องน้าห้องส้วม
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และปลอดภัย
2. ควรสร้างห้องน้าห้องส้วมให้เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน เช่น อนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และคนพิการ
3. การใช้ห้องน้าห้องส้วมของเด็กอนุบาลต้องมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
4. ให้มีการติดตังไฟฟ้า ส่องสว่างอย่างเพียงพอ
5. ควรดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ
6. สถานศึกษาก้าหนดแนวปฏิบัติการใช้ห้องน้าห้องส้วมที่ปลอดภัย
7. ปรั บ ปรุ ง ซ่อมแซม เปลี่ ยนอุปกรณ์ห้ องน้าห้ องส้ ว มที่ช้ารุดให้ ส ามารถใช้งาน
ได้ดี
8. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.2 อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา
1.2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากรัวและประตูโรงเรียน
1. จัดให้มีการติดตังรัวและประตูโรงเรียนต้องติดตังให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. จัดให้มีผู้รั บผิดชอบและหมั่นตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ เพื่อหลีกเลี่ ยงการเกิด
อุบัติเหตุ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง ในกรณีที่พบการช้ารุดให้รีบด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัย
3. จัดให้มีป้ายค้าเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
4. ระหว่างด้าเนินการซ่อมแซมหรือรือถอน ต้องจัดให้มีป้ายค้าเตือนเพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ และให้มีเขตแนวห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้
5. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
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1.2.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากบ่อน้า สระน้า บ่อเลียงปลา
ยกเว้นกรณีที่มีครูควบคุมดุแล
1. บ่อน้าต้องมีฝาปิด ใช้เครื่องสูบน้าหรือคันโยกน้าแทนการตัก
2. ห้ า มเด็ ก เล็ ก เข้ า ใกล้ บ ริ เ วณบ่ อ น้ า สระน้ า บ่ อ เลี ยงปลา ยกเว้ น กรณี ที่ มี ค รู
ควบคุมดูแล
3. ให้มีครูควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในช่วงที่มีการท้ากิจกรรมใกล้บ่อน้า
4. จัดท้ารัวหรือแนวเขตโดยรอบบ่อน้า สระน้า บ่อเลียงปลา และจัดท้าป้ายค้าเตือน
ก้าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
5. ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณบ่อน้า สระน้า บ่อเลียงปลา
6. ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนว่ายน้าเป็นทุกคน เพื่อป้องกันอันตราย
7. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
1.2.3 มาตรการป้องกันและอุบัติเหตุที่เกิดจากเขตก่อสร้างและกองวัสดุช้ารุด
1. จัดท้าแนวเขตบริเวณก่อสร้าง ห้ามนักเรียนเข้าโดยเด็ดขาด
2. ก้ า หนดให้ ผู้ ก่ อ สร้ า งติ ด ตั งอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เศษวั ส ดุ ต กหล่ น นอกบริ เ วณ
การก่อสร้าง
3. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายให้มิดชิ ด และต้องมี
สัญลักษณ์บอกเขตให้ชัดเจน
4. ต้องมีการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยให้
ตรวจสอบทุกระยะ
5. ก้า กับ ดู แลการก่อสร้า งอย่ างใกล้ ชิด หากพิจ ารณาเห็ นว่ าจะเป็น อัน ตรายแก่
นักเรียน ให้หลีกเลี่ยงไปท้างานในเวลาเลิกเรียนหรือวันหยุดราชการ
6. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
1.2.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากต้นไม้
1. ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในที่ปลอดภัยอยู่เสมอ หมั่นตรวจสอบและก้าจัดแมลงมีพิษ
2. ต้ น ไม้ ใ หญ่ ที่ มี ผ ลขนาดใหญ่ ใ ห้ ห มั่ น เก็ บ ผลตามเวลาที่ เ หมาะสม และให้
ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบต้นไม้ที่ตายแล้ว โดยให้เร่งด้าเนินการตัดทิง
3. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากต้นไม้
เช่น พิษของยางไม้ พิษจากเกสร และหนาม เป็นต้น
4. ห้ามนักเรียนอยู่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีลมพายุพัดหรือฝนตก
5. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปีนต้นไม้
6. จัดแนวเขตป้องกันและเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูกในบริเวณโรงเรียนที่เหมาะสม
7. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานศึ ก ษาและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
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1.2.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากสนาม สนามเด็กเล่น สนาม
กีฬา และอุปกรณ์กีฬา
1. หมั่นตรวจสอบสนามและอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น สนามกีฬาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เช่น แป้นบาสเก็ตบอลชนิดเคลื่อนที่ได้ เสากีฬาชนิดหล่อฐานด้วยยาง
เสาประตูฟุตบอล เป็นต้น
2. หลีกเลี่ยงการซืออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น
ห่วงหมุน ลูกโลกหมุน เป็นต้น
3. จัดท้าป้ายข้อก้าหนดและวิธีการใช้เครื่องเล่นทุกชนิดในสนาม
4. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรี ยนในกรณีที่นักเรียนพบว่าสิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ
5. ให้ มีการบ้ ารุงดูแลรั กษาโดยรอบ เพื่อให้ ปราศจากเศษวัส ดุที่เสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย เช่นตะปู ไม้เสียบลูกชิน เศษแก้ว สัตว์มีพิษ เป็นต้น
6. การติดตังอุปกรณ์เครื่องเล่นในส่วนที่จะต้องมีน็อตยึดฐาน ต้องหมั่นตรวจสอบให้
แข็งแรงมั่นคงเสมอ
7. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.2.6 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากโอ่งน้า บ่อเกรอะ บ่อซึม
ถังเก็บน้า
1. จัดให้มีฝาปิดมิดชิดที่ได้มาตรฐาน
2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโอ่งน้า บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังเก็บน้า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้อยู่เสมอ
3. จัดเจ้าหน้าที่บ้ารุงดูแล ท้าความสะอาดโอ่งน้า ถังเก็บน้า อย่างสม่้าเสมอ
4. จัดท้าป้ายประกาศ ข้อควรระวังอันตรายที่จะเกิดขึน ปิดประกาศไว้ให้เห็นชัดเจน
5. ให้มีแนวเขตห้ามนักเรียนเข้าใกล้บริเวณโอ่งน้า ถังเก็บน้า บ่อเกรอะ
6. จัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบความเรียบร้อย และรายงานผลทุกสัปดาห์
7. ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล น้าส่งสถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.2.7 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากเตาเผาขยะและที่ทิงขยะ
1. จัดให้มีถังขยะแยกประเภท เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและท้าลาย
2. จัดให้การส่งเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส้านึก และสร้างนิสัยการทิงขยะให้ถูกที่
3. การท้ า ลายหรื อ แปลสภาพ ให้ เ ลื อ กใช้ วิ ธี ก ารและเวลาอย่ า งเหมาะสม เช่ น
การท้าลายสารเคมี กระป๋องสีสเปรย์ หลอดไฟฟ้า เศษแก้ว เป็นต้น
4. จัดให้มีแนวเขตห้ามนักเรียนเข้าใกล้บริเวณเตาเผาขยะและที่ทิงขยะ
5. ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล น้าส่งสถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
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1.3 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
มาตรการการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. ส้ารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน แล้ว
จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
2. แต่งตังคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม
ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริ มกิจกรรมสร้างจิตส้านึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่ งแวดล้ อมให้กับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียง
5. เมื่ อเกิ ด อุบั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้า ส่ ง สถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.4 เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดี รวมทังก้าหนด
ระยะเวลาในการบ้ารุงรักษาตรวจสอบ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ
2. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในสภาพช้ารุด
3. จัดท้าคู่มือการใช้ การบ้ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ในแต่ละ
ประเภท
4. ครูต้องแนะน้า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์
จัดท้าแนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือติดไว้ในห้องปฏิบัติการ
5. ก้ากับ ดูแลนั กเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของกิจกรรม
6. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในที่เก็บทุกครังอย่างเป็นระเบียบและ
ปลอดภัยในกรณีที่เป็นสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ การเก็บต้องมีตู้ ภาชนะเฉพาะ ควบคุมอุณหภูมิ แสดง
ตามคู่มือ ส่วนการใช้ครูต้องควบคุมการใช้ตลอดเวลา มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตามความจ้าเป็น
7. ในกรณีที่เ ป็ น สารเคมีห รือ วัตถุ มีพิษ การเก็บต้ องมี ตู้ ภาชนะเฉพาะ ควบคุ ม
อุณหภูมิ แสดงตามคู่มือ ส่วนการใช้ครูต้องควบคุมตลอดเวลา และติดตังอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ตามความจ้าเป็น
8. แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพไว้อย่างชัดเจนเป็นระบบอย่างสม่้าเสมอ
9. ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช้ารุด ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใช้งานอยู่เสมอ
10. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ทดแทนที่ช้ารุดจนใช้การไม่ได้
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11. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมี การปฐมพยาบาล น้าส่งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.5 การเดินทางไป – กลับ
1.5.1 การเดินทางเท้าของนักเรียน
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. สถานศึกษา ผู้ ปกครอง และชุมชนต้องร่วมมือกันจัดท้าคู่มือก้าหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสัตว์ คนร้าย หรือยานยนต์ที่ใช้เส้นทางร่วมกัน
2. สถานศึกษาจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางทัง 4 ลักษณะ คือ
นักเรียนควบคุมกันเอง ครู ชุมชน และ เจ้าหน้าที่ต้ารวจเป็นผู้ควบคุมโดยก้าหนดความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน เช่น นักเรียนเดินแถวถือธงไป – กลับ สถานศึกษา
3. สถานศึกษาควรประสานงานกับต้ารวจจราจรหรือต้ารวจสายตรวจ ให้มาช่วย
ปฏิบัติงานช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น. และเวลา 15.30 – 18.00 น. ในเส้นทางที่นักเรียนใช้เดินทาง
4. สร้างความตระหนักในหลักความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสร้างวิถี
ชีวิตใหม่ที่ว่า “ปลอดภัยไว้ก่อน” เพื่อน้าไปสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน เช่น จัดป้ายเอกสาร จดหมาย
ข่าว เสียงตามสาย เกี่ยวกับอันตรายของเด็กที่เกิดขึนจากการเดินทางไปกลับสถานศึกษา เป็นต้น
5. นักเรียนท้ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร โดยจัดในช่วงเวลาและ
โอกาสที่เหมาะสม เช่น จัดระบบจราจรในสถานศึกษาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกับต้ารวจโดยตรง
6. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ าส่ ง สถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.5.2 การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. ให้ ความรู้ เกี่ย วกับ พระราชบัญญัติจราจรทางบกและข้อปฏิบัติในการขับขี่
ปลอดภัยแก่นักเรียน
2. ก้ากับ ดูแลให้นักเรียนหรือผู้ขับขี่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
และข้อปฏิบัติในการขับขี่ปลอดภัย
3. อบรมพนักงานขับรถรับ – ส่ง นักเรียนให้มีความรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร
โดยขอความร่วมมือจากส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ส้านักงานขนส่งจังหวัด และ
ต้ารวจจราจร
4. ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต้ารวจในการกวดขัน ดูแลการรับ - ส่งนักเรียน
อย่างสม่้าเสมอ
5. จั ด ครู เ วรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดู แ ลการใช้ ร ถใช้ ถ นนของนั ก เรี ย นบริ เ วณหน้ า
สถานศึกษา
6. ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการที่เ กี่ย วข้ องและองค์ กรเอกชนในการร่ว มมื อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
7. จั ด ท้ า ทะเบี ย นรถทุ ก ชนิ ด ทุ ก ประเภทที่ รั บ – ส่ ง นั ก เรี ย น โดยมี บั ญ ชี ชื่ อ
เจ้าของรถ ชื่อนักเรียนที่ใช้บริการประจ้า และเส้นทางวิ่ง
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8. แนะน้ า ผู้ ป กครองใช้ ถ นนที่ ผ่ า นการตรวจสภาพแล้ ว รวมถึ ง การใช้ ร ถที่ มี
พนักงานขับรถที่มีมารยาทในการขับขี่
9. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต้ารวจควบคุมอย่างเข้มงวด ส้าหรับรถที่ดัดแปลง
เป็นรถรับส่งนักเรียน หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้มีความปลอดภัย
10. ในกรณีที่เส้นทางเดินรถมีอุบัติเหตุบ่อยครัง ให้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ต้ารวจในพืนที่มีมาตรการในการป้องปราบ โดยจุดตังตรวจเป็นระยะ
11. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล น้าส่งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.5.3 การเดินทางโดยพาหนะทางน้า
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางน้าและข้อปฏิบัติในการโดยสารเรือ
อย่างปลอดภัยแก่นักเรียน
2. ก้ากับ ดูแลให้นักเรียนหรือผู้ขับขี่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางน้า
และข้อปฏิบัติในการโดยสารเรืออย่างปลอดภัย เช่น การขึน ลงท่าเรือ จ้านวนผู้โดยสาร
3. ฝึกการใช้ชูชีพและส่งเสริมให้นักเรียนว่ายน้าเป็น
4. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความระมัดระวังตนในการโดยสาร
เรืออย่างปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการช่วยเหลือตนเองเบืองต้นเมื่อประสบ
เหตุ
5. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.6 การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
มาตรการในการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่โดยเคร่งครัด
2.เตรียมการและวางแผนการด้าเนินงาน
2.1 ก้าหนดผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายเส้นทางและยานพาหนะ ฝ่าย
พยาบาล ฝ่ายดูแลนักเรียน เป็นต้น
2.2 ศึกษารายละเอียดสถานที่ที่จะไปศึกษาโดยชัดเจน
2.3 ศึกษาและก้าหนดเส้นทางการเดินทาง
2.4 ให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและผู้ขับขี่
2.5 ท้าหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองนักเรียน
2.6 จัดท้าประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง เช่น โรคประจ้าตัว กรุ๊ปเลือด เป็นต้น
2.7 ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและครูทุกคนที่เดินทาง
2.7 จัดให้มีการปฐมนิเทศครูและนักเรียนก่อนการเดินทาง
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2.8 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลให้ความปลอดภัย อาทิ ต้ารวจ
ทางหลวง สถานีต้ารวจในพืนที่ที่พักค้างคืนและระหว่างเส้นทาง รวมทังสถานีอนามัย โรงพยาบาล
2.9 จัดครูควบคุมดูแลนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบซึ่งกันและกัน
จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพื่อการนัดหมายและป้องกันการพลัดหลง
2.10 จัดให้มีป้ายชื่อประจ้าตัวนักเรียน แสดงรายละเอียดชื่อนักเรียน โรงพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ที่จ้าเป็นเพื่อการติดต่อในกรณีพลัดหลงหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. ในระหว่างการน้านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ โดยใช้ยานพาหนะ ครู ผู้ควบคุม
ต้องควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดี ให้ การเดินทาง
เป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสมแก่กาลเทศะ และยานพาหนะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ทังนีเพื่อความ
ปลอดภัย
4. ควบคุมดูแลในเรื่องอาหารที่นักเรียนน้าไปรับประทาน รวมทังที่ซือรับประทาน
ด้วย
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ้าเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น
6. หากมี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ ห้ ด้ า เนิ น ตามแนวปฏิ บั ติ ส้ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
7. เมื่ อเกิ ด อุบั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาล น้ า ส่ ง สถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.7 การร่วมกิจกรรมส้าคัญ
1.7.1 การแสดงของนักเรียนบนเวทีหรือกลางแจ้ง
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. ต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเวที บันได และอุปกรณ์ประกอบให้มีความ
ปลอดภัย
2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า ที่ ป ระดั บ ตกแต่ ง บนเวที แ ละบริ เ วณงานให้ มี
ความปลอดภัย
3. ควรหลี ก เลี่ ย งการแสดงที่ เ สี่ ย งอั น ตราย เช่ น มี ก ารต่ อ ตั ว กั น หลายๆ ชั น
การแสดงที่ผาดโผน การแสดงที่ต้องใช้ของมีคม หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย
4. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการแสดงแต่ละประเภทให้ถูกต้อง
5. เมื่ อเกิ ดอุ บั ติเ หตุ ต้ องมี การปฐมพยาบาล น้ าส่ งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.7.2 การเดินรณรงค์ลักษณะต่าง ๆ
มาตรการป้องและแนวทางแก้ไข
1. ต้องประสานกับต้ารวจจราจรในเรื่องการเดินรณรงค์บนถนน
2. ต้องมีครูผู้ควบคุมนักเรียนในการท้ากิจกรรมทุกครัง
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3. ต้องมีหน่วยปฐมพยาบาลจากหน่วยงานสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วม
ไปในขบวน
4. ก้าหนดระยะทางที่เหมาะสมกับอายุของนักเรียน
5. ต้องมีการส้ารวจสุขภาพและความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
6. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล น้าส่งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.7.3 การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. จั ด หรื อเลื อ กประเภทกี ฬ าให้ เ หมาะสมกั บอายุ เพศ และสภาพร่ า งกายของ
นักเรียน
2. ตรวจตราดู แ ลสถานที่ อุ ป กรณ์ และสนามให้ มี ค วามพร้ อ มสมบู ร ณ์ มั่ น คง
แข็งแรง และปลอดภัยก่อนการใช้ประกอบกิจกรรมทุกครัง
3. ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน
4. จัดให้ความรู้นักเรียนด้านวิธีใช้อุปกรณ์ การดูแลรักษา และปฏิบัติตามข้อก้าหนด
โดยเคร่งครัด เมื่อเล่นกีฬา ฝึกซ้อม หรือแข่งขัน
5. ควรจัดท้าแนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้สนาม ติดไว้บริเวณสนาม
6. ต้องมีครูผู้รับผิดชอบในระหว่างการเล่น ฝึกซ้อม แข่งขันกีฬา
7. ต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรม
การแข่งขันทุกครัง
8. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล น้าส่งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.7.4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. การเตรียมสถานที่ต้องแน่ใจว่าเป็นสถานที่เหมาะสมและปลอดภัย
2. ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและยานพาหนะให้มีความปลอดภัย
3. ด้าเนินการขออนุญาตตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน
ไปศึกษานอกสถานที่
4. ก้าหนดบุคลากรในการควบคุมดูแลลู กเสือ เนตนารี ให้ เพียงพอเหมาะสมกับ
นักเรียน
5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพืนที่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการอยู่ค่าย
พักแรม
6. จัดเวรยามในการป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ
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7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล และเครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล
8. เตรียมอาหารและน้าดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัย
9. ตรวจสอบอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เช่น เต็นท์
เครื่องนอน หมอน มุ้ง ไฟฉาย ไม้ขีดไฟ เป็นต้น
10. จัดที่พักลูกเสือ เนตรนารี ให้แยกเป็นสัดส่วน
11. จัดให้มีการป้องกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน บุคลากร
12. กรณีนักเรียนเกิดพลัดหลง หรือหายจากการไปศึกษานอกสถานที่ หรืออยู่ค่าย
พักแรมให้ แจ้ งและประสานงานกับผู้ ดูแลสถานที่ บุคคลในท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนค้นหา ติดตาม และแจ้งให้ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
13. เมื่อเกิดอุบั ติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล น้าส่ งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.7.5 การเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเกิดอันตราย หรือไม่เหมาะกับนักเรียน
2. จัดครูคอยควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น มีด จอบ เสียม เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. แบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
5. การใช้เครื่องมือ โดยเฉพาะของมีคม ต้องระมัดระวัง โดยค้านึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลัก
6. เมื่ อเกิ ดอุ บั ติเ หตุ ต้ องมี การปฐมพยาบาล น้ าส่ งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
1.7.6 การใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในการเปิดงานพิธีต่าง ๆ
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2552: 40)ได้ก้าหนดมาตรการ
ป้องกันและแนวทางแก้ไขไว้ดังนี
1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่งอัดแก๊ส
2. ในกรณีมีความจ้าเป็นต้องใช้ ควรระมัดระวังไม่ให้ลูกโป่งอัดแก๊สถูกความร้อน
เช่น ประกายไฟจากการสูบบุหรี่ หรือประทัด เป็นต้น
3. เมื่ อเกิ ดอุ บั ติเ หตุ ต้ องมี การปฐมพยาบาล น้ าส่ งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
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2.1 อัคคีภัย
การเตรียมการก่อนเกิดอัคคีภัยและสิ่งแวดล้อม
1. แต่ง ตังคณะกรรมการรับผิ ดชอบตรวจสอบอุ ปกรณ์ที่ก่ อให้ เกิด อัคคี ภัยอย่ า ง
สม่้าเสมอ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า การหุงต้ม เป็นต้น
2. ให้ ความรู้ และฝึ กซ้อมนักเรียนในเรื่อง การดับไฟ การหนีไฟ การเคลื่ อนย้าย
ผู้บาดเจ็บ การซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา
3. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน
5. สถานศึ ก ษาต้ อ งวางแผนรั บ สถานการณ์ ก ารเกิ ด อั ค คี ภั ย ไว้ ล่ ว งหน้ า โดย
ประสานงานกับหน่วยดับเพลิงขององค์กรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ และประชาสั มพันธ์ให้ ครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับทราบ เพื่อจะได้ท้างาน
ประสานกันได้ถูกต้องทุกฝ่าย
6. มีแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย
7. ในกรณีที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บวัสดุเชือเพลิง และสารเคมีไวไฟไว้ตามจ้านวนที่
ต้องการใช้ควรจัดเก็บไว้ในที่ๆ ห่างไกลแหล่งพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า
8. ขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องเก็บของให้เป็นสัดส่วน
9. ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครัง เมื่อออกนอกห้องเรียน หรือพัก
กลางวัน
10. ติดตังอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และตรวจตราซ่อมบ้ารุงสิ่งที่น้ามาใช้งาน
ให้ได้มาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
11. ติดตังระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ และประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนทราบโดยทั่วถึง
12. จัดตังเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างเพียงพอ และบ้ารุง รักษาให้
พร้อมที่จะใช้งานทันที
13. ประสานงานกับชุมชนหรือผู้น้าท้องถิ่นในการจัดเวรยามหมู่บ้าน เพื่อระวังภัย
ร่วมกัน ตลอดจนปลูกจิตส้านึกในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของทางราชการ
การปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย
1. ในกรณีที่เกิดเหตุแล้ว ให้ด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ โดยระงับและควบคุม
สถานการณ์เบืองต้น เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเอกสารส้าคัญ ก้าหนดเขตห้ามเข้าในบริเวณที่เกิด
อัคคีภัย
2. ประสานงานขอรับความช่ว ยเหลื อจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้ านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โรงพยาบาล การไฟฟ้า หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สถานี
ต้ารวจ และฝ่ายปกครอง เป็นต้น
3. ประสานขอความช่ว ยเหลือเมื่อประสบอัคคีภั ยจากหน่วยงาน และองค์กรสา
ธารณกุศลต่างๆ
4. รายงานหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชา
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การฟื้นฟูหลังการเกิดอัคคีภัย
1. ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัยในเบืองต้น
2. ประมาณการความเสียหาย พร้อมรายงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้น
สังกัดโดยด่วน
3. ซ่อมแซมอุปกรณ์ สถานที่ ที่ยังสามารถใช้งานได้
4. ให้ความช่วยเหลือ ติดตาม เฝ้าระวังผู้ประสบภัย และช่วยเหลือเบืองต้น
2.2 วาตภัย
การเตรียมการก่อนเกิดวาตภัย
1. แต่งตังผู้รับผิดชอบ ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ต่างๆ จากกรม
อุตุนิยมวิทยา พร้อมวางแผนป้องกันภัยล่วงหน้า
2. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรให้พ้นจากอันตราย
3. จัดให้มีการฝึกซ้อม การหลบวาตภัย แก่นักเรียน ครูและบุคลากรอยู่เป็นประจ้า
4. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
5. ให้มีการประกันชีวิตแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน
6. ตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพมั่นคง
แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะเกิดลมแรงและพายุ
7. การป้องกันในระยะยาว ให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวเพื่อลดความรุนแรงของพายุ
8. ให้มีการจัดสร้างเครือข่ายองค์กรทังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดวาตภัย
การปฏิบัติการเมื่อเกิดวาตภัย
1. ในกรณีที่เกิดเหตุแล้ว ให้ด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ โดยระงับและควบคุม
สถานการณ์เบืองต้น เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเอกสารส้าคัญ
2. ประสานงานในการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบวาตภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ
การฟื้นฟูหลังการเกิดวาตภัย
1. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ทังด้านเครื่องอุปโภค และบริโภคในเบืองต้น
2. ประมาณการความเสียหาย พร้อมรายงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้น
สังกัดโดยด่วน
3. ตรวจสอบความเสี ย หาย ซ่ อ มแซมแก้ ไ ขอาคารเรี ย น อาคารประกอบ และ
สิ่งแวดล้อม และปรับสภาพให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว
4. ติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย และให้ความช่วยเหลือเบืองต้น
2.2.1 ฟ้าผ่า
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ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2552: 46 - 48)ได้ก้าหนดมาตรการ
การเตรียมการก่อนเกิดฟ้าผ่า การปฏิบัติการเมื่อเกิดฟ้าผ่าและการฟื้นฟูหลังการเกิดฟ้าผ่า ไว้ดังนี
การเตรียมการก่อนเกิดฟ้าผ่า
1. แต่งตังผู้รั บผิ ดชอบตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ จากกรม
อุตุนิยมวิทยาพร้อมทังวางแผนป้องกันภัยล่วงหน้า
2. ติดตามข่าวการเคลื่อนไหวของลมพายุตลอดเวลา และปฏิบัติตามค้าแนะน้าโดย
เคร่งครัด
3. จัดให้มีการฝึกซ้อมการหลบฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ฟ้ากระโชก แก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรอยู่เป็นประจ้า
4. บริเวณที่อยู่ อาศัยทังที่อยู่เดิม ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงพอส้าหรับป้องกันพายุ
หรือในสถานที่จะอพยพไปอยู่ใหม่ ควรจะได้มีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน เช่น อันตรายจาก
ต้นไม้ใหญ่ล้มทับ โดยการตัดท่อนกิ่งไม้ที่ไม่มั่นคงแข็งแรงลง ต้นไม้ตายยืนต้นก็โค่นลง และไฟในเตา
เมื่อใช้เสร็จแล้วควรจะดับให้เรียบร้อยทุกครัง รวมทังสิ่งของที่อาจหล่นลงมาแตกหักได้ง่ายก็ต้องจัด
วางไว้ในที่ปลอดภัยหรือผูกยึดให้แน่นหนา
5. ติดตังสายล่อฟ้าส้าหรับอาคารสูงๆ บริเวณต้นไม้สูง ๆ
การปฏิบัติเมื่อเกิดฟ้าผ่า
1. เมื่อเกิดพายุฟ้าคะนอง ให้อยู่ใกล้อาคารหรือบ้านเรือนที่แข็งแรงและปลอดภัย
จากน้าท่วม ควรอยู่แต่ภายในอาคารจนกว่าพายุฝนจะยุติลง
2. ถ้าอยู่ในรถยนต์ ควรจอดรถให้ห่างไกลจากบริเวณน้า เช่น คลอง แม่น้า เป็นต้น
3. อย่าอยู่บริเวณที่เป็นน้า เมื่อปรากฏพายุฝน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้าท่วม
และฟ้าผ่า
4. หากอยู่ ในที่โ ล่ ง ควรคุกเข่าและโน้มตัว ไปข้างหน้า แต่ไม่ควรนอนราบกับพืน
เนื่องจากพืนเปียกเป็นสื่อไฟฟ้า และไม่ควรอยู่ในที่ต่้า ซึ่งอาจเกิดน้าท่วมฉับพลันได้ ไม่ควรอยู่ในที่โดด
เดี่ยวหรืออยู่สูงกว่าสภาพแวดล้อม
5. ออกห่ า งจากวั ต ถุ ที่ เ ป็ น สื่ อ ไฟฟ้ า เช่ น ลวด โลหะ ท่ อ น้ า แนวรั วบ้ า น รถ
แทรกเตอร์ จักรยานยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ท้าสวนทุกชนิด รางรถไฟ ต้นไม้สูง ต้นไม้โดดเดี่ยวในที่
แจ้งเป็นต้น
6. ไม่ควรใช้อุป กรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และไม่ควรใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่
7. ไม่ควรใส่ หรือน้าออก เครื่องประดับโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในที่
แจ้ง หรือถือวัตถุโลหะ เช่น ร่ม ฯลฯ ในขณะปรากฏพายุฝนฟ้าคะนอง
การฟื้นฟูหลังการเกิดฟ้าผ่า
1. ให้ความช่วยเหลือ ทังทางด้านเครื่องอุปโภค และบริโภคในเบืองต้น
2. ตรวจสอบความเสี ย หาย ซ่ อ มแซมแก้ ไ ขอาคารเรี ย น อาคารประกอบ และ
สิ่งแวดล้อม และปรับสภาพให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว
3. ติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือเบืองต้น
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4. ประมาณการเสียหาย พร้อมรายงานขอความช่วยเหลื อจากหน่วยงานต้นสังกัด
โดยด่วน
2.3 อุทกภัย
การเตรียมการก่อนเกิดอุทกภัย
1. แต่งตังผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ จากกรม
อุตุนิยมวิทยา พร้อมทังวางแผนป้องกันภัยล่วงหน้า
2. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน ครู และบุคลากรให้พ้นจากอันตราย
3. จัดให้มีการซ้อมการหลบอุทกภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรอยู่เป็นประจ้า
4. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
5. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน
6. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ มีการจัดเก็บสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารส้าคัญ
พร้อมค้นย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
7. สถานศึกษาที่ตังอยู่ในพืนที่เสี่ยงภัยให้มีการวางผังการก่อสร้างอาคารให้เหมาะสม
กับสภาพพืนที่ พร้อมทังวางระบบการระบายน้า และแนวป้องกันอุทกภัย รวมทั งมีการซักซ้อมวาง
แผนการป้องกัน
8. มีแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
9. ไม่ลงเล่นน้า ไม่ขับรถผ่านน้าหลากแม้อยู่บนถนน
10. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะในระหว่างน้าท่วม เช่น การบริโภค
อาหาร และน้าดื่มที่สะอาดเท่านัน ล้างมือบ่อยครังด้วยสบู่และน้าสะอาดถ้าสัมผัสกับน้าท่วม ฯลฯ
การปฏิบัติการเมื่อเกิดอุทกภัย
1. สั่งปิดสถานศึกษาเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วว่าอาจก่อให้เกิดอันตราย
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
3. ประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์กร สาธารณกุศลต่าง ๆ
4. ประมาณการความเสียหาย รายงานของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดโดย
ด่วน
การฟื้นฟูหลังการเกิดอุทกภัย
1. ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคได้ทันทีในเบืองต้น
2. ตรวจสอบ ซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขความเสี ย หายต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ นจาก
อุทกภัย ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ปกติโดยเร็ว
3. ติดตาม เฝ้ าระวัง สุ ขภาพจิ ต และสุ ข ภาพกายของผู้ ป ระสบภั ย และให้ ค วาม
ช่วยเหลือเบืองต้น
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2.4 ธรณีพิบัติภัย
2.2.4.1 แผ่นดินไหว (Earthquakes)
การเตรียมการรับภัยจากแผ่นดินไหว
1. แต่งตังผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ จากกรม
อุตุนิยมวิทยา พร้อมทังวางแผนป้องกันภัยล่วงหน้า
2. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้พ้นจากอันตราย และฝึกทักษะการปฐมพยาบาลแก่
นักเรียน ครู และบุคลากร
3. จัดให้มีการฝึกซ้อมการหลบภัยจากแผ่นดินไหวแก่นักเรียน ครู และบุคลากร โดย
อาจก้าหนดให้มีปีละ 1 ครัง
4. มีการวางแผนป้องกันส้าหรับสถานศึกษา ชีแจงให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุก
คน ต้องปฏิบัติ มีการฝึกซ้อมแผนที่จัดท้าไว้ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
5. ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง
แข็งแรง
การปฏิบัติการเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
1. ในกรณีที่สถานศึกษาอยู่ในพืนที่ที่เสี่ยงภัย ให้ จัดเตรียมอุปกรณ์นิรภัยส้าหรับ
ช่วยชีวิต ตามความจ้าเป็น
2. ปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และน้า ส่ งโรงพยาบาล หาก
จ้าเป็นต้องได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
3. ก้าหนดเขตควบคุมห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพืนที่ที่ก้าหนด เพื่อความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. ประสานงานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล
ไฟฟ้า ดับเพลิง ต้ารวจ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น
การฟื้นฟูหลังจากเกิดแผ่นดินไหว
1. ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยเบืองต้น
2. ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย และให้ความช่วยเหลือเบืองต้น
3. ประมาณการความเสี ย หาย รายงานขอความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด พร้อมรายงานของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
2.4.2 สึนามิ (Tsunami)
การเตรียมรับภัยจากการเกิดสึนามิ
1. แต่งตังผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ

172
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
สามารถรักษาตัวรอดจากภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
3. จัดให้มีการฝึกซ้อมการหลบสึนามิแก่นักเรียน ครูและบุคลากรอยู่เป็นประจ้า
4. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
5. สถานศึก ษาวางแผนรั บ สถานการณ์ไว้ ล่ ว งหน้ า โดยประสานกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ย วข้อ ง ก้าหนดขันตอนในด้ านความช่ ว ยเหลื อ บรรเทาภัยด้ านสาธารณสุ ข การรื อถอน และ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
6. ในกรณี ที่ ส ถานศึ ก ษาอยู่ ใ นพื นที่ เ สี่ ย งภั ย ควรติ ด ตั งสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ใน
สถานศึกษา พร้อมแผนผังการหนีไฟ และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู และบุคลกรทุกคนทราบอย่าง
ทั่วถึง
7. จัดท้าข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
8. จัดหาสื่อความรู้เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
การปฏิบัติการเมื่อเกิดสึนามิ
1. กรณีส ถานศึกษาอยู่ ใกล้ ช ายฝั่ งทะเล หรือใกล้มหาสมุทร และรู้สึ กว่าแผ่นดิน
สั่นสะเทือนและได้ยินเสียงเตือนภัยที่เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ จะต้องให้นักเรียนปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
ครู
2. ครู บุคลากรในสถานศึกษาให้อพยพนักเรียนไปยังสถานที่ปลอดภัย นอกเขต
อัน ตราย เช่น พื นที่ที่ สู ง กว่ า หรื ออาคารที่ มีค วามสู งหลายๆ ชัน และปฏิ บั ติต ามค้า แนะน้ าของ
ประกาศภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่น
3. ให้ มี ก ารปฐมพยาบาลและเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป ระสบภั ย และประสานขอรั บ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล ฝ่ายปกครอง หน่วยงานบรรเทาสาธารณ
ภัย และองค์กรสาธารณกุศล
4. ครู ป ระจ้ าชันตรวจสอบรายชื่ อนั กเรี ยนว่ าอยู่ ค รบหรื อไม่ และให้ รายงานต่ อ
ผู้บริหารทันที
การฟื้นฟูหลังการเกิดสึนามิ
1. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นที่ พั ก เครื่ อ งอุ ป โภคและบริ โ ภค แก่ ผู้ ป ระสบภั ย ใน
เบืองต้น
2. ติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย และให้ความช่วยเหลือเบืองต้น
3. ประมาณการความเสียหาย รายงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด
พร้อมรายงานของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
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2.4.3 แผ่นดินถล่ม
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2552: 53 - 54)ได้ก้าหนดมาตรการ
การปฏิบัติการก่อนเกิดแผ่นดินถล่ม การปฏิบัติการเมื่อเกิดแผ่นดินถล่มและการฟื้นฟูหลังการเกิด
แผ่นดินถล่ม ไว้ดังนี
การปฏิบัติการก่อนการเกิดแผ่นดินถล่ม
1. แต่งตังผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่าง ๆ จากกรม
อุตุนิยมวิทยา โดยสังเกตการณ์และเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติพร้อมทังวางแผนป้องกันล่วงหน้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยให้นักเรียนมีความรู้เรื่องดินถล่ม
และการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุ
3. จัดให้มีการฝึกซ้อมการหลบภัยจากแผ่ นดินถล่มแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
โดยจัดท้าปีละ 1 ครัง
4. ประสานงานเพื่อขอข้อมูลพืนที่เสี่ยงภัย จากนักธรณีวิทยาในท้องถิ่น หรือจาก
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะและบรรเทาสาธารณ
ภัยในจังหวัด เพื่อให้ได้รับข้อแนะน้าและปรับแก้วิธีการตามความเหมาะสม
5. ก้าหนดเขตควบคุมห้ามผู้ ไม่เกี่ยวข้อง เข้าในพืนที่ที่เป็นอันตราย และเตรียม
เส้นทางอพยพอย่างน้อย 2 ทาง
6. เตรียมแผนการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน และการประสานงานขอรับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง และโรงพยาบาลเป็นต้น
7. ในกรณี ที่ ส ถานศึ ก ษาอยู่ ใ นพื นที่ เ สี่ ย งภั ย ควรติ ด ตั งสั ญ ญาณเตื อ นภั ย
เตรียมพร้อมเพื่อการอพยพไปยังพืนที่ที่ปลอดภัย
8. จัดหาสื่อความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน
การปฏิบัติการเมื่อเกิดแผ่นดินถล่ม
1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ ให้ส่งสัญญาณเตือนภัย และอพยพนักเรียน บุคลากรไปยัง
พืนที่ที่ปลอดภัยตามแผนการที่ก้าหนดไว้ล่วงหน้า
2. ครูประจ้าชันควรตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3. ปฐมพยาบาลผู้ ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ณ จุ ด เกิ ด เหตุ และน้ า ส่ ง โรงพยาบาล หาก
จ้าเป็นต้องรับการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
การฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินถล่ม
1. ตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น ฐานราก คาน เสา
และบริเวณรอบอาคาร เป็นต้น หากพบความเสียหาย รีบปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง
แข็งแรง
2. ติดตามฟังข่าวสารทางวิทยุ หรือโทรทัศน์เพื่อทราบเหตุการณ์ การเกิดน้าท่วม
อาจเกิดขึนหลังดินถล่ม
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3. ปลูกพืชคลุมดินในพืนที่แผ่นดินถล่ม โดยเร็วที่สุด เท่าที่จะท้าได้ เนื่องจากหาก
พืนดินปราศจากพืชคลุมดิน อาจเกิดการกัดเซาะ ซึ่งจะท้าให้ไปสู่การเกิดน้าท่วมฉับพลัน
4. ให้ความช่วยเหลือที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยเบืองต้น
5. ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพจิตผู้ประสบภัย และให้ความช่วยเหลือโดยด่วน
6. ประมาณการความเสียหาย รายงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด
พร้อมรายงานของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
2.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
2.3.1 การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติ กรรมที่ไม่พึงประสงค์
และสถานที่ที่เสี่ยงโดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
3. จัดบริการให้ค้าปรึกษา เช่น เพื่อนวัยใส ตู้รับฟังปัญหาและความคิดเห็น
4. จัดท้าเป็นหลักสูตรบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6. จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย
7. จัดอาสาสมัครเครือข่ายนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
8. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบ และรายงานตามล้าดับขัน
9. น้านักเรียนเข้าสู่การช่ วยเหลือ บ้าบัด รักษา โดยแต่งตังคณะกรรมการเพื่อดูแล
ติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
10. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดูแล
11. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีต้ารวจ กองคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน มูลนิธิ องค์กรต่างๆ เป็นต้น
2.3.2 การท้าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ครูที่
ปรึกษา ครูแนะแนว ท้าการศึกษาสังเกตพฤติกรรมเป็นรายกรณี
2. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสภาพจิ ต ใจนั ก เรี ย น โดยเชิ ญ บุ ค คลภายในและ
ภายนอก เช่น นักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์มาให้ความรู้
3. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอืออาทรและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจให้อภัยซึ่งกันและกัน
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4. สร้ างความร่ว มมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม หรือมูลนิธิ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น การฝึก
สมาธิ วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ ทักษะทางอาชีพ เป็นต้น
6. การจัดกิจกรรมแหล่งศึกษาธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายและรักษาสภาพจิตใจ
7. เมื่อกรณีที่นักเรียนมีปั ญหาต้องประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่างๆ
8. ใช้กระบวนการทางจิตวิทยาโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์ หรือบุคคลที่ผู้ป่วย
ไว้วางใจ ชอบพอรักใคร่ให้ค้าปรึกษาอย่างสม่้าเสมอ ไม่ปล่อยให้หมกมุ่นเมื่อเกิดความไม่สบายใจหา
เวลาท้าความเข้าใจกับพ่อแม่ เพื่อให้ท้าความเข้าใจกับเด็กว่าคิดอย่างไร เพื่อให้ความรู้สึก หมดหวัง
ในชีวิตจะได้หมดไป
2.3.3 การเสพสารเสพติด
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตโดยสร้างความตระหนัก เพื่อให้เห็นคุณค่าแห่งตน เช่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน
2. จัดโครงการ “ครอบครัวเข้มแข็ง โรงเรียนอบอุ่น” เพื่อเชื่อมและหลอมรวมพลัง
ระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้เป็นที่พึ่งแก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ได้แสดงออกตามความสามารถที่
ถูกต้อง เช่นศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการยอมรับทางสังคม เช่น โครงการ TO BE NUMBER
ONE เวทีคนเก่ง อย.น้อย เป็นต้น
5.จั ด ตั งกลุ่ ม เฝ้ า ระวั ง โดยอาศั ย กระบวนการเครื อ ข่ า ยทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
6. การให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมมือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
7. น้าศาสนธรรมสู่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นหลักในการด้ารงชีวิตด้วยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันทางศาสนาและโรงเรียน
8. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้วิจารณญาณ เลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น การจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียน การคิด วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
9. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม เอือต่อ
การจัดการเรียนรู้
10. เฝ้าระวังในที่ลับตาในบริเวณจุดที่เป็นอันตราย และเสี่ยงต่อการกระท้าความผิด
เช่น ห้องน้า ห้องส้วม โดยก้าหนดให้ครูและนักเรียนเป็นแกนน้านักเรียนเครือข่าย ตรวจสอบ
สอดส่องดูแลอยู่เสมอ
11. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ
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12. แต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติด
ตามกระบวนการดังต่อไปนี
12.1 จัดท้าทะเบียนผู้ติดยาเสพติด
12.2 ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจ
สุขภาพ บ้าบัด รักษาและฟื้นฟู ให้กับนักเรียนที่ติดยา
12.3 มอบหมายหน้าที่ให้ครูศึกษาติดตามพฤติกรรมเป็นรายกรณี
13. จัดกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคม
14. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความช่วยเหลือโดยครูด้าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
2.3.4 การอุปโภคบริโภค
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. แต่งตังคณะกรรมการโภชนาการสถานศึกษาเพื่อก้ากับติดตามดูแลและควบคุม
คุณภาพอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก้าหนด
2. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
และสารปนเปื้อนในอาหาร
3. จัดระบบมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร อาคารเรียน อาคารประกอบ
4. จัดท้าป้ายนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณา ในการใช้เครื่องอุปโภคและบริโภค
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท้าความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรง
อาหารของโรงเรียน
6. จัดให้มีระบบก้าจัดขยะ การบ้าบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน
7. จัดให้มีระบบประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรและนักเรียน
8. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากร ในการรู้จักวิธีใช้และการ
เก็บรักษาเครื่องมือเครือ่ งใช้ที่ถูกสุขลักษณะ
9. จัดท้าป้ายนิเทศรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภค และอันตราย
อันเกิดจากการใช้เครื่องอุปโภคและบริโภค ห้องน้า ห้องส้วม และเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงอาหาร
10. จัดบูรณาการความรู้ทางด้านโภชนาการเข้าในหลักสูตรสถานศึกษา
11. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียนภายในสถานศึกษาให้
ด้าเนินการปฐมพยาบาลเบืองต้นก่อนส่งต่อสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง
12. ประสานงานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ เพื่อความร่วมมือใน
การดูแลรักษาต่อเนื่อง
13. จัดครูพยาบาลหรือครูอนามัยโรงเรียนอ้านวยความสะดวกในการดูแล
รักษาพยาบาลร่วมผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน
14. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล้าดับขัน
15. ติดต่อประสานงานบริษัทผู้รับประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรและนักเรียนเพื่อ
ขอรับสินไหมทดแทน
2.3.5 การทะเลาะวิวาท
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. แต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนทังภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ด้าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การจัดท้าข้อมูล
3. จัดท้าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน เพื่อการสื่อสาร และ
ประสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
4. จัดท้าระบบเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ฝ่ายปกครอง ครูแนะแนวในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือสหวิทยาเขต
5. จัดกิจกรรมตามโครงการระหว่างโรงเรียนหรือภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการสร้าง
ค่านิยม การแสดงออก เช่น โครงการสานสายใย สายสัมพันธ์เพื่อนร่วมทางต่างโรงเรียน กิจกรรมเพื่อ
ชีวิตที่ดีแก่นักเรียน กิจกรรมาอาสาพัฒนาชนบท เป็นต้น
6. จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท โดย
ประสานกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สถานศึกษาประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครอง
นักเรียนทราบ และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล้าดับ
8. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท
2.3.6 การถูกล่อลวงและลักพาตัว
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ ก ารแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า
การตัดสินใจ การให้ค้าปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจากการล่อลวงลักพา
2. ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จั ด เวรยาม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
3. แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานประสานงานชุมชน ผู้ ปกครอง เครือข่ายใน
การสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงและสม่้าเสมอ
4. สถานศึกษาประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ต้ารวจ ชมชุน เจ้าหน้าที่ปกครอง
ของรัฐ ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงและลักพา
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
6. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา และวิธีการป้องกัน
ให้นักเรียนทราบทุกระยะ
7. ประสานเจ้าหน้าที่ต้ารวจ ผู้ปกครอง เพื่อด้าเนินการติดตาม
8. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเบาะแส
9. จั ด กิ จ กรรมฟื้ น ฟู ส ภาพจิ ต ใจให้ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ เช่ น ครู แ นะแนว
นักจิตวิทยา พูดคุยให้ก้าลังใจ
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2.3.7 สื่อลามกอนาจาร
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. สถานศึกษาด้าเนินการควบคุมการดูแลการน้าข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
2. สถานศึ ก ษาจั ด ท้ า หลั ก สู ต รบู ร ณาการการสอนในเรื่ อ งเพศศึ ก ษา ศี ล ธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน
3. จั ดกิ จ กรรมและเสริ ม สร้ างค่านิ ยม ปลู กฝั งคุ ณธรรม จริยธรรมที่ ดีงามให้ กั บ
นักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
5. ภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน ICT ได้มีการแข่งขันและแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้องและเหมาะสม
6. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล
ตามแหล่งจ้าหน่ายและเผยแพร่
7. ด้าเนินการตรวจสอบค้นยึดสิ่ งของและลงโทษ หากพบนักเรียนน้าสื่ อเข้ามาสู่
สถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
8. ตังคณะกรรมการสืบหาแหล่งที่มา เพื่อตัดวงจรแพร่ระบาดในโนโรงเรียน
9. ประสานข้อมูลและหลักฐาน เพื่อส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้าเนินตามกฎหมายต่อไป
10. มอบหมายหั ว หน้าระดับชันหรือครูที่ปรึกษาติดตามและเฝ้ าระวัง ภายหลั ง
ด้าเนินการแล้วเพื่อเป็นการแก้ไขในระยะต่อไปมิให้เกิดขึน
11. จัดรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึนแล้วน้ามาจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
เพื่อแก้ปัญหา
2.3.8 อบายมุข
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ก้าหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท
2. จัดระบบการตรวจสอบ รายงานการมาโรงเรียนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
ป้องกันการหนีโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในโทษภัยและปัญหา แหล่ง
อบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน
4. มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ติดตามสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ใน
กลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบด้าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบืองต้น
5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ โดยบูรณาการกับ
กิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. จัดท้าการส้ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท้าเป็นข้อมูลแผนที่ตัง
เพื่อการประสานงานกับครู ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
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7. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขัน ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทังส่วนตัว
การเรียน การใช้จ่ายเงินให้รัดกุม การใช้โทรศัพท์ การออกเที่ยวเตร่ หรือการท้ากิจกรรมนอกบ้าน
รวมทังการใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม
8. จัดตังกลุ่มเครือข่าย ความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้
ข้อมูลข่าวสาร และติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่างๆ
9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนปลอดจากอบายมุข
10. จัดท้าทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยการสืบหาข้อเท็จจริงทันที่
เพื่อทราบสาเหตุของปัญหาในการที่จะน้าไปวางแผนแก้ไข
11. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่าง
จริงจังร่วมกัน
12. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตส้าหรับกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ไปในแนวทางที่เหมาะสม
13. ใช้สื่อหรือบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เยาวชนให้การยอมรับมาเป็นแบบอย่างใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแสดงออกในทางที่เหมาะสมถูกต้อง
14. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่างๆ โดย
การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
สถานศึกษาควรน้ามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียน เป็นการป้องกันไม่ให้
นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อตัวของนักเรียนเอง และยังเสื่อมเสียมาสู่
สถาบันการศึกษาอีกด้วย
2.3.9 พฤติกรรมชู้สาว
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ เช่น โครงการอดเปรียวไว้กินหวาน
2. มอบหมายหน้าที่ให้ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาบริการให้ค้าปรึกษา
3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อั นจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
4. ก้ากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ้าวัน
5. จัดให้มีสายตรวจของครู กรรมการนักเรียน ออกตรวจบริเวณแหล่งมั่วสุม
6. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และ
โรงเรียนในการแจ้งเบาะแส
7. จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา และการวางตัวในการมีเพื่อนต่างเพศและ
เพศเดียวกันอย่างเหมาะสม
8. เมื่อ นั กเรี ย นประสบปั ญหาให้ ส ถานศึกษามอบหมายผู้ รับผิ ดชอบสื บ เสาะหา
ข้อเท็จจริง และด้าเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล้าดับ
ขันตอน
9. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสม
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10. ติดตาม ก้ากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2.3.10 อินเตอร์เน็ตและเกม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. อบรมให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต
หรือร้านเกมOnline ที่เหมาะสมพอดีกับเวลา
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจ หรือสร้างแรงจูงใจในการแสดงออกทางด้าน
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
3. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันกวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
4. ครูฝ่ ายปกครองและครูที่ปรึกษาก้ากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและ
ประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
5. จั ด ให้ บ ริ ก ารอิน เทอร์ เ น็ ตกั บนั ก เรี ยนในช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมตามบริบ ทของ
โรงเรียน และให้มีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ด้าเนินการน้ากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้
อินเทอร์เน็ตและเกมอย่างไรจึงเหมาะสมและมีคุณค่า
7. จัดตังอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบเว็บไซต์ หรือจัดให้มีการติดตังโปรแกรม
ตรวจจับ เว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ และแจ้ งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ(กระทรวง ICT) เพื่อ
ด้าเนินการแก้ไขต่อไป
8. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบร้าน
อินเตอร์เน็ต ร้านเกม ที่ให้บริการนักเรียนในช่วงเวลาเรียน
9. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งทั ศ คติ ที่ ดี ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น เกี่ ย วกั บ การใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต
ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนในช่วงเวลาเรียน
2.4 การรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
2.4.1 ด้านมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
2.4.1.1 มาตรการก้าจัดของเสียในสถานศึกษา
1. โดยวิ ธี เ ก็ บ ขน เป็ น วิ ธี ที่ เ หมาะสมส้ า หรั บ สถานศึ ก ษาที่ ตั งอยู่ ใ นเขตชุ ม ชน
ที่จะต้องมีการรวบรวมขยะหรือของเสียที่สามารถเก็บขนไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม และมีเวลาจัดเก็บที่
แน่นอน วิธีการเก็บขนของเสียในชุมชนมี 2 รูปแบบ คือ
1.1. แบบหน้าบ้านหรือหน้าอาคารต่างๆ ของสถานศึกษา (Door to Door) เป็น
วิธีการที่พนั กงานเทศบาลหรื อท้องถิ่นไปเก็บขยะตามหน้าประตูบ้านพักหรืออาคารต่างๆ ภายใน
สถานศึกษาแต่ละหลังเมื่อขนถ่ายขยะเสร็จแล้วก็จะวางถังคืนไว้ที่เดิม
1.2. แบบถังรวม (Container) เป็นวิธีการที่พนักงานท้องถิ่นจัดตังภาชนะถัง
รองรับไว้เพื่อรองรับขยะหรือของเสียจากบ้านพักหรือที่อาคารต่างๆ ภายในโรงเรียน โดยทั่วไปท้องถิ่น
จะหาถังขนาดที่ต้องการและพอดีเหมาะสมกับปริมาณขยะที่เกิดขึนในแต่ละวัน
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2. โดยวิธีการฝังกลบ (Sanitary Landfill) เป็นการก้าจัดขยะแห้ง
3. โดยวิธีการท้าปุ๋ยหมักจากขยะ (Composting) การท้าปุ๋ยต้องอาศัยกระบวนการ
ทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุ
4. โดยวิธีการเผาในเตาเผา (Inceneration) เป็นวิธีการเผาในเตาเผา เพื่อเผาขยะที่
เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
5. โดยการน้าของเสียไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) เป็นวิธีการที่คัดกรองของเสีย
บางประเภทซึ่งอาจน้ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะต่างๆ
2.4.1.2 มาตรการการป้องกันและลดปริมาณของเสีย
1. R1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึน เช่น การน้าตะกร้าใส่
ของแทนถุงพลาสติก หรือการรายงานผลทางราชการด้วยระบบ ICT แทนกระดาษ (Paperless)
2. R2 (Reuse) เป็นการน้าของเสียมาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ้า เช่น ขวดน้าหวาน
น้ามาบรรจุน้าดื่มหรือน้ากระดาษที่ใช้แล้วมาพับถุง
3. R3 (Repair) เป็นการน้าวัสดุที่ช้ารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่ เช่น เก้าอี โต๊ะ
วิทยุ ยางรถยนต์
4. R4 (Recycle) เป็นการน้าของเสียมาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว
น้ามาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก ขวด โลหะ กระดาษ
5. R5 (Reject) เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ เช่น กระป๋องหรือขวดใส่
สารเคมีต้องหลีกเลี่ยงน้ามาใส่อาหาร นอกจากนียังรวมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท้าลายยากหรือ
วัสดุที่ใช้ครังเดียวแล้วทิง เช่น โฟม
2.4.2 ด้านโรคติดต่อและโรคระบาด
2.4.2.1 มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา
2.4.2.1.1 การตรวจร่างกายหาผู้เป็นโรค
1. ตรวจร่างกายนักเรียนก่อนรับไว้เข้าเรียน ถ้าพบว่านักเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อเชือ
ซึ่งอาจแพร่กระจายสู่เด็กนักเรียนอื่นๆ เช่น หวัด หิด เหา กลาก เกลือน พุพอง ควรแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ เพื่อด้าเนินการรักษา ถ้านักเรียนคนใดป่วยเป็นโรคติดต่อ ควรจะมีใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงว่า
นักเรียนที่เป็นโรคไม่อยู่ในระยะติดต่อ จึงจะรับไว้เข้าเรียน
2. นั ก เรี ย นควรได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพอย่า งน้อ ยปีล ะครั ง นัก เรีย นที่มี ร่ างกาย
อ่อนแออาจเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ส่วนกรณีนักเรียนที่มีโรคประจ้าตัว
ควรได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด
3. ครูและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหาร ผู้ ขายอาหาร
อาจเป็นพาหะน้าโรคเมื่อใกล้ชิดกับนักเรียนย่อมมีโอกาสแพร่โรคให้นักเรียนได้ ฉะนัน บุคคลเหล่านี
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ควรได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์อย่างน้อยปีละครัง ถ้าจ้าเป็นและหากกระท้าได้ควรได้รับการ
ตรวจโดยละเอียด เช่น การตรวจโดยเอ็กซเรย์ ตรวจอุจจาระ
4. นักเรียนทุกคนต้องมีสมุดบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพประจ้าตัวทุกคน
2.4.2.1.2 การแยกนักเรียนที่ป่วยและนักเรียนที่สัมผัสโรคติดต่อ
1. การแยกนักเรียนป่วย เมื่อปรากฏว่านักเรียนคนใดคนหนึ่งมีอาการของโรคติดต่อ
หรือสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อ ครูควรแยกนักเรียนที่ป่วยจากนักเรียนอื่น และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
เพื่อน้าไปพบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์ ถ้าเป็นโรคติดเชือชนิดอื่นๆ และอาการไม่รุนแรง ครู
อาจดูแลและให้รักษาพยาบาลตามขอบเขตของตน
กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียนอยู่ประจ้า ต้องจัดห้องส้าหรับแยกนักเรียนที่ป่วยเป็น
โรคติดต่อไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ
2. การแยกนั ก เรี ย นที่ สั ม ผั ส โรคติ ด ต่ อ ในกรณี นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ผู้ ที่ เ ป็ น
โรคติ ด ต่ อ อาจได้ รั บ เชื อจากผู้ ป่ ว ยและยั ง ไม่ ป รากฏอาการของโรค แต่ ส ามารถแพร่ โ รคได้ จึ ง
จ้าเป็นต้องแยกไว้สังเกตอาการ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของแต่ละโรค
3. การรับนักเรียนที่เป็นโรคติดต่อกลับเข้ าเรียน นักเรียนที่ป่วยจากโรคติดต่อควรมี
ใบรับรองแพทย์แสดงว่านักเรียนคนนันหายจากโรคแล้ว หรืออยู่ระยะที่ไม่สามารถแพร่เชือ จึงรับ
นักเรียนคนนันกลับเข้าเรียน
4. การเปิดสถานศึกษา เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน
ไม่ใ ห้ นั กเรี ย นเหล่ านั นเสี่ ย งต่อ การสั ม ผั ส โรคด้ว ยการเดิ นทางมาสถานศึก ษา หรื อคลุ กคลี กั นใน
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาอาจพิจารณาประกาศปิดสถานศึกษาก็ได้ การปิดสถานศึกษาเมื่อมี
โรคระบาดแต่ละครังควรค้านึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนีประกอบด้วยทุกครัง
4.1 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในสถานศึกษาเอาใจใส่ตรวจนักเรียนตอนเช้า และสังเกต
อาการผิดปกติของนักเรียนได้มากน้อยเพียงใด หากพบว่ามีนักเรียนแต่ละวันเพิ่มจ้านวนมากขึนอย่าง
รวดเร็วควรพิจารณาปิดโรงเรียนตามระยะเวลาของการแพร่ระบาดของแต่ละโรคเป็นส้าคัญ
4.2 สถานศึกษานันตังอยู่ในเมืองที่มีชุมชนหนาแน่น หรืออยู่ในชนบท ถ้า เป็น
สถานศึกษาในชนบท การปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาดจะช่วยให้นักเรียนเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคน้อย
กว่ าการเปิ ด สถานศึก ษา เพราะนั ก เรี ย นไม่ ต้อ งเดิ นทางมาสถานศึ กษา มาคลุ ก คลี กั บเพื่อ นๆ ที่
สถานศึกษา และโอกาสที่นักเรียนในชนบทจะสัมผัสโรคจากชุมชนย่อมมีน้อยกว่า ส่วนในเมืองที่ มี
ชุมชนหนาแน่ น แม้จ ะปิ ด สถานศึก ษา นั ก เรีย นเหล่ า นันยั งคงมีโ อกาสสั มผั ส โรคจากชุม ชนนั นได้
ตลอดเวลา จึงไม่ควรปิดสถานศึกษาทุกครังเสมอไป
ในกรณี ส ถานศึ ก ษาที่ มี นั ก เรี ย นอยู่ ป ระจ้ า มี ค วามจ้ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ค วรปิ ด
สถานศึกษาทังนีเนื่องจากนักเรียนมีโอกาสที่จะรับเชือโรคจากเพื่อนนักเรียนอย่างรวดเร็วและจะส่งผล
ให้เกิดการระบาดสู่เพื่อนนักเรียนในที่สุด ดังนันหากพบสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาตรวจ
พบว่ามีนักเรียนที่ได้รับเชือจากโรคติดต่อระบาดในจ้านวนที่มี่เพิ่มขึน ควรพิจารณาปิดสถานศึกษาเป็น
การด่วน
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4.3 ชนิ ดและความรุน แรงของโรคติดต่อ ที่ก้าลั ง ระบาดอยู่ ในกรณี ที่โ รคระบาด
เกิดขึนขณะที่สถานศึกษาเปิดสอนอยู่ตามปกติ นักเรียนย่อมได้รับการสัมผัสโรคแล้ว ฉะนันการปิด
สถานศึกษาในระยะนีไม่ได้ประโยชน์นัก เพราะนักเรียนที่สัมผัสโรคไปแล้วย่อมมีโอกาสแพร่โรคไปยังที่
ต่างๆ เช่น ตามโรงมหรสพ ตามสนามเด็กเล่น ดังนันในกรณีเช่นนีควรให้สถานศึกษาเปิดสอน แต่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานศึกษาจะต้องหมั่นตรวจสอบดูอาการของนักเรียนของตนอย่างสม่้าเสมอและทั่วถึง
4.4 ในกรณีที่มีการปิดโรงเรียนทุกครัง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ผู้ปกครอง และครูของสถานศึกษา เพื่อ
พิจารณาหารือร่วมกันถึงความจ้าเป็นที่ต้องปิดสถานศึกษาในระยะเวลาที่เหมาะสม
2.4.2.1.3 การแจ้งเมื่อมีโรคติดต่อในสถานศึกษา
เมื่ อมี โ รคติด ต่ อเกิด ขึ นในสถานศึก ษาต้ องแจ้ง เจ้ า หน้ าที่ ส าธารณสุ ข หรื อ แพทย์
ทุกครังเพื่อจะได้รีบด้าเนินการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
2.4.2.1.4 การให้ภูมิคุ้มกันโรค
1. จัดนักเรียนให้ได้รับภูมิคุ้มกันโรคตามก้าหนดที่ควรจะได้รับ
2. ควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าว่าจะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โรคใด และ
เมื่อใด
3. สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับความส้าคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคแต่ละโรคพร้อมทังผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึนระหว่างให้ภูมิคุ้มกัน และจูงใจไม่ ให้นักเรียนมีเจคติ
ที่ไม่ดีกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4. ควรน้านักเรียนที่มีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าป่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบ
ก่อนทุกครังที่จะให้ภูมิคุ้มกันโรค เพื่อจะได้พิจารณาก่อนว่าสมควรจะได้ภูมิคุ้มกันหรือไม่
5. เมื่อนักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันแล้ว ครูที่ปรึกษาควรลงบันทึกในบัตรบันทึกสุขภาพ
ประจ้าตัวนักเรียนทันที
6. หลังจากที่นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันโรคแล้วหากมีอาการผิดปกติขึน ควรแจ้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ท้าการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทราบทุกครัง
2.4.2.1.5 การป้องกันและการท้าลายเชือโรค
1. การป้ อ งกั น โรค สถานศึ ก ษาควรจั ด การสุ ข าภิ บ าลและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ถู ก
สุ ข ลั ก ษณะ โดยปฏิบั ติต ามหลั ก การสุ ขาภิบ าลสถานศึก ษา หากสถานศึ กษาใดมี สุ ข าภิ บาลและ
สิ่งแวดล้ อมไม่ถูกสุขลักษณะ สถานศึกษานันเท่ากับเป็นแหล่งเพาะเชือ ย่อมไม่เป็นการปลอดภัย
ส้าหรับครูและนักเรียน สุขาภิบาลที่สถานศึกษาควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ ดังนี
1.1. การจัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัย รวมทังระบบการกักเก็บน้าและระบบการ
จ่ายน้าให้ถูกสุขอนามัยด้วย
1.2. การก้าจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะ
แมลงวันและหนู
1.3. มีส้ ว มถู ก สุ ข ลั ก ษณะตามสภาพของท้ อ งถิ่น เช่ น ส้ ว มหลุ ม หรื อ ส้ ว มซึ ม
แนะน้าวิธีใช้ที่ถูกต้องแก่นักเรียนและควรควบคุมให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้ได้ตลอดเวลา
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1.4. ควรจัดที่ล้างมือส้าหรับนักเรียนให้มีความสะดวกในการใช้
1.5. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจ้าหน่ายอาหารให้ถูกสุขอนามัย มีสิ่ง
ปกปิดกันฝุ่นละอองและแมลง
1.6. จัดสถานที่และบริเวณให้ถูกสุขลักษณะ
1.7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเครื่องเรียน เครื่องใช้ส่วนตัวเป็นของตนเอง
1.8. กรณีสถานศึกษามีนักเรียนอยู่ประจ้า ควรจัดที่พักอาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ
มีมุ้งลวดป้องกันยูง และมีเครื่องนอนจัดให้ครบตามจ้านวนนักเรียนทุกคน
2. การท้าลายเชือโรค ได้แก่ การท้าลายเชือโรคที่อาจติดมากับสิ่งขับถ่าย มากับ
ผู้ป่วย เช่น เสมหะ น้ามูก น้าลาย อุจจาระ ปัสสาวะ ตลอดจนเสือผ้า เครื่องใช้ของผู้ป่วย โดย
การใช้น้ายาฆ่าเชือโรคหรือการต้ม รวมทังการท้าความสะอาดโดยใช้ความร้อนและวิธีอื่นๆ
2.4.2.1.6 การให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
การสุ ข ศึ ก ษาเป็ น สิ่ ง ส้ า คั ญ ที่ สุ ด ในกิ จ การสาธารณสุ ข ทุ ก ประเภท เพราะมี
ความส้าคัญแก่สุขภาพอนามัยของแต่ละบุคคลตลอดจนชีวิต ครูทุกคนควรมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการอนามัยส่วนบุคคลและการอนามัยของชุมชนเป็นอย่างดี ควรมีความสนใจในสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน พยายามปลูกฝังสุขนิสัยและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน ร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อนามัยของสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการควบคุ มและป้องกัน
โรคติดต่อ
นอกจากครูจะเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อกับนักเรียนโดยตรงแล้ว การขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรให้นักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมก็จะเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน ครู รวมทังบุคลากรในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีอีก
ทางหนึ่งด้วย
2.4.3 ด้านความผิดปกติจากสุขภาวะของนักเรียน
1. มีแนวทางช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์
2. มีการปรับพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์
3. จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นร่ ว มระหว่ า งเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาทา งด้ า นพฤติ ก รรมอารมณ์
กับเด็กปกติ
2.5 มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านสัตว์มีพิษ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ ก้าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มี
พิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
2. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีการป้องกัน
และการปฐมพยาบาลเบืองต้นกรณีได้รับพิษ
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3. จั ด ท้ า ป้ า ยเตื อ นภั ย จากสั ต ว์ มี พิ ษ ในบริ เ วณที่ เ ป็ น จุ ด เสี่ ย ง เช่ น บริ เ วณรั ว
สถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเป็นต้น
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
เช่น การก้าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยูง
5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีที่ได้รับพิษจากสัตว์
มีพิษ
6. จัดท้าแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
โรงพยาบาลใกล้เคียง หน่วยกู้ภัยต่างๆ เป็นต้น
2.6 การรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านผลกระทบจากการสู้รบและ
ความไม่สงบ
1. แต่งตังผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สงบ
2. ก้าหนดแผนฉุกเฉิน เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนทราบ
3. ซักซ้อมการอพยพ จัดท้าหลุมหลบภัยและจัดหาที่พักพิงชั่วคราว ในกรณีเกิดการ
สู้รบและความไม่สงบ
4. ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง อ า ส า ส มั ค ร
องค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดการสู้รบและความไม่สงบ ทังการอพยพเครื่อง
อุปโภคและบริโภคเป็นต้น
5. รายงานให้หน่วยต้นสังกัดทราบ เมื่อเหตุการณ์สู้รบและความไม่สงบ
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