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         The purposes of this research were to study the students’ attitudes toward security 
management at Srinakharinwirot University in overall and three aspects: buildings,                        
traffics and security services and to compare students’ attitudes toward security 
management according to their gender, class level and faculty.The sample included 406 
students enrolled in the sophomore through senior and higher classes during academic 
year 2012 at Srinakharinwirot University Prasarnmit. The tool used for collecting data was a 
40-items five-point rating scale questionnaires with a reliability coefficient alpha at 0.98.  
The Statistics used for analyze the data were percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, t-test, one way analysis of variance and Scheffe’s method. 
         The research findings  showed that students’ attitudes toward security 
management at Srinakharinwirot University in overall were at moderate level of 
appropriateness and as for the three aspects: traffics was at a high level while buildings 
and security services were at the moderate level of appropriateness. On comparing 
students’ attitudes according to their gender, class level and faculty, there was no difference 
found in any case. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จากสภาพการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบันอยู่ในยุคแห่งการพัฒนาอันได้ชื่อว่า                                 
ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งเป็นลักษณะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนถูกสร้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ทั้งสิ้น (วิชัย วงษ์ใหญ่.  2543: 60) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้สามารถ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมโลก ทั้งนี้การที่มนุษย์จะปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันทางสังคมต้องเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้แก่
บุคคลและหนึ่งในสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสถาบันครอบครัวนั้นคือ 
สถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษามีภารกิจหน้าที่หลักคือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ทั้งนี้ในปัจจุบันการจัดการเรียน             
การสอนของสถาบันการศึกษาต่างจัดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 
ดังเช่นประเทศไทยที่แต่เดิมมีระบบเศรษฐกิจและสังคมเชิงการเกษตรกรรมซึ่งต่อมาได้เปลี่ยน 
เป็นระบบเชิงอุตสาหกรรมตามกระแสสังคมโลก (วิไล กวางศิริ.  2550: 1) ท าให้สถาบัน 
การศึกษาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่างมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมภายในประเทศและสามารถเป็นก าลังแรงงานที่ส าคัญใน
การแข่งขันกับต่างประเทศได้ นอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการแล้วสถาบัน การศึกษายังมีหน้าที่ด าเนินการจัดการดูแลควบคุมและป้องกันภัย
ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนขณะที่เข้ารับการศึกษา เพราะสถาบันการศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง
อันเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้แก่ผู้เรียนสามารถ
ออกไปด ารงชีวิตอยู่ในสังคมของประเทศและเป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ดังที่ได้
กล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้ก าหนด
แผนการพัฒนาโดยมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์ สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ          
อีกทั้งต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ก าหนดแผนการพัฒนาโดยมุ่งเน้นพัฒนาประเทศชาติไปสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) ทั้งนี้สังคมที่ได้ชื่อว่า สังคมอยู่
เย็นเป็นสุข ต้องมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่ว่า           
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คนไทยต้องได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข                                                                

จากที่ได้กล่าวมาอาจสรุปได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 2 ฉบับและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมและพัฒนาให้คนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีความปลอดภัย
ทั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน ซึ่งการจะพัฒนาให้คนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ได้ต้อง
อาศัยสถาบันการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย
อันเป็นปัจจัยส าคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนและสังคม 

การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาจัดว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่
ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดด าเนินการด้านวิชาการ ทั้งนี้อุบัติเหตุและอุบัติภัยหากเกิดขึ้น 
ในสถาบันอุดมศึกษาและไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด ล้วนแต่สร้างความสูญเสียและเสียหาย
ให้แก่ผู้ประสบทั้งสิ้น ดังนั้นการที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องทราบถึงสาเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การวางมาตรการป้องกันและวางแผนจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 
(Boyle.  2009: ออนไลน์) 

การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในช่วงแรก
นั้น ยังคงไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมากนัก อีกทั้ง
งานด้านความปลอดภัยยังคงถูกจัดให้อยู่รวมกับหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ 
จัดอยู่รวมกับงานวินัยนิสิต-นักศึกษา งานแนะแนว และงานสุขอนามัย เป็นต้น ดังนั้นการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยจึงมีความรับผิดชอบดูแล
เพียงด้านสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่เท่านั้น และแม้ว่าในสมัยต่อมาผู้บริหารสถาบัน 
อุดมศึกษาจะตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยมากขึ้น และ
พยายามด าเนินการด้านความปลอดภัยใหเ้ป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ตาม แต่มีเพียง
บางสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นที่ได้จัดด าเนินการด้านความปลอดภัยเป็นหน่วยงานหลัก                     
มีการบริหารงานอย่างเป็นเอกภาพ ท าหน้าที่ในการก าหนดและวางมาตรการป้องกัน ดูแล  
ความปลอดภัยในด้านต่างๆ ให้แก่นิสิต-นักศึกษา ทั้งนี้แม้จะมีการแยกหน่วยงานออกจาก
หน่วยงานอื่นๆ แต่หน้าที่ความรับผิดชอบดูแลก็ยังไม่ครอบคลุมและยังไม่มีความชัดเจน                   
ทางการปฏิบัติเท่าใดนัก (บทบาทผู้บริหาร.  2554: ออนไลน)์   

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่ในการก ากับ ดูแล 
ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้ก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาอันว่าด้วยเรื่องการประกันความปลอดภัยภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี
ระบบการด าเนินงานครอบคลุม 3 ประการ ได้แก่ การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ  
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขภัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม และการป้องกันอุบัติภัย
ภายในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ได้มีการก าหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยใน
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สถาบันอุดมศึกษา โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ การป้องกันดูแล
ด้านอาคารสถานที่ การป้องกันดูแลด้านการจราจร และการให้บริการด้านความปลอดภัย เหล่านี้
เป็นการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ น าไปจัดด าเนินการต่อไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหลักการที่ยึดปฏิบัติ 4 ประการ อันได้แก่                  
1. การจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 2. การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ แก่สังคม 3. การให้บริการทางวิชาการ และประการสุดท้ายคือ การปลูกฝังการเป็น
พลเมืองที่ดีให้แก่ประชาชน (วิจิตร ศรีสอ้าน.  2554: ออนไลน)์ ซึ่งจากหลักการและภารกิจ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆ ให้แก่
นิสิตอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีรูปแบบการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยโดย
จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดขนส่งและความปลอดภัย มีการแบ่งส่วนการ
ด าเนินงานภายในเป็นกลุ่มงานด้านต่างๆ คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสาธารณูปโภค กลุ่มงานการจัดการขนส่ง กลุ่มงานจราจรและรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่งศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ การจัดระบบ
การจราจร การรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะด าเนินงานร่วมกับกองกิจการ
นิสิตที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริการความปลอดภัย ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
สถานพยาบาล และการประกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยแก่นิสิต ซึ่งจากที่กล่าวมา มหาวิทยาลัย                      
ศรีนครินทรวิโรฒได้จัดด าเนินการด้านความปลอดภัยตามหลักการของการประกันประกัน
คุณภาพการศึกษา กล่าวคือ มีการจัดด าเนินการความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ด้านการ 
จราจร และด้านการให้บริการความปลอดภัย อันเป็นการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย                
ขั้นพื้นฐานที่สถาบันอุดมศึกษาพึงกระท า (ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และ               
ความปลอดภัย มศว.  2553: ออนไลน์) 

ในการจัดด าเนินงานทีผ่่านมาของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่ง และ               
ความปลอดภัย ยังมอีุปสรรคและปัญหาหลายประการซึ่งปัญหาทีพ่บอาจสรุปได้ดังนี ้

ด้านอาคารสถานที่ พบว่า สภาพของอาคารโดยรวมถือว่าอยู่ในสภาพที่ดี หากแต่
เครื่องมืออุปกรณ์บางอย่าง ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยของอาคารส่วนใหญ่มีสภาพเก่าและ             
ทรุดโทรม อุปกรณ์บางชิ้น เช่น ตัวสปริงเกอร์ฉีดน้ าบนเพดานของอาคารบางตัวมีการช ารุด                                 
ถังดับเพลิงที่ติดบริเวณอาคารแต่ละชั้นอยู่ในสภาพเก่าขาดการซ่อมบ ารุง (จิรา แก้วสวย.  2553: 
สัมภาษณ์) นอกจากนี้อาคารส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่มีบันไดหรือเส้นทางที่
ใช้หนีไฟ ตลอดจนไม่มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟอีกด้วย (จริยา เนตรงาม.  2553: 
สัมภาษณ์) อีกทั้งนิสิตไม่รู้จักวิธีการป้องกันและหลีกหนีหากเกิดอัคคีภัยบนอาคารสูงเพราะไม่มี
การฝึกซ้อมการหนีไฟให้แก่นิสิต (จุภา สีสาพรรณ.  2553: สัมภาษณ์) ทั้งนี้การตรวจดูแลสภาพ
เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ควรกระท าอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์
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ทุกอย่างพร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและควรท าการฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
ครั้ง (เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์.  2548: 106)  

ด้านการจราจร พบว่า แม้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะมีการควบคุมการขับขี่
ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย แต่บ่อยครั้งที่มีการขับขี่ด้วยความเร็วจนอาจท าให้เกิดอันตราย          
แก่ผู้ใช้ถนนได้ และมีผู้ขับขี่บางคนใช้เส้นทางการเดินรถเข้า-ออกผิด สาเหตุเพราะป้าย
สัญลักษณ์ทางการจราจรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีขนาดเล็ก ป้ายมีความเก่าท าให้ผู้ขับขี่
มองเห็นตัวอักษรและสัญลักษณ์บนป้ายไม่ชัดเจน (ชนิษา แซ่อึ้ง.  2553: สัมภาษณ์) นอกจากนี้
ทางมหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบสภาพผู้ขับขี่และสภาพรถสวัสดิการที่ใช้ในการรับ-ส่งนิสิต
ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (ระเบียบ สิงห์ทรา.  2553: สัมภาษณ์)  

ด้านการบริการความปลอดภัย พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองในการเข้ารับบริการทางการแพทย์จากทางมหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์
อื่นๆ ที่ควรได้รับจากการท าประกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย โดยวันชัย ไพโรจน์ (2553: สัมภาษณ์)  
ได้ให้ความเห็นว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการประกันสุขภาพของนิสิตควรจัดประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลอย่างแพร่หลาย  

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องทัศนะของนิสิตต่อการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านอาคารสถานที่                               
ด้านการ จราจร  และด้านการบริการความปลอดภัย เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารและศูนย์พัฒนา
สภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัยเพื่อการพิจารณาน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดแผนมาตรการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย                                  
ศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งช่วยให้นิสิตเป็นผู้ที่สมบูรณ์และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม  

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 
 1. ศึกษาทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที ่ด้านการจราจร                       
ด้านการบริการความปลอดภัย 

 2. เปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นปี และ                     
คณะที่ศึกษา 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจะเป็น

ข้อมูลให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการจัดด าเนินการ                        
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ด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทางด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร 
และด้านการบริการความปลอดภัย ซึ่งสามารถน าไปใชก้ าหนดมาตรการจัดด าเนินการด้าน 
ความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุง งานด้านความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มี ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนีก้ารจัดด าเนินการด้าน                     
ความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลดีที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้เกิด              
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและสมบูรณ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ป ระชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ นิสิตระดับปริญญาตร ีชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปี
ที่ 4 และสูงกว่าชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร                               
ปีการศึกษา 2554  จ านวน  6,663 คน  ทั้งนี้การวิจัยไม่ได้น านิสิตชั้นปีที ่1 ของมหาวิทยาลัย                        
ศรีนครินทรวิโรฒเป็นกลุ่มประชากรเพราะนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาทีม่หาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ องครักษ์  
 ตัวแปรที่ศึกษา  
 1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 
  1.1 เพศ 
   1.1.1 เพศชาย 
   1.1.2 เพศหญิง 
  1.2 ชั้นปีที่ศึกษา 
   1.2.1 ชั้นปีที่ 2 
   1.2.2 ชั้นปีที่ 3 
   1.2.3 ชั้นปีที่ 4 
   1.2.4 สูงกว่าชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
  1.3 คณะที่ศึกษา 
   1.3.1 คณะมนุษยศาสตร ์
   1.3.2 คณะวิทยาศาสตร ์
   1.3.3 คณะสังคมศาสตร ์
   1.3.4 คณะศึกษาศาสตร์ 
   1.3.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   1.3.6 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 
 2. ตัวแปรตาม คือ ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน ได้แก่  

http://hu.swu.ac.th/
http://science.swu.ac.th/
http://soc.swu.ac.th/
http://edu.swu.ac.th/
http://fofa.swu.ac.th/
http://dent.swu.ac.th/
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  2.1 ด้านอาคารสถานที ่
  2.2 ด้านการจราจร 
  2.3 ด้านการบริการความปลอดภัย 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย ในการวิจัย
ครั้งนี้หมายถึง ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า
ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีการศึกษา 
2554 ต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย 3 ด้าน ได้แก่   

 1.1 การจัดด าเนินการความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ หมายถึง  
การด าเนินการป้องกันและดูแลอาคารเรียนที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้พ้นจาก
ภัยอันตราย โดยด าเนินการดูแลด้านความสะอาดของอาคารเรียน ด้านระบบไฟฟ้า ด้านอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย บันไดและเส้นทางหนีไฟ การฝึกซ้อมป้องกันภัย และเจ้าหน้าที่ดูแลฝ่ายอาคาร
สถานที ่
 1.2 การจัดด าเนินการความปลอดภัยด้านการจราจร หมายถึง                      
การด าเนินการควบคุมและดูแลการจราจรทางบกภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 
เส้นทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย เส้นทางการจรจรภายในมหาวิทยาลัย ทางเดินเท้า ป้าย
สัญลักษณ์ ทางการจราจร ที่จอดยานพาหนะ และการตรวจสอบดูแลพนักงานขับรถและ                
การตรวจสภาพรถสวัสดิการที่ใช้ในการรับส่งนิสิต                              
 1.3 การจัดด าเนินการความปลอดภัยด้านการบริการความ
ปลอดภัย หมายถึง การจัดด าเนินการให้บริการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                     
ด้านต่างๆ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและค าปรึกษาทางด้านสุขภาพอนามัยและด้านสิทธิ
ประโยชน์ทางการแพทย์แก่นิสิต การให้บริการทางการแพทย์โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การแพทย์ หรือ 
หน่วยบริการทางการแพทย์เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่นิสิต มีการจัดท าบันทึก
สุขภาพอนามัยของนิสิต และการจัดท าประกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยให้แก่นิสิต 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. นิสิตชายและนิสิตหญิงมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน 

2. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัย2ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน  

3. นิสิตที่ศึกษาคณะต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน  
 



7 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่  ด้านการจราจร  ด้านการ
บริการความปลอดภัย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้
น าเสนอตามสาระดังนี้ ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัย  แนวคิดเกี่ยวกับการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา นโยบายและรูปแบบการจัดด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่พบในสถาบัน 
อุดมศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย 
 
1.ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัย 

1.1 ความหมายของความปลอดภัย 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า ความปลอดภัย  ไว้ดังนี ้

ดิเรก หุ่นสุวรรณ์ (2530: 10) ได้ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง การแก้ไข 
และป้องกันอุบัติเหตุด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายหรือการได้รับบาดเจ็บ 

รัตนะ อุทัยผล (2533: 3) ได้ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง การที่ร่างกาย
ปราศจากอุบัติเหตุใดๆ หรือทรัพย์สินปราศจากความเสียหายใดๆ  

โสภณ เสือพันธ์ (2548: 2) ได้ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง การ
ปราศจาก อุบัติภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

วิทยา อยู่สุข (2543: 18-19) ได้ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง 
สภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย และความเสี่ยงใดๆ ในทาง
ปฏิบัตินั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงในการท างานที่มีผลต่อสุขภาพ               
การบาดเจ็บ การพิการ และการตายได้ทั้งหมด หากแต่ต้องมีการด าเนินงาน มีการก าหนด
กิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงที่น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได ้

ชาญ ขวัญมุข (2543: 7) และ เผด็จ เปล่งปลั่ง (2547: 17)  ได้ให้ความหมาย                  
ความปลอดภัยไว้ในท านองเดียวกันว่าหมายถึง การรู้จักวิธีการต่าง ๆ ที่กระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง 
และแก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลอื่น 

ยงยุทธ นกใหญ่ (2548: 13) ได้ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะที่
ปราศจากอุบัติเหตุหรือสภาวะที่ปลอดความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือ การสูญเสีย  

เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2548: 4) ได้ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง 
การไม่มีอุบัติเหตุ และการด ารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ และมีการเตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสม่ าเสมอ การควบคุม
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การสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาย ทั้งนี้การควบคุมจะ
หมายรวมถึงการป้องภัยมิให้เกิดอุบัติเหตุและด าเนินการให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น  

ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (2553: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย 
หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยให้ความหมายของความเสี่ยงว่าหมายถึง โอกาสที่จะเกิด
อันตรายและเราจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อคาดว่าโอกาสที่จะเกิดอันตรายมีน้อยหรือไม่มีเลย                

วรนุช อยู่เล่ห์ (2550: 19) ได้ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง การใช้วิธีการ
ต่างๆ ในการป้องกันแก้ไข และหลีกเลี่ยงให้ปราศจากอันตราย หรือมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจาก
ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น 

โกฟ (จีระพงษ์ หอมสุวรรณ.  2537: 6; อ้างอิงจาก  Gove.  1996: 198) ได้ให้
ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง การรู้จักวิธีการ หรือ การรู้จักทักษะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
หรือเชื้อโรค 

จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีต าราและเอกสารทาง
วิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อธิบายความหมายของความปลอดภัย ไว้ดังนี ้

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2551: ออนไลน์) ได้อธิบายความหมายค าว่า                         
ความปลอดภัย หมายถึง การพ้นภัย การพ้นจากอันตราย 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (2551: ออนไลน์) ได้อธิบาย
ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง การสร้างและจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย           
ไม่เป็นอันตรายกับบุคคลทุกเพศทุกวัย 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2551: ออนไลน์) ได้อธิบายความหมายว่า                
ความปลอดภัย หมายถึง การหลุดพ้นและปราศจากภยนัตรายซึ่งในทางปฏิบัติย่อมอาจเป็นไป
ไม่ได้ที่จะขจัดภยนัตรายหรืออันตรายทุกชนิดให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นความปลอดภัยจึง
หมายรวมถึงการปราศจากภยันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน 

ความปลอดภัย (วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1.  2551: ออนไลน์) หมายถึง การปราศจาก
ภัยและอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น ความปลอดภัยไม่เพียงแต่หมายถึงการไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวมถึงการด ารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ ไม่เสี่ยงภัย มีความมั่นใจ
ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และมีการเตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าอย่างสม่ าเสมออีกด้วย 

อาจสรุปได้ว่า ความปลอดภัย หมายถึง การป้องกันแก้ไขให้บุคคลพ้นจากอุบัติเหตุ
และอุบัติภัย ตลอดจนภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และทรัพย์สิน  
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1.2 ความส าคัญของความปลอดภัย 
 นักวิชาการในประเทศไทยหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของความปลอดภัย                     
ไว้ดังนี ้ 
 อ าพล ซื่อตรง (2530: 67) ได้กล่าวว่า การป้องกันความปลอดภัยสืบเนื่องมาจาก             
การตายอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุมากที่สุด ดังนั้นทุกคนจึงหันมาศึกษาความปลอดภัย 
ช่วยกันลดอุบัติเหตุที่สืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ ช่วยกันสร้าง เจตคติ สวัสดินิสัย             
ให้เกิดแก่ตนเอง 
 พนัส หันนาคินทร์ (2548: 21) ได้กล่าวว่า สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการจัด
ด าเนินงานการรักษาความปลอดภัย จัดเป็นหน้าที่หนึ่งที่สถาบันการศึกษาพึงปฏิบัตซิึ่ง
สอดคล้องกับค ากล่าวของศิริวรรณ สันเจียรกุล (2551: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า สาเหตุของ          
การบาดเจ็บหรือการตายจากอุบัติเหตขุองผู้เรียนนั้นสามารถป้องกันได ้ถ้าทุกคนใส่ใจเรื่อง    
ความปลอดภัยและจัดบริการความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา  
 วรนุช อยู่เล่ห์ (2550: 20) ได้กล่าวว่า ความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ 
สถาบันการศึกษาจึงต้องจัดกระบวนการทางการศึกษาและโครงการความปลอดภัยในสถาบัน
เพื่อ ลดความเสียหายและลดจ านวนอุบัติเหตุลง ก่อให้เกิดผลรวมของประสบการณ์ต่างๆ 
โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ สวัสดินิสัยและทักษะที่ปลอดภัย การวางแผน                        
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญยิ่งในการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา และ
ยังมีผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย 

ทั้งนี้ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ(สกศ.) ได้มีการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2545-2559 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2545 อันเป็น การก าหนดนโยบายและมาตรการแนวทางในการจัดการศึกษา โดยมีใจความ
ที่กล่าวถึงความส าคัญของความปลอดภัยพอสรุปได้ดังนี้  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 ได้มีการก าหนดนโยบายเพื่อด าเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และด้วย
แนวนโยบายดังกล่าวนี้ท าให้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2545 มีการก าหนดมาตรการแนวการจัดการศึกษาที่ต้องเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปอย่าง เต็มศักยภาพ โดยก าหนดให้องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษาต้องมีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ตลอดจนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และหน่วยงานทางด้านความปลอดภัย 
อันจะส่งผลเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551: ออนไลน์) 

นอกจากนีใ้นต่างประเทศนั้นมีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของความปลอดภัย
ในสถาบันการศึกษาไว้ดังนี้     
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จาโวโรสกี (วรนุช อยู่เล่ห์.  2550; อ้างอิงจาก  Jaworoski.  2003: 352) ได้กล่าวว่า 
นักวิชาการต่างค้นหาวิธีการและหาสาเหตุในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น โดยพบว่า การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนของสถาบันการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

โจนส์ (Jones.  2003: 4169) ได้กล่าวว่า ความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน ตลอดจนผู้น าชุมชนควรให้การดูแลเอาใจใส่เนื่องจาก
เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของ
การจัดการศึกษาในสังคมชาวอเมริกัน 

วาร์นแฮม (Varnham.  2005: 320) ได้กล่าวว่า สถาบันการศึกษามีหน้าที่ใน                    
การส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งต้องดูแลจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้
ปลอดภัยเพื่อให้บุคลากรในสถาบันการศึกษารู้สึกปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยมิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่ใน  
การท างานที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายเท่านั้น หากแต่สถาบันการศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งจัดเป็นองค์กร
การศึกษาขนาดใหญ่โดยมีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องม ี
การจัดด าเนินการด้าน ความปลอดภัย เพื่อดูแลและป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยอันอาจจะเกิด
แก่บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบัน อุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (2551: ออนไลน์) ได้ท าการส ารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยชุมชน พบว่า อุบัติภัยที่เกิดในสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นบ่อยเป็นอันดับสอง 
รอง จากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในสาธารณะสถานอื่นๆ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดให้
สถาบัน การศึกษาต่างๆ จัดด าเนินการด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรภายในสถาบัน 
การศึกษาของตน 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาเริ่มด าเนิน               
การอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  โดยให้ความส าคัญและมุ่งเน้นต่อการดูแลคุ้มครอง
ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐ 
ในก ากับของรัฐ และเอกชน ต่างจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยตามหลักแนวคิดและทฤษฎี
เดียวกัน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2551: ออนไลน์) ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่
สถาบัน อุดมศึกษาต่างๆ น ามาใช้ในการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยมีดังนี ้                                     
(วิจิตร บุณยะโหตระ.  2553: ออนไลน)์  
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2.1 แนวคิดทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ 
1.1.1 ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)  

 ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลูกโซ่ของอุบัติเหตุ 
(Accident Chain) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงล าดับในการเกิดอุบัติเหตุ หรือ สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุโดยได้อธิบายหลักการส าคัญของทฤษฎีนี้ไว้ว่า  การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัยอาจส่งผลก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียหายได ้โดยเปรียบได้กับโดมิโน 5 ตัวที่วาง
เรียงกัน เมื่อตัวใดตัวหนึ่งล้มย่อมส่งผลท าให้โดมิโนตัวอื่นๆ ล้มตามไปด้วย ซึ่งโดมิโนทั้ง 5 ตัว 
ดังกล่าว ได้แก ่ 
  2.1.1.1 ภูมิหลังของบุคคล หรือ สภาพแวดล้อม(Background or Social  
Environment) 
  2.1.1.2 ความบกพร่องของบุคคล (Defects of Person) 
  2.1.1.3. การกระท า หรือ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts or 
Unsafe Conditions) 

2.1.1.4. อุบัติเหตุ  (Accident) 
  2.1.1.5. การบาดเจ็บ หรือ การสูญเสีย (Injury or Damages) 

 
 

ภาพประกอบ 1 ทฤษฎีโดมิโน 5 ตัว 
 

ที่มา:  วิจิตร  บุณยะโหตระ.  (2553).  วิทยาการระบาดและการควบคุมอุบัติภัย.  
(ออนไลน์). 

 
 จากภาพประกอบ 1 เป็นการอธิบายการเริ่มต้นของเกิดอุบัติเหตุโดยใช้ตัวโดมิโนแสดง
ให้เห็นว่าตัวโดมิโนตัวที่ 5 (แทนการบาดเจ็บ หรือ เสียหาย) จะล้มลงก็ต่อเมื่อตัวโดมิโนตัวที ่4                
(แทนการเกิดอุบัติเหตุ) ล้มทับ ซึ่งเป็นผลมาจากการล้มของตัวโดมิโนตัวอื่นๆ ก่อนหน้านั้น 
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ดังนั้นหากต้องการหยุดการล้มของโดมิโนตัวที่ 4 (แทนการเกิดอุบัติเหตุ) ต้องเอาตัวโดมิโนตัวที่ 
3 (แทนการกระท าหรือ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย)ออกเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น  

1.1.2  ทฤษฎีขาดดุลยภาพ (Imbalance Cause Theory)  
 ทฤษฎีขาดดุลยภาพ (Imbalance Cause Theory) เป็นทฤษฎีที่ได้อธิบายว่า 
อุบัติเหตุเกิดจากการขาดดุลยภาพชั่วขณะหนึ่งระหว่างพฤติกรรมของคนกับระบบงานที่กระท า
อยู่ ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงระบบทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 การขาดดุลยภาพระหว่างพฤติกรรมของคนกับระบบการท างาน 
 

ที่มา:  วิจิตร  บุณยะโหตระ.  (2553).  วิทยาการระบาดและการควบคุมอุบัติภัย.  
(ออนไลน์).  

 
 จากภาพประกอบ 2 แสดงว่า พฤติกรรมของคนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัย
ภายนอกที่มากระทบตลอดระยะเวลาที่ผ่านไป บางครั้งอาจท างานด้วยความตั้งใจสม่ าเสมอไม่มี
อะไรผิดปกต ิแต่บางครั้งก็อาจมีพฤติกรรมที่ประมาท หรือ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย 
ส่วนระบบการท างานซึ่งหมายรวมถึงสภาพแวดล้อมบางครั้งก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
และเมื่อถึงเวลาที่พฤติกรรมของคนและระบบการท างานเบี่ยงเบนไปจากปกติตรงกันพอดี 
อุบัติเหตุร้ายแรงก็อาจเกิดขึ้นมาได้นั่นเอง 
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1.1.3 ทฤษฎีพลังงาน (Energy Cause Theory)  
 ทฤษฎีพลังงาน (Energy Cause Theory) เป็นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลมาจาก                      
นักฟิสิกส์ จึงมองในแง่ของพลังงานมากกว่าพฤติกรรมของมนุษย์หรือบรรทัดฐานทางสังคม  
โดยมองว่าการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุมาจากการเกิดพลังงานมากระทบร่างกายของคนเราใน
ปริมาณที่สูงเกินกว่าร่างกายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายจะทนต่อแรงกระทบนั้นได้ หรือ
อาจมองจากการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายกับแรงที่มากระทบใน
ลักษณะที่ผิดปกติ (Abnormal Energy Exchange) การเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งย่อมท าให้เกิดการ
บาดเจ็บ ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุจึงเป็นการป้องกันพลังงานมากระทบร่างกาย หรือ ร่างกาย
ปล่อยพลังงานออกไปกระทบกับสสารอย่างแรงผิดปกต ิ
 แนวคิดทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุที่ได้กล่าวมา อาจสรุปได้ว่าเป็นแนวคิดทฤษฎทีี่
สถาบัน อุดมศึกษาได้น ามาเป็นแนวคิดหลักในการหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย 
เพื่อที่จะได้หาวิธีการจัดด าเนินการป้องกันแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 2.2 แนวคิดทฤษฎีหลัก 3E 

แนวคิดทฤษฎีหลัก 3E เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยซึ่ง
สถาบันการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตลอดจน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างก็น าทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ควบคู่กับกระบวนการด าเนินการ                  
ด้านความปลอดภัย โดยมีหลักการดังนี้ (หลัก 3E.  2551: ออนไลน์) 
 2.2.1 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คือ การใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ใน
การค านวณ และออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสร้างและติดตั้งเครื่องป้องกัน
อันตราย รวมทั้งการวางผังสภาพแวดล้อม ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสภาพ                           
การใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด  
 2.2.2 การศึกษา (Education) คือ การให้การศึกษา หรือ การฝึกอบรม หรือ             
เเนะน า แก่นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา 
 2.2.3 การออกกฎข้อบังคับ (Enforcement) คือ การก าหนดระเบียบข้อบังคับ หรือ 
วิธีการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย ตลอดจนมาตรการควบคุมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติตามทั้งนี้ระเบียบปฏิบัติที่ออกต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามจะต้องถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดความส านึกและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องหรือเป็น
อันตราย  
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                                               Accident  Prevention 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การเสริมสร้างความปลอดภัยตามหลักการ 3E 
 
        ที่มา:  กิตติมา จันทรสม.  (2544, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การส ารวจความปลอดภัย 
ในงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น.  วารสารวิจัยขอนแก่น.  6(2): 69. 
 

2.3 แนวคิดเรื่อง กิจกรรม 5 ส เพื่อความปลอดภัย 
กิจกรรม 5 ส จัดเป็นแนวคิดที่สถาบันการอุดมศึกษาน ามาใช้เพื่อการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมของสถาบันให้เอื้ออ านวยและเกิดประสิทธิภาพในการจัดด าเนินการด้าน                    
ความปลอดภัย อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มคุณภาพให้แก่กระบวนการจัดด าเนินการด้าน                     
ความปลอดภัย ซึ่งอักษร ส ทั้ง 5 ตัวนั้นย่อมาจากค าว่า สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สร้างนิสัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ (เทคนิค 5 ส.  2551: ออนไลน์) 
 2.3.1 สะสาง คือ การเเยกให้ชัดระหว่างของที่จ าเป็นกับของที่ไม่จ าเป็นให้ขจัด  
ทิ้งไป 
 2.3.2 สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอง่ายต่อ                            
การน าไปใช้เเละเก็บคืนที่เดิม 
 2.3.3 สะอาด คือ การท าความสะอาดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ เเละ
เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เป็นประจ า 
 2.3.4 สุขลักษณะ คือ สภาพที่สะอาดหมดจด ถูกสุขลักษณะ โดยการดูแลรักษา
เเละปฏิบัติ  3  ข้อข้างต้น อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด ให้คงสภาพเดิมตลอดไปหรือท าให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ 
 2.3.5 สร้างนิสัย คือ การปฏิบัติและเคารพตามกฎระเบียบที่สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดจนติดเป็นนิสัย 
 
 

    Engineering 

      Education     Enforcement 
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ทั้งนี้ กิจกรรม 5 ส มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2551: ออนไลน์) 

 1. กิจกรรม 5 ส เป็นหลักเบื้องต้นเพื่อสร้างให้องค์การหรือหน่วยงานด้าน                      
ความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม  

 2. กิจกรรม 5 ส มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 
นักศึกษา 

 3. กิจกรรม 5 ส มีความเกี่ยวข้องกับความมั่งคงและความเชื่อมั่นของบุคคลต่อ
สถาบันอุดมศึกษา 

 4. กิจกรรม 5 ส มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรภายในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้เกิดความประหยัดและมีคุณค่าสูงสุด 

 5. กิจกรรม 5 ส มีความเกี่ยวข้องกับการลดปัญหาอุบัติเหตุและอุบัติภัย ตลอดจน
ปัญหาสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา 
 

2.4 แนวคิดเรื่อง ระบบ ISO 9001:2000  (International Organization for 
Standardization 9001:2000)  

ระบบ ISO 9001:2000 เป็นระบบเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล 
โดยมีแนวคิดส าคัญ ดังนี้ (ISO 9001:2000.  2551: online) 

ระบบ ISO 9001:2000 เป็นการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่ง
เป็นระบบที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้โดย
ผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานหรือ
องค์การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง  ๆรวมทั้งสามารถตรวจสอบการด าเนินงาน               
ได้ว่าเป็นไปตามที่นโยบายก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาด ตลอดจน
แนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม 

ทั้งนี้ระบบ ISO 9001:2000 จัดเป็นระบบที่สามารถน าหลักการมาใช้ได้กับทุก
หน่วยงานและทุกองค์กร และด้วยเหตุนี้เองท าให้สถาบันอุดมศึกษาหลายๆ แห่งได้น าระบบ
ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์การที่รับผิดชอบดา้นความ  
ปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาก็ได้น าระบบดังกล่าวมาใช้ด้วยเช่นกัน โดยมีจุดมุ่งหมายของ             
การน าระบบ ISO 9001:2000 มาใช้เพื่อตรวจสอบและค้นหาข้อบกพร่องของการจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยและน าข้อบกพร่องที่ได้กลับไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้การจัดด าเนินการที่มี
คุณภาพและสร้างประโยชน์สูงสุด 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยที่ได้กล่าวมานั้น 
จัดเป็นแนวคิดหลักที่สถาบันอุดมศึกษาหลาย ๆ แห่งในประเทศไทยได้น ามาประยุกต์ใช้และ
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของสถาบันของตน  
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3. นโยบายและรูปแบบการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบัน 
อุดมศึกษา 

ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2546 โดยมี
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา ดังนี้  
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2546  หมวด 7 อันว่าด้วยเรื่องการส่งเสริม                  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา 63 ก าหนดไว้ว่า สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มี
ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก ่ผู้เรียนและผู้ปกครอง                 
เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแกผู่้เรียน               
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 64 ได้ก าหนดไว้ว่า 
ผู้เรียนต้องประพฤติตนตามระเบียบของสถาบันการศึกษาและตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง                           
(พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2546.  2551: ออนไลน์)  

จากกฎข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2546 นี้เอง ท าให้
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงขึ้น 2 ฉบับ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงาน
แนะแนวและระบบความปลอดภัย  

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยเรื่องความประพฤติของผู้เรียน  
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแนวทางในการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบัน 

การศึกษา ดังนี้ (ศัจธร วัฒนะมงคล.  2551: ออนไลน์) 
ระดับส านักงานที่มีหน้าที่ในการก ากับ ดูแล สถาบันการศึกษา 

1. ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในสังกัดต้อง 
การจัดด าเนินการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน 

2. ประสานงานองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล                     
ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาม ี      
การพัฒนาการจัดด าเนินการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนอย่างเข็มแข็ง 
 4. ติดตามและประเมินผลการจัดด าเนินการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน 
 ระดับสถาบันการศึกษา 

1. จัดด าเนินการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนในสถาบันการศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของคณาจารย์ และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน 
3. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการด้าน 

ความปลอดภัย 
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ทั้งนี้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาต่างได้ด าเนินการเพื่อตอบสนอง
นโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยได้จัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยใน
สถาบันการศึกษาขึ้น โดยแผนการรักษาความปลอดภัยในสถาบันการศึกษามีสาระส าคัญดังนี ้ 

แผนการรักษาความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาจะเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน 
คณาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และรายงาน โดยมีองค์ประกอบที่ควรพิจารณา 2  ประการ คือ สาระส าคัญของแผนการ
รักษาความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา และรูปแบบของแผนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมี
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ5 ขั้นตอน ดังนี้  
 

ข้ันตอน ภารกิจ 
1. ศึกษาสภาพทั่วไป 

 
 
 

2. ก าหนดมาตรการหลัก 
3. ก าหนดมาตรการเสริม 

 
 

4. ก าหนดกิจกรรม 
 

5. ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ 

- ศึกษาสภาพทั่วไปของสถาบันการศึกษา 
ชุมชน ความเข็มแข็งของเครือข่าย เพื่อ
วิเคราะห์ความ เสี่ยงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
และภัยจาก  
สภาพแวดล้อมทางสังคม 
- ก าหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกันและแก้ไข 
- ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความ
เชื่อวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น และ                       
สภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น 
- ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลัก 
และมาตรการเสริม                                          
- ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติได ้

 
แผนการรักษาความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 แผนการ ดังนี้  

1. แผนการพัฒนาการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของผู้เรียน  
(นักเรียน / นักศึกษา) : เป็นแผนการที่เสริมสร้างและพัฒนาการจัดการรักษาความปลอดภัยให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา  

2. แผนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุของผู้เรียน (นักเรียน / นักศึกษา) :  
เป็นแผนการก าหนดครอบคลุมประเภทของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก ่
  - ความบกพร่องของอาคารเรียน และ อาคารประกอบ 
  - บริเวณสถาบันการศึกษา เช่น รั้ว ประตู สภาพแวดล้อมภายใน
สถาบันการศึกษา เขตก่อสร้าง เป็นต้น 
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- เครื่องมือและเครื่องใช้และอุปกรณ์ในสถาบันการศึกษาที่อาจเป็นอันตราย

ต่อผู้เรียน 
- การเดินทางไปและกลับระหว่างบ้านกับสถาบันการศึกษา 
- การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านความปลอดภัยภายใน 

สถาบันการศึกษาแก่ผู้เรียน 
3. แผนการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยในสถาบันการศึกษา : เป็นแผนการก าหนด 

ครอบคลุมประเภทของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก ่
- การเกิดอัคคีภัย 
- การเกิดวาตภัย 
- การเกิดอุทกภัย 

  - การเกิดธรณีพิบัติภัย 
4. แผนการรักษาความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา : เป็นแผนการครอบคลุม 

ประเภทของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก ่
- การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ  
- การเสียหายและสูญเสียของทรัพย์สิน 
- การเสพสารเสพติด 
- การทะเลาะวิวาท 

      
การประกันคุณภาพการศึกษา (2553: ออนไลน์) ได้ก าหนดนโยบายการประกัน                

ความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาซึ่งมีแนวทางการด าเนินการ 3 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหต ุ
2. ด้านการป้องกันและแก้ไขภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม 
3. ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย 

ทั้งนี้ในการด าเนินการนโยบายการประกันความปลอดภัยได้จัดมาตรการดูแลรักษา                     
ความปลอดภัยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี ้

1. มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ สถาบันอุดมศึกษา 
พึงจัดด าเนินการวางแผนและป้องกันดูแลอาคารสถานที่ภายในสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่ 
อาคารเรียน อาคารประกอบการ โรฝึกงาน ตลอดจนอาคารสถานที่พักให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย ดังนี ้

- การสร้างอาคารจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งและขนาดของ
สถาบันอุดมศึกษา อาคารควรตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอ  

- พื้นที่ใช้สอยของอาคารต้องมีสัดส่วนเหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้อาคาร 
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- อาคารควรสร้างด้วยวัสดุที่ป้องกันไฟและสามารถทนต่อการสั่นสะเทือน
อันเกิดจากแผ่นดินไหวได้และควรมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อันได้แก่ ถังดับเพลิง บันไดหรือ
เส้นทางหนีไฟ สัญญาณเตือนภัย เป็นต้น และหากอาคารมีความสูงมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไปควรมี
บันไดขึ้นลง 2 ทาง และมีประตูสามารถเปิดออกสู่ระเบียงของอาคารอย่างน้อย 2 ประตู 

- อาคารต่างๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษาควรจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเพื่อ 
รักษาความปลอดภัย 

- สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดอาคารอย่าง 
สม่ าเสมอและควรจัดจุดการทิ้งขยะต่างๆ ในสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันกลิ่นอัน
ก่อให้เกิดความร าคาญและอันตรายแก่ผู้ใช้อาคาร 

- บริเวณอาคารควรจัดพื้นที่ให้ร่มรื่นและสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ได ้

2. มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร  สถาบันอุดมศึกษาพึงจัด 
ด าเนินการวางแผนและป้องกันดูแลเส้นทางการจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้

- สถาบันอุดมศึกษาควรมีการก าหนดกฎระเบียบทางการจราจรไว้อย่าง
ชัดเจนและควรจัดพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าจุดต่างๆ ตามเส้นทางภายในสถาบัน และควรมี
ป้ายเพื่อบอกกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติทางการจราจรและป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทางการจราจร
เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

- สถาบันอุดมศึกษาควรมีทั้งเส้นทางเดินรถและเส้นทางเดินเท้า โดย
เส้นทางเท้าต้องมีความสูงกว่าพื้นถนนอย่างน้อยประมาณ 20-25 เซนติเมตร และมีความกว้าง
จากขอบถนนอย่างน้อยประมาณ 1-1.25 เมตร 

- สถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไปควรจัดพื้นที่ส าหรับจอด 
ยานพาหนะโดยมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที ่

3. มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการให้บริการความปลอดภัย   
สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดด าเนินการด้านการให้บริการความปลอดภัย ดังนี ้

- สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้ข้อมูลความรู้และการให้ค าปรึกษา                                  
ด้านสุขภาพอนามัย 

- สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้บริการด้านการแพทย์จากแพทย์
ผู้เช่ียวชาญ โดยจัดตั้งเป็นห้องพยาบาล ศูนย์พยาบาล หรือสถานพยาบาล 

- สถาบันอุดมศึกษาควรจัดท าการประกันสุขภาพ และการจัดประกัน 
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยเป็นสิทธิให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ-อุบัติภัย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น นโยบายและแนวทางในการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยที่
ก าหนดขึ้นจัดเป็นหลักการให้สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ น าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสม
กับสถาบันการศึกษาของตน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างมีบริบทของสภาพภูมิศาสตร์ 
ที่ตั้ง สภาพแวดล้อมภายในสถาบัน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าให้รูปแบบ
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ของการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาแตกต่างกันตามไปด้วย 
นอกจากนีม้ีนักวิชาการได้อธิบายถึงรูปแบบของการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย ไว้ดังนี ้

ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล (2551: ออนไลน์) ได้อธิบายถึงรูปแบบของการจัดด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยไว้ว่า ในการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยต้องเริ่มจากการจัดหน่วยงาน
ทางด้านนี้โดยตรง โดยมีรูปแบบของการจัด 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. รูปแบบเพิ่มหน้าที่ให้กับหน่วยงานหรือฝ่ายงานที่มีแตเ่ดิม โดยอาจแต่งตั้งผู้บริหาร
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมจากงานประจ าที่มีอยู่แล้ว  

2. รูปแบบมีหน่วยงานหรือฝ่ายด้านความปลอดภัยรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งท าหน้าที่
เฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้น  

3. รูปแบบจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัย โดยอาศัยผู้บริหารหรือหัวหน้าของ
แต่ละหน่วยงานหรือฝ่ายมาช่วยกันท างานเป็นกลุ่มคณะ 

ทั้งนี้เมื่อก าหนดรูปแบบของการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยได้แล้ว จึงให้
ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ดังนี ้(กิตติมา จันทรสม.  2544: 70) 

1. การสืบสวนหาความจริง เป็นการใช้หลัก 5 W 1 H  ได้แก่ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 
(WHAT) ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือสาเหตุ (WHY)  เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร (WHEN)  
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนหรือสถานที่เกิดเหตุ (WHERE)  ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ 
หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ (WHO)  และได้รับบาดเจ็บอย่างไร (HOW) ถ้าสามารถหาค าตอบได้
ครบถ้วนก็จะเป็นผลดีต่อการวิเคราะห์หาสาเหตขุองการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่อไป  

2. วิเคราะห์อุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อค้นหาสาเหต ุเป็นขั้นตอนที่ 2 ที่น าผลจาก
ขั้นตอนแรกมาวิเคราะหเ์พื่อให้ทราบถึงปัญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องเร่งด าเนินการเพราะมิฉะนั้น
อาจเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยซ้ าเดิมได้อีก  

3. การหาวิธีการป้องกันแก้ไข การป้องกันอุบัติเหตแุละอุบัติภัยต่าง ๆ จ าเป็นที่จะต้อง
อาศัยความรู้และความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย และทุกๆ หน่วยงานในการป้องกันแก้ไข  

4. คัดเลือกมาตรการป้องกันที่เห็นว่าเหมาะสมน าเสนอต่อผู้บริหาร การหาแนวทาง
ป้องกันนั้นอาจท าได้หลายวิธ ีแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป การรวบรวมข้อมูลข้อดี
ข้อเสียของการป้องกัน แต่ละแบบเพื่อให้ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจจึงเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ส าหรับผู้ด าเนินงานด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยใหผู้้บริหารมีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

5. น ามาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่ผู้บริหารเห็นชอบไป
ประยุกต์ใช้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 

6. ประเมินผลการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย หลังจากการน ามาตรการป้องกัน
ไปใช้งานแล้ว จ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร และน ามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
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วัชรินทร์ รักเสนาะ (2550: 59) ได้อธิบายถึงรูปแบบของการจัดด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย ไว้ว่า การจัดรูปแบบของการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาควร
ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก ่ 

1. ด้านการบริหารจัดการอาคาร สถานที่  
2. ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยจากการจราจร 
3. ด้านการให้บริการความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา  
และเพื่อให้การด าเนินการทั้ง 3 ด้าน เป็นรูปธรรมและประสบความส าเร็จควรก าหนด

วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยและองค์ประกอบต่าง  ๆดังนี ้
 

วิธีการจัดระบบความปลอดภัย องค์ประกอบ 

1. ด้านการบริหารจัดการ อาคาร สถานที่ 
 

1. การเลือกสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา 
2. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เชน่ การถ่ายเท 
   อากาศ  ความร้อน แสงสว่าง เสียง เป็นต้น 

2. ด้านการป้องกันอุบัติเหตแุละอุบัติภัยจาก
การจราจร 

1. การก าหนดนโยบายป้องกันอุบัติเหตุและ  
   อุบัติภัยจากการจราจรภายในสถาบัน  
   การศึกษา 
2. การก าหนดมาตรการความปลอดภัย ได้แก ่ 
   กฎ  ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ   
   ปลอดภัยของการจราจร 
3. การมอบหมายงานให้ผู้บริหารระดับ

รองลงมารับผิดชอบโดยจะต้องมอบหมาย
ให้เป็นลายลักษณ์อักษร 

3. ด้านการให้บริการความปลอดภยัใน  
   สถาบันการศึกษา 

1. การจัดนิเทศ อบรม เพื่ออธิบายข้อมูลต่างๆ   
   ด้านการให้บริการความปลอดภัยภายใน   
   สถาบันการศึกษา 
2. การตรวจสุขภาพอนามัย และ การทดสอบ  
   สมรรถภาพ 
3. การรณรงค์ความปลอดภัยด้วยโปสเตอร์

และสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
4. การจัดด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตาม

นโยบายการให้บริการความปลอดภัยของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 
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นอกจากค าอธิบายที่นักวิชาการได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีต าราและเอกสารทางวิชาการ
ได้อธิบายถึงรูปแบบการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาไว้ดังต่อไปนี ้
การบริหารจัดการความปลอดภัย (2551: ออนไลน์) ได้อธิบายรูปแบบการจัดด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา ไว้ว่า การด าเนินการด้านความปลอดภัยที่ดี ต้องมีลักษณะ
ดังนี ้

1. มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ด าเนินการด้านความปลอดภัยโดยให้จัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต

และสร้างบัณฑิต  
3. มีวิธีการจูงใจบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านความปลอดภัย  
4. การด าเนินการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย

และระเบียบการของสถาบันการศึกษา 
 

สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศมีรูปแบบในการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย 
ดังนี้  

มหาวิทยาลัยโลโยลา (Loyola University.  2008: online) เป็นมหาวิทยาลัย                     
ขนาดใหญ ่ที่ตั้งอยู่ในมลรัฐลุยเซียนา เมืองนิวออร์ลีนส ์มีการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย
ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ พนักงาน และผู้มาเยี่ยมเยือน โดยมีการดูแลความปลอดภัยตลอด    
24 ชั่งโมงจากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ประจ าอยู่ที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยซึ่ง
ขอบข่ายการด าเนินงานจะเน้นดูแลความปลอดภัยในด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคาร                   
ด้านการสัญจรและการให้บริการยานพาหนะสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยแบรนด์ไดส์ (Brandeis University.  2008: online) ได้ร่วมมือกับตัวแทน
ชุมชนในการวางแผนมาตรการด าเนินการด้านความปลอดภัยและร่วมกันจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ด้านความปลอดภัยขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานรักษาความปลอดภัย
เป็นผู้ดูแล ซึ่งขอบข่ายการด าเนินงานจะดูแลด้านอาคารสถานที่ ด้านการเดินทางสัญจรภายใน
มหาวิทยาลัย และด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านสุขอนามัย การจัดหน่วยปฐม
พยาบาล และการประกันคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษา   

มหาวิทยาลัยแมรี่วิล (Maryville University.  2008: online) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ และพนักงานภายในมหาวิทยาลัยทุกวันตลอด 24 
ชั่งโมง ซึ่งการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยจะกระท าร่วมกับชุมชน โดยจะให้บริการ               
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตอย่างปลอดภัย และให้การดูแลความปลอดภัยใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและหอพัก การดูแลรักษา                    
ความปลอดภัยทางการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยและการให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น มิชิแกน (Eastern Michigan University.  2008: online) ได้มี                
การจัดหน่วยงานด้านความปลอดภัยขึ้นโดยมีนโยบายหลักเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และ                           
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การปกป้องดูแลสิทธิส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การดูแลด้านอาคาร
สถานที่ การดูแลด้านการจราจร และการดูแลด้านสุขภาพ การให้สิทธิประโยชน์ด้านการประกัน
สุขภาพ ซึ่งหน่วยงานด้านความปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลจะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และพนักงานรักษา ความปลอดภัยซึ่งจะประจ าอยู่ที่หน่วยงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  

จากที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของสถาบัน 
อุดมศึกษาในต่างประเทศจะจัดตั้งเป็นหน่วยงานหลักโดยมีเป้าหมายเน้นที่ความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ การจราจร และการให้บริการความปลอดภัยภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการจัด
ให้สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยจะเอื้อประโยชน์ต่อการเกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการ                  
ด้านการด ารงชีวิต และด้านการท างานแก่นักศึกษาของสถาบัน  

หน่วยงานด้านความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษามีหลักการส าคัญอยู่ที่การสร้าง
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรที่ท างานในมหาวิทยาลัย ตลอดจน             
ผู้มาติดต่อหรือมาเยี่ยมเยือนสถาบัน ทั้งนี้พนักงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยของหน่วยงานจะ
เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งด าเนินงานร่วมกับชุมชน ทางด้านมาตรการป้องกันหรือข้อบังคับจะใช้
กฎหมายเช่นเดียวกันกับที่ชุมชนใช ้ส่วนการด าเนินงานจะให้บริการและดูแลด้านความปลอดภัย 
ในสถาบันทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่                  
ด้านการจราจรของยานพาหนะ และการให้บริการความปลอดภัยด้านต่างๆ ภายในสถาบัน 

จากที่กล่าวมาท าให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีการจัดด าเนินการด้าน 
ความปลอดภัยขึ้นเพื่อตอบสนองแนวนโยบายที่ภาครัฐก าหนดซึ่งรูปแบบของการจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยนั้นจะจัดในรูปแบบขององค์การ หน่วยงาน หรือฝ่ายปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ 
กับขนาดของสถาบันอุดมศึกษา ปริมาณความรับผิดชอบดูแลงานด้านความปลอดภัย จ านวน
บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาและสิ่งที่ส าคัญในการก าหนดลักษณะรูปแบบคือ ทัศนะของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (การบริหารจัดการความปลอดภัย.  2551: ออนไลน์) 

 
รูปแบบการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาอาจสรุปเป็นแผนผัง                  

ได้ดังนี ้
   ผู้บริหาร 

 
         ฝ่ายบริหาร     ฝ่ายวิชาการ    ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน          ....ฯลฯ....  
 

งานด้านความปลอดภัย 
 

ภาพประกอบ 4 แผนผังการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย 
 
ที่มา:  การบริหารจัดการความปลอดภัย.  (2551).  (ออนไลน์).  
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จากภาพประกอบ 4 แสดงว่า งานด้านความปลอดภัยจัดเป็นหน่วยงานย่อยที่อยู่
ภายใต้สายงานฝ่ายบุคคล เพราะเป็นสายงานที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับบุคคลภายในสถาบัน 
อุดมศึกษาโดยตรง รูปแบบการจัดด าเนินการดังกล่าวเหมาะส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ม ี            
ขนาดเล็กอันมีกรอบหน้าที่ในการดูแลด้านความปลอดภัยไม่มากจนเกินไป 

 
   ผู้บริหาร 

 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ    ฝ่ายบุคคล           ..........ฯลฯ...........  

 
 

ภาพประกอบ 5 แผนผังการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย 
         

ที่มา:  การบริหารจัดการความปลอดภัย.  (2551).  (ออนไลน์).  
 
จากภาพประกอบ 5 แสดงว่า งานด้านความปลอดภัยจัดเป็นฝ่ายงานหลักที่ไม่สังกัด

เป็น หน่วยย่อยในฝ่ายงานใด ๆ แต่จะอยู่ภายใต้นโยบายของผู้บริหารหรือสถาบันอุดมศึกษา 
รูปแบบการจัดด าเนินการดังกล่าวเหมาะส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่
ซึ่งมีภาระหน้าที่ใน การดูแลงานด้านความปลอดภัยมาก โดยจะมีกรอบการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานของตนเองอย่างชัดเจน  
 

   ผู้บริหาร 
 
 
         ฝ่ายบริหาร       ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน         .....ฯลฯ.......  

 
 

 
ภาพประกอบ 6 แผนผังการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย 

 
 ที่มา:  การบริหารจัดการความปลอดภัย.  (2551).  (ออนไลน์).  
 
 
 

ฝ่ายงานด้าน 
ความปลอดภัย 

งานด้านความปลอดภัย 
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จากภาพประกอบ 6  แสดงว่าทุกๆ ฝ่ายและทุกๆ หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานด้านความปลอดภัย รูปแบบดังกล่าวจะจัดหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยเป็นหน่วยงานย่อยประจ าอยู่ในฝ่ายงานต่างๆ โดยมีกรอบหน้าที่รับผิดชอบตามที่
ฝ่ายงานต้นสังกัดก าหนด 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทยนิยม               
ใช้รูปแบบการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยตามภาพประกอบที่ 5 คือ จัดการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นอิสระในการด าเนินงานภายในหน่วยงานตนเอง   
แต่ยังอยู่ภายใต้นโยบายค าสั่งของผู้บริหารและสถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาซึ่งมี
รูปแบบการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย ดังนี้ (ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการ
ขนส่ง และความปลอดภัย มศว.  2553: ออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 แผนผังการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย 
 
 ที่มา:  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย มศว.  
(2553).  (ออนไลน์).  
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 จากภาพประกอบ 7 แสดงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และ                  
ความปลอดภัยซึ่งการด าเนินงานมกีารแบ่งส่วนการด าเนินการภายใน ดังนี ้ 
 1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลวางแผนการปฏิบัติงาน  
โดยจัดด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของทางมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 2. กลุ่มงานการคลังและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณด้านความปลอดภัย 
  3. กลุ่มงานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและรักษา            
ความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
  4. กลุ่มงานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและให้บริการสาธารณะ                  
ด้านต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  5. กลุ่มงานการจัดการขนส่งและความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล                       
ด้านการจราจรและดูแลยานพาหนะต่างๆ ที่มีใช้ในมหาวิทยาลัย 
  6. กลุ่มงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลตรวจสอบการจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัยจัดเป็นหน่วยงาน                   
ที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งภายในหน่วยงานมี                  
การแบ่งหน้าที่เป็นกลุ่มงานไว้อย่างชัดเจน แต่ละกลุ่มงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการจัด
ด าเนินการความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และด้านการบริการความ
ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  
 
4. การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่พบในสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาจัดเป็นแหล่งชุมชนความรู้ที่มีขนาดใหญ่และมีผู้คนมากมายอยู่
รวมกัน อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ท าให้สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเป็น
สถานที่ที่เปิดกว้างให้แก่บุคคลและชุมชนโดยทั่วไป (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
2551: ออนไลน์) และด้วยเหตุนี้เองท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องพบกับสภาพปัญหาที่
หลากหลาย สภาพปัญหาที่พบบ่อยในสถาบันอุดมศึกษามักเกิดจากอุบัติเหตุ (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ.  2551: ออนไลน์) ทั้งนี้ผลหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงแก่บุคคลและบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ เหตุการณ์ เมื่อปี ค.ศ.1966  มหาวิทยาลัยเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดเหตุมีคนร้ายปีนขึ้นไปบนหอนาฬิกาของมหาวิทยาลัย แล้วใช้ปืน
กราดยิงนักศึกษาที่อยู่บริเวณนั้นเสียชีวิต 16 คน  และในปี ค.ศ.2007 เกิดเหตุนักศึกษา                
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ชาวเกาหลีใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30  คน โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยเวอร์จีเนีย เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่
บ่อยครั้ง แต่จัดเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ                       
การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติภัยกันมากขึ้น  (ไทยรัฐ.  2551: ออนไลน์)  
 จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการรักษาความปลอดภัย (อรุณ จันทุมา. 2544: 64) พบสภาพปัญหาในสถาบัน 
อุดมศึกษาของไทยซึ่งสามารถสรุปออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้  
 1. ปัญหาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และจิตใจ  

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งชุมชนทางการศึกษาขนาดใหญ่และมีบุคคลส่วนใหญ่ 
คือ นักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่นที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศ มีความแตกต่างกันทั้งทางฐานะ 
ความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อทางศาสนา ด้วยความแตกต่างเหล่านี้อาจ
ส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของนักศึกษาที่ต้องมาอยู่รวมกันในลักษณะของนักศึกษา
เดินทางไปกลับหรือที่ต้องพักอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอง 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ปัญหาด้านนี้ส่วนมากจะเป็นลักษณะของทรัพย์สินสูญหาย เนื่องจากการลักขโมย                              
การว่ิงราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ อาคารประกอบการ อาคารเรียน 
ห้องสมุด โรงอาหาร และสถานที่ที่เสี่ยงต่อภยันตรายต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น  

3. ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร 
ปัญหาด้านนี้จะเกิดจากการใช้รถใช้ถนนของบุคลากรหรือประชาชนทั่วไปตาม

เส้นทางต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอุบัติเหตุจราจรที่มักจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่
ด้วยความเร็วสูง การประมาทเลินเล่อ การไม่ปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร ลักษณะการ
เกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับรถชนกัน การปะทะเฉี่ยวชน เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตราย           
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และส่งผลต่อการท าให้เกิดปัญหาด้านการสูญเสียทรัพย์สินอีกด้วย 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนร าคาญต่อสุขภาพอนามัย หรือ สาธารณภัย
ทั่วไป สภาพปัญหานี้เป็นลักษณะของการก่อความเดือดร้อนหรือสร้างความร าคาญให้แก่
นักศึกษา เช่น มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ รวมถึงสถานที่จุดเสี่ยงต่างๆ ภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
 จากสภาพปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษาซึ่งเป็นเสมือน
กลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้เองท าให้เกิดแนวทางป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ
และอุบัติภัยต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น 
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   การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถาบันอุดมศึกษา  
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท ์(2548: 106) ได้อธิบายถึงการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุและ

อุบัติภัยในสถาบันการศึกษาไว้ดังนี้  
 1. ด้านอาคารสถานที่ในสถาบันการศึกษา 
 การจัดสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาให้ปลอดภัยจะท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัย โดยสถาบันการศึกษา
จะต้องค านึงถึงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
ในเรื่อง ต่างๆ ได้แก ่
  1.1 สถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อความปลอดภัยควรพิจารณาเกี่ยวกับ                   
สถานที่ตั้ง ดังนี ้
   1.1.1 สถานที่ตั้งสถาบันการศึกษาควรอยู่ใกล้ชุมชน เพื่อความสะดวกใน                      
การเดินทางไปกลับของผู้เรียน 

 1.1.2 สถานที่ตั้งสถาบันการศึกษาควรอยู่ห่างจากถนน ทางรถไฟ 
สนามบิน โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันเสียงและกลิ่นที่อาจ
ก่อให้เกิดความร าคาญและอันตรายแก่ผู้เรียนได้  
 1.1.3 สถานที่ตั้งสถาบันการศึกษาควรอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจเกิดภัย
ธรรมชาติได้  
 1.1.4 พื้นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาควรมีพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอได้
สัดส่วนกับจ านวนผู้เรียนที่มีอยู่ ไม่แออัดคับแคบจนเกินไป เพราะอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
นอกจากนี้ควรมีเนื้อที่ส าหรับขยายอาคารเรียนในอนาคตได้ เมื่อมีจ านวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 
 1.1.5 บริเวณรอบ ๆ สถาบันการศึกษาควรมีรั้วรอบขอบชิดที่ปลอดภัย                  
หากสร้างรั้วถาวรไม่ได้ควรท าขอบเขตที่แน่นอน เช่น การปลูกต้นไม้เป็นรั้วช่ัวคราว เป็นต้น 
 1.1.6 บริเวณสถาบันการศึกษาควรปลูกต้นไม้ที่ไม่มีกิ่งเกะกะ หรือ                             
ไม่มียางที่เป็นอันตรายต่อผู้เรียน 

 ทั้งนี้ในกรณีที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ใกล้หรือติดกับทางหลวงควรมีเครื่องหมาย
การจราจรหรือ เครื่องหมายเตือนที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ 
และหากสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในเขตที่มีการจราจรหนาแน่นควรจัดให้มีทางข้ามที่ปลอดภัย
หรือมีเจ้าหน้าที่จราจรคอยดูแล  

1.2 ตัวอาคารสถานที่ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการออกแบบและการก่อสร้าง  
โดยมีหลักการป้องกัน ดังนี ้
 1.2.1 อาคารควรออกแบบและใช้วัสดุที่ป้องกันไฟ ป้องกันการสั่น 
สะเทือนของแผ่นดินไหวได ้
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 1.2.2 พื้นที่ของอาคารควรยกให้สูงกว่าระดับน้ า หรือ สูงกว่าพื้นดินไม่
น้อยกว่า 1 เมตร  
 1.2.3 อาคารที่สูงกว่า 2 ชั้น ควรท าบันไดขึ้นลง 2 ทาง และต้องมีบันได                     
หนีไฟ 
 1.2.4 บันไดของอาคารควรมีขนาดกว้างเหมาะสม ตัวบันไดไม่ควรจะ 
ลาดชันเกินไปและควรมีราวบันไดที่มั่นคง หากบันไดที่สูงเกินกว่า 14 ขั้นควรมีชานพักเพื่อ
ความสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ควรท าเครื่องหมายหรือลูกศรแสดงการขึ้นลงบันไดไว้ด้วย 
 1.2.5 ระเบียงอาคารควรมีเฉลียงหรือระเบียงที่กว้างพอที่ผู้เรียนจะ                
เดินสวนกันได้สะดวก โดยควรมีความกว้างประมาณ 2 - 2.5  เมตร และควรมีที่นั่งตามระเบียง 
 1.2.6 ประตู หน้าต่าง ของอาคารเรียนควรมีประตูใหญ่เปิดออกสู่ระเบียง 
อย่างน้อยห้องละ 2 ประตู ส่วนหน้าต่างควรสร้างให้อยู่ทางด้านยาวของห้องเรียน และสามารถ
ควบคุมแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศได ้
 1.2.7 แสงสว่างในอาคารเรียนควรมีแสงสว่างเพียงพอ หากมีแสงไม่
เพียงพอควรใช้ไฟฟ้าช่วยด้วย 
 1.2.8 อาคารควรมีการสร้างทางออกฉุกเฉิน หรือ ประตูฉุกเฉิน 
(Emergency Door) อยู่ภายในตัวอาคารเพื่อใช้ในการเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ตัวอาคารควรมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันภัยตามชั้น
ต่างๆ ของอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler System) ตัวฉีดน้ าในตัวอาคาร 
กรณีการเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
 1.3 สนามและบริเวณภายในสถาบันการศึกษา เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน
และบุคลากรจึงมีหลักการป้องกัน ดังนี ้
 1.3.1 สนามของสถาบันการศึกษา ได้แก่ สนามกีฬา สนามหญ้า 
สวนหย่อม สวนดอกไม้ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ ควรจัดให้มีสภาพที่ดี สะอาด 
ปราศจากสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  
 1.3.2 สนามที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาควรมีการกันรั้วเพื่อกันสัตว์หรือ
สิ่งรบกวนต่างๆ ตลอดจนป้องกันอันตรายให้กับบุคคลที่อยู่นอกสนามอีกด้วย 
 1.3.3 บริเวณรอบๆ สถาบันการศึกษาควรมีรางและท่อระบายน้ า เพื่อ
ไม่ให้มีน้ าขังเฉอะแฉะอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เรียนได ้
 1.3.4 บริเวณรอบๆ สถาบันการศึกษาควรดูแลในด้านความสะอาดและ
ความปลอดภัยอยู่เสมอ 
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 2. การจราจรและการสัญจร 
สถาบันการศึกษาควรมีการจัดพนักงานดูแลพื้นที่ประจ าจุดเส้นทางเข้า-ออกต่างๆ 

รวมทั้งดูแลด้านการจราจรภายในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้สถาบันการศึกษาควรจัดรถรับส่ง โดย
จัดลานรถหรือสถานที่ส าหรับจอดรถรับส่งผู้เรียนให้เป็นสัดส่วนและปลอดภัย โดยแยกบริเวณที่
จอดรถออกจากที่จอดรถของบุคลากรอื่นๆ ส าหรับพนักงานขับรถทางสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็น 
ต้องท าการคัดเลือกและควรมีการฝึกอบรมด้านการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับ
ผู้โดยสารซึ่งคือผู้เรียนนั้นเอง นอกจากนี้สถาบันการศึกษาควรมีการติดตั้งป้ายและเครื่องหมาย
การจราจรต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้แก่ผู้เรียนและบุคลากรโดยทั่วไป ซึ่งป้ายและ
เครื่องหมายทางการจราจรพื้นฐานที่สถาบันการศึกษาควรมีการติดตั้ง มีดังนี้ (การป้องกัน
อุบัติเหตุทางจราจร.  2551: ออนไลน์) 
 

สัญลักษณ์การจราจรประเภท ป้ายบังคับ (Regulatory Signs) 
 

 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 ป้ายสัญลักษณ์การจราจร 1 
 
        ที่มา:  ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย.  (2551).  (ออนไลน์).  
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สัญลักษณ์การจราจรประเภท ป้ายงานก่อสร้าง (Contruction Work Zone Signs) 
 

                        

 
 

ภาพประกอบ 9 ป้ายสัญลักษณ์การจราจร 2 
 
        ที่มา:  ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย.  (2551).  (ออนไลน์).  

 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551: ออนไลน์) ได้ก าหนดมาตรการ          

แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพอสรุปได้ดังนี ้
 1. ด้านสภาพแวดล้อม 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
1.2 นักศึกษาอันเป็นสภาพแวดล้อมทางวิชาการ  
1.3 สถาบันอุดมศึกษาต้องติดป้ายและเครื่องหมายการจราจรต่างๆ อย่าง

ชัดเจน 
1.4 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดเจ้าหน้าที่เวรยามดูแลสถานที่ต่างๆ ใน

สถาบัน ทั้งนี้ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีการก่อสร้าง ควรมีมาตรการป้องกันดังนี ้
1.5 จัดท าแนวเขตพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้าง 
1.6 ก าหนดให้ผู้ก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันวัสดุที่อาจตกหล่น อันจะสร้าง 

อันตรายและความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและร่างกาย 
1.7 ต้องมีผู้ควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด 

 2. ด้านอาคารประกอบการและอาคารเรียน 
  2.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องตรวจสอบโครงสร้างส่วนประกอบของอาคารทุก                                 
5-10 ปี 

2.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องท าการซ่อมแซมโครงสร้างและส่วนประกอบของ 
อาคารให้อยู่ในสภาพที่ไม่เสี่ยงต่ออันตราย 
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2.3 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัยอันตราย
ต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง การติดตั้งระบบสปริงเกอร์ฉีดน้ าในตัวอาคาร เพื่อใช้ในกรณีการเกิด
เพลิงไหม้ เป็นต้น                                        

 2.4 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดเวรยามดูแลสถานที่ในอาคารต่างๆ  
 3. ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 
  3.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติและจัดระบบไฟฟ้า
ส ารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 

3.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องตรวจสอบสายไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก ตามอายุการใช้
งานและตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

3.3 สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งไฟฟ้าหรือซ่อมแซม  
เท่านั้น 

 4.การคมนาคมและการสัญจร 
4.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องควบคุมการขับขี่ยานพาหนะภายในสถาบัน 
4.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดจุดจอดยานพาหนะ  

   4.3 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดหน่วยดูแลด้านการคมนาคมและการสัญจร                       
ทั้งภายในและบริเวณรอบ ๆ สถาบันอุดมศึกษา 

 ทั้งนี้ในกรณีที่สถาบันการอุดมศึกษามีรถโดยสารให้บริการนิสิต-นักศึกษา 
ควรมีมาตรการดังนี ้

4.4 สถาบันอุดมศึกษาต้องตรวจสอบสภาพรถโดยสารก่อนการให้บริการ 
4.5 สถาบันการอุดมศึกษาต้องจัดและก าหนดจุดรับ-ส่ง 

 5. การจัดบริการด้านความปลอดภัย                                                                                                                    
   การจัดบริการด้านความปลอดภัยเป็นแนวทางการป้องกันทางด้านอุบัติเหตุ

และอุบัติภัย โดยมีหลักการป้องกันในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 5.1 การจัดบริการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ได้แก่  
   5.1.1 การให้บริการด้านการพยาบาล โดยจัดตั้งเป็นห้องพยาบาล หรือ 
ศูนย์การแพทย์ และจัดให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาล ยาชนิดต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีแพทย์ 
พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ประจ าเพื่อท าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะ
อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นกัน  
   5.1.2 การจัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้เรียน เป็นการคุ้มครองผู้เรียน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้เรียนจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจากการสูญเสียหรือจากการบาดเจ็บ 
โดยทั่วไปสถาบันการศึกษาควรจัดประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เรียนทุกคนซึ่งอาจท ากับบริษัท
ประกันภัยแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยท าเป็นลักษณะการประกันหมู่หรือกลุ่ม เพราะจะเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าการประกันแบบเดี่ยวหรือบุคคล  
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  5.2  การจัดบริการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติภัย ได้แก่  
 5.2.1 ด้านอัคคีภัย สถาบันการศึกษาควรจัดระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย 

โดยจัดวางสายไฟต่างๆ ให้เหมาะสม จัดให้มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และเพื่อความ
ปลอดภัยสถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสายไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าอยู่
เสมอ หากช ารุดควรรีบด าเนินการแก้ไข และที่ส าคัญที่สุดคือ ควรจัดให้มีระเบียบการใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภัยและให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้สถาบันการศึกษาควรจัด              
การฝึกซ้อมในด้านการหนีไฟ ทั้งนี้การหนีไฟเป็นการฝึกความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเมื่อเกิดกรณี
ไฟไหม้ เพื่อให้ทุกคนจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไปควรมีการฝึกซ้อมอย่างน้อย             
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

 5.2.2 ด้านวาตภัยและด้านอุทกภัย เป็นภัยจากน้ าท่วมและภัยจากพายุ
อาจท าให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งสถาบันการศึกษา             
บางพื้นที่หรือบางจังหวัดอาจประสบกับภัยดังกล่าวได้บ่อยครั้ง  ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้ง
เครื่องมือป้องกันและเตรียมหนทางแก้ไขเมื่อเกิดภัยน้ าท่วมหรือพายุ นอกจากนี้การเตรียม 
ความพร้อมให้แก่ผู้เรียนโดยการฝึกซ้อมกรณีการเกิดน้ าท่วมหรือมีพายุก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 5.2.3 ด้านธรณีพิบัติภัย การเกิดแผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นได้ในทุกๆ 
พื้นที่ แรงของการสั่นสะเทือนอาจสร้างความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น
สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับกรณีไฟไหม้ น้ าท่วม และการเกิดพาย ุ

  จากที่กล่าวมาข้างต้น การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถาบัน 
อุดมศึกษามิได้เป็นเพียงหน้าที่ของหน่วยงานด้านความปลอดภัยเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าที่ของ
บุคลากรและหน่วยงานทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือและประสานงานช่วยเหลือกันในการดูแล              
สวัสดิภาพของบุคลากรทุกคนที่อยู่ภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย 

 มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ท าการวิจัยอันเกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
งานด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการสรุปน ามาเฉพาะ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาเท่านั้น ดังนี้ 

ชาญ ขวัญมุข (2543: 46) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุส าหรับผู้เรียน              
ในสถาบันการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนได้รับอุบัติเหตุในสถาบันการศึกษาถึงร้อยละ 4 
และในจ านวนผู้เรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ 100 คน จะเกิดความพิการถึง 2 คน สถิตินี้แสดงถึง
คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยและชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องหลายประการ ได้แก่ มาตรการใน
การป้องกันอุบัติเหตุในสถาบันการศึกษาความสนใจของผู้บริหารและครูต่อการป้องกันอุบัติเหตุ
และระบบการช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับอุบัติเหต ุ
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พิมล สินธุนาวา (2551: ออนไลน์) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนในสถาบันการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สถาบันการศึกษาได้มีการจัด
มาตรการด้านความปลอดภัย ดังนี ้

1. ด้านอัคคีภัย สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องมือดับเพลิง
ประเภทสารเคมี มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร แต่ไม่มีการฝึกซ้อมการหนีไฟหรือสาธิต
วิธีการดับไฟ 

2. ด้านการจราจรและการเดินทางของผู้เรียน สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ม ี         
การจัดการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยในการจราจร และมีบุคลากรตลอดจนพนักงาน
ต ารวจคอยดูแลการจราจรบริเวณสถาบันการศึกษา 

3. ด้านสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวอาคารและสถานที่ต่างๆ ของสถาบัน 
การศึกษามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

4. ด้านบุคคลภายนอก สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้มีจัดสถานที่เฉพาะให้แก่
บุคคลภายนอกและมีการสอบถามจุดประสงค์ก่อนที่จะเข้าสู่สถาบันการศึกษา 

ชาลี โพธิ์เงินนาค (2535:  บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหา                   
การบริหารของหัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา 
เขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยและป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ าแผนกวิชา ทั้งนี้อาคาร
โรงฝึกงานเป็นอาคารช้ันเดียวมีการจัดแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน แต่
ห้องสุขาและอ่างล้างมือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา อีกทั้งสภาพห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการในแผนกวิชายังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

จ าลอง สังข์สุข (2536:  บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดมาตรการส าหรับให้
ความปลอดภัยแก่นักศึกษาในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ รวม 4 ด้าน ได้แก่  

1. ภยันตรายจากอัคคีภัยและไฟฟ้า 
2. ภยันตรายจากการจราจรและการขนส่ง 
3. ภยันตรายจากสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยที่อยู่นอกอาคารเรียน 
4. ภยันตรายจากการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า วิทยาลัยส่วนใหญ่มีการจัดมาตรการป้องกันภยันตรายจาก
อัคคีภัยและไฟฟ้า โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิงอยู่เสมอ ในด้านภยันตรายจาก
การจราจรและการขนส่งทางวิทยาลัยได้จัดบุคลากรคอยดูแลและรักษาความปลอดภัยในการ
เดินทางให้แก่นักศึกษา ในด้านภยันตรายจากสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยที่อยู่นอกอาคารเรียน
ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการขจัดสิ่งก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและจัดอบรมวิธีการป้องกัน
อุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา และในด้านภยันตรายจากการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางวิทยาลัยได้
จัดการเรียนการสอนและฝึกให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เครื่องมือป้องกันภัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ 
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 จาโวโรสกี (วรนุช อยู่เล่ห์.  2550; อ้างอิงจาก  Jaworoski.  2003: 352) ได้ท า 
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดจากการท าแบบทดสอบ
มาตรฐานของรัฐเวอร์จีเนียในรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ จุดมุ่งหมายเพื่อ
เปรียบเทียบระดับคะแนนของตัวช้ีวัดด้านสุขภาพความปลอดภัยและระดับคะแนนของผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพและ                   
ความปลอดภัยของสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยผู้เรียนที่มีความรู้ด้าน  
การดูแลสุขภาพและได้รับการป้องกันรักษาสุขอนามัยจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าผู้เรียนที่
ไม่มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและไม่ได้รับการป้องกันรักษาสุขอนามัย อีกทั้งความปลอดภัย
ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน 

เอลกินส ์(Elkins.  2008: online) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ประเด็นความปลอดภัย : 
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของชั้นปีแรกในวิทยาลัย โดยท าการส ารวจจากนักศึกษาวิทยาลัย
ไอโอวา (University of Iowa) พบว่า ความกังวลของนักศึกษาต่อด้านความปลอดภัยในวิทยาลัย
มีผลต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้นักศึกษาที่มีความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจะมีความกังวลต่อความ
ปลอดภัยในวิทยาลัยน้อยกว่านักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และนักศึกษาที่มี
ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้าน
การป้องกันอุบัติเหตุ  

 เออลี ( Early.  2004: 4283) ได้ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้ของผู้บริหารในรัฐอลาบามา
ต่อการบริหารงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งจ าแนกตามการรับรู้ของผู้บริหารที่มี
ที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในเมืองและนอกเมือง อายุของสถานศึกษา โดยส ารวจจากผู้บริหาร 68 
คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
ความปลอดภัยของสถานศึกษา อีกทั้งยังต้องการให้สถานศึกษามีการด าเนินการวิเคราะห์เพื่อ
หาสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

 เจนนิงส์ (Jennings.  2007: 186) ได้ท าการศึกษาเชิงบรรยายประเด็นเรื่อง                     
ความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาและการรายงานจากสถาบันการศึกษาของการตกเป็นเหยื่อ
ผู้เคราะห์ร้ายทั้งในนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกัน จ านวน 564 คนของมหาวิทยาลัยโคโลราโด พบว่า 
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่ก าลังศึกษาชั้นปีที ่1 มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ
ผู้เคราะห์ร้ายมากกว่าชั้นปีอื่นๆ และเมื่อท าการศึกษาและทดสอบกลุ่มย่อย พบว่า นักศึกษาที่
ได้รับความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยมีอัตราความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ
ผู้เคราะห์ร้ายลดน้อยลง 

ฮัมเมอร์ (Hummer.  2008: online) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การด าเนินโครงการป้องกัน
อาชญากรรมของสหราชอาณาจักรวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาในเครือสหราชอาณาจักรวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จ านวน 2500 คน พบว่า การใช้

 



36 
 

ความรู้ทางอาชญวิทยาซึ่งเป็นวิธีการป้องกันอาชญากรรมแบบใหม่ อันว่าด้วยเรื่องวิธีการทาง
ทฤษฎีบูรณาการที่เชื่อว่าผู้กระท าผิดจัดเป็นผู้ที่มีศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้นจึง
มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการยับยั้งการกระท าผิดมากกว่าการมุ่งเน้นบทลงโทษ มีผลท าให้อาชญากรรม
ภายในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยลดน้อยลง 

 โกเวอร์ (Gover.  2007: 26) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงความปลอดภัยในชีวิต
ภายในวิทยาลัยศิลปะสะวานาช ์(Savanah College of Art) โดยจัดตั้งเป็นองค์กรดูแลด้าน                   
ความปลอดภัยและมีการกระจายหน้าที่ให้แก่หน่วยงานที่ประจ าในแต่ละคณะภาควิชาต่างๆ ใน
วิทยาลัย ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า วิทยาลัยไดด้ าเนินการให้ความรูแ้ละจัดฝึกอบรมด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย และปรับปรุงระบบป้องกันภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในแต่ละ
คณะภาควิชาได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 86 ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการปรับปรุงความปลอดภัยในชีวิตภายในวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 88  

โรมานอส (Romanos.  2008: online) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์และแนะน า
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางการจราจรของมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ แอนด์ ไอ (Texas A&I 
University) จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดด าเนินการความปลอดภัยด้านการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดการขยายพื้นที่ของถนนให้กว้างมากขึ้น จัดไฟสัญญาณและป้าย
จราจรประจ าตามจุดต่างๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
ดี เมื่อความเสี่ยงทางการจราจรน้อยลงท าให้ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกิดอุบัติเหตุ
น้อยลงส่งผลให้ผู้เรียนมีอัตราการเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น 

โจนส์ (Jones.  2003: 4169) ได้ท าการศึกษาเรื่องกรณีศึกษาการรับรู้มาตรการ                   
ความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาชุมชนเมือง ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตรวจสอบการรับรู้และการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาต่างๆ ใน
ชุมชนเมืองมีความคล้ายคลึงกัน แต่ความเข้าใจในสายการบังคับบัญชาต่างกัน การสั่งการจึง
ต่างกันตามไปด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัยมีความต้องการที่จะด าเนินงานให้ใกล้ชิด
ผู้เรียนมากขึ้น และต้องการจะท าหน้าที่อื่นเพิ่มเติมจากหน้าที่หลักเพื่อปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องให้ดี
ขึ้น ทั้งนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินงานด้านความปลอดภัยเป็น
หน้าที่โดยตรงที่สถานศึกษาควรจัดด าเนินการ  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศล้วนให้ความส าคัญกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ซึ่งการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยต่างด าเนินการในรูปแบบของการจัดตั้งเป็น
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งท าหน้าที่
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมต่อการเรียนรู้ทาง
วิชาการต่อไปในอนาคต  
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่  
ด้านการจราจร  ด้านการบริการความปลอดภัย ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้คือ การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิต ิ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ นิสิตระดับปริญญาตร ีชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปี
ที่ 4 และสูงกว่าชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร                    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  จ านวน 6,663 คน  ทั้งนี้การวิจัยไม่ได้น านิสิตชั้นปีที ่1                            
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นกลุ่มประชากรเพราะนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3  
ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่าชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 
ประสานมิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  จ านวน  6,663  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มดังนี ้
  1.2.1  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(Sample Size) ตามตารางส าเร็จรูป
ของ KrejcieและMorgan (Krejcie; Morgan.  2008: online) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95                           
( = .05) และตามความคลาดเคลื่อน (± 5%)  จากประชากร 6,663 คน  จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง               
ไม่น้อยกว่า 364 คน                                                     
  1.2.2 จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
จ าแนกตามเพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษาของนิสิต ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมดเท่ากับ 406 คน 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1 และตาราง 2  
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ตาราง 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกตามเพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา 
 

  
ช้ันปีที่ 2 

 
ช้ันปีที่ 3 

 
ช้ันปีที่ 4 

สูงกว่าช้ันปีที่ 
4 ขึ้นไป 

 
รวม

ทั้งหมด คณะ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
คณะมนุษยศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร ์
คณะศึกษาศาสตร ์

คณะศิลปกรรมศาสตร ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

133 
158 
118 
35 
134 
14 

442 
494 
278 
169 
317 
44 

75 
145 
92 
43 
105 
18 

316 
465 
252 
88 
234 
43 

78 
132 
146 
39 
114 
13 

321 
429 
309 
80 
225 
44 

19 
38 
13 
9 
46 
31 

56 
88 
33 
20 
77 
91 

1440 
1949 
1241 
483 

1252 
298 

รวม 592 1744 478 1398 522 1408 156 365 6663 

 
ตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกตามเพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา 

 
  

ช้ันปีที่ 2 
 

ช้ันปีที่ 3 
 

ช้ันปีที่ 4 
สูงกว่าช้ันปีที่ 

4 ขึ้นไป 
 

รวม
ทั้งหมด คณะ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

คณะมนุษยศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร ์
คณะศึกษาศาสตร ์

คณะศิลปกรรมศาสตร ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

8 
10 
7 
2 
8 
1 

27 
30 
17 
10 
19 
3 

5 
9 
6 
3 
6 
1 

19 
28 
15 
5 
14 
3 

5 
8 
9 
2 
7 
1 

19 
26 
19 
5 
14 
3 

1 
2 
1 
1 
3 
2 

3 
5 
2 
1 
5 
6 

87 
118 
76 
29 
76 
20 

รวม 36 106 30 84 32 86 10 22 406 

 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการ             
ด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยด าเนินการขั้นตอน ดังนี ้
 2.1 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย 
แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
 2.2 รวบรวมสาระและเนื้อหาต่างๆ ที่ได้จากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัย 
และจากการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะของนิสิตต่อ               
การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.3 น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาสร้างแบบสอบถามทัศนะของนิสิตต่อการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที ่
ด้านการจราจร ด้านการบริการความปลอดภัย โดยครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะ  

http://hu.swu.ac.th/
http://soc.swu.ac.th/
http://edu.swu.ac.th/
http://hu.swu.ac.th/
http://soc.swu.ac.th/
http://edu.swu.ac.th/
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 2.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อ
รับค าแนะน าในการตรวจแก้ไขเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 2.5 น าแบบสอบถามส่งผู้เช่ียวชาญ 3 คน (ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช ้
 2.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนการน าไปทดลอง
ใช้ (Try Out)  
 2.7 น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิต จ านวน 30 คน เพื่อหา                       
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 27 แบ่งเป็นกลุ่มสูง                    
กลุ่มต่ า และใช้การทดสอบที (Dependent  t-test) คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าที ตั้งแต่ 1.761                        
ขึ้นไป ไว้เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัย แบบสอบถามมีข้อค าถามทั้งหมด 50 ข้อ                         
ได้ข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 40 ข้อ (ภาคผนวก ข) 
 2.8 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability)จากแบบสอบถามทั้งฉบับที่ผ่านการ
คัดเลือก โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 (ภาคผนวก ค) 
 2.9 น าแบบสอบถามเสนอกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อให้ความเห็นชอบ
แล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี ได้แก่ เพศ  
ชั้นปี และคณะที่ศึกษา 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน ได้แก่  ด้านอาคารสถานที่  ด้านการจราจร                                
ด้านการบริการความปลอดภัย โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ไว้ดังนี ้
 คะแนน  5     หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับมากที่สุด 
 คะแนน  4     หมายถึง   ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับมาก 
 คะแนน  3      หมายถึง   ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับปานกลาง 
 คะแนน  2      หมายถึง   ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับน้อย 

 คะแนน  1      หมายถึง   ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับน้อยที่สุด 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์เพื่อการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนน ดังนี ้

 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายความว่า  ผู้ตอบมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
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 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความว่า  ผู้ตอบมีทัศนะต่อ การจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความว่า  ผู้ตอบมีทัศนะต่อ การจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความว่า  ผู้ตอบมีทัศนะต่อ การจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความว่า  ผู้ตอบมีทัศนะต่อ การจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้
 3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีคณะ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 3.2 ผู้วิจัยติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 3.3 ผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือจากนสิิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย                         
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยส่ง
แบบสอบถามและรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 3.4 น าแบบสอบถามไปแจกทั้งหมด 420 ฉบับ แต่ได้รับแบบสอบถามกลับมาและ                
มีความสมบูรณ์ จ านวน 406 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.67 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้วิธีการทางสถิติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์                  
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ์
 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยกระท าการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป (Statistic 
Package of Social Sciences หรือ  SPSS )เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัยดังนี ้
 4.1 น าแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนน าไป
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่เกี่ยวกับ
เพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา โดยการหาค่าร้อยละ(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) 
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 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 4.4 การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน โดยตัวแปร เพศ ใช้การทดสอบที 
(Independent t-test) ส่วนตัวแปร ชั้นปี และคณะที่ศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ            
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่
 5.1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 
 5.1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 5.1.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
 5.1.4 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)(Ferguson. 1989: 68) 
 5.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 5.2.1 หาอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม (Discrimination Power) โดยใช ้                      
การทดสอบท ี(t-test) (Ferguson. 1981: 180) 

 5.2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่า                     
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 160) 

5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 5.3.1 ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใช ้                       

การทดสอบท ี(t-test)  
 5.3.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม                     

ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบ                
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ ่(Scheffe’) 
(Ferguson. 1981: 180) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่  
ด้านการจราจร  ด้านการบริการความปลอดภัย เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

S.D.  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
df  แทน   ระดับช้ันของความเป็นอิสระ  (Degrees of Freedom) 
SS  แทน  ผลบวกก าลังสองของคะแนน  (Sum of Squares) 
MS  แทน   ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน  (Mean Squares) 
t  แทน   ค่าที่ใช้พิจารณาใน  t-distribution 
F  แทน ค่าที่ใช้พิจารณาใน  F- distribution 
p  แทน   ค่าความน่าจะเป็นที่ค่าสถิติทดสอบจะตกอยู่ในช่วงปฏิเสธ  
                                สมมติฐาน  
*  แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที ่1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ 
 ตอนที ่2  การศึกษาทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่                          
ด้านการจราจร  ด้านการบริการความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) และ                             
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 ตอนที ่3  การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน โดยตัวแปร เพศ วิเคราะห์
โดยใช้การทดสอบที (Independent t-test) ส่วนตัวแปร ชั้นปี และคณะที่ศึกษา ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่                       
(Scheffe's method) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่
และหาค่าร้อยละ ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 จ านวนและค่าร้อยละของนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 
จ านวนนิสิต 

(n = 406) 

 
ร้อยละ  

1. เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

รวม 

 
108 
298 
406 

 
26.60 
73.40 
100.00 

2. ช้ันปีที่ศึกษา 
           ชัน้ปีที ่2 
           ชัน้ปีที ่3 
           ชัน้ปีที ่4 
           สูงกว่าช้ันปีที ่4 ขึ้นไป 

รวม 

 
142 
114 
118 
32 

406 

 
34.98 
28.08 
29.06 
7.88 

100.00 
3. คณะที่ศึกษา 
                คณะมนุษยศาสตร ์
           คณะวิทยาศาสตร ์
               คณะสังคมศาสตร ์
           คณะศึกษาศาสตร ์
           คณะศิลปกรรมศาสตร์  
           คณะทันตแพทยศาสตร ์

 
87 
118 
76 
29 
76 
20 

 
21.43 
29.06 
18.72 
7.14 
18.72 
4.93 

รวม 406 100.00 
 
 จากตาราง 3 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า           

ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
นี้ มีจ านวนรวมทัง้สิ้น 406 คน เป็นชาย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60  และเป็นหญิง                 
จ านวน  298  คน คิดเป็นร้อยละ 73.40  จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2                  

http://hu.swu.ac.th/
http://science.swu.ac.th/
http://soc.swu.ac.th/
http://edu.swu.ac.th/
http://fofa.swu.ac.th/
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จ านวน 142 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.98  นิสิตชั้นปีที่ 3 จ านวน 114 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.08   
นิสิตชั้นปีที่ 4 จ านวน 118 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.06 และนิสิตที่ศึกษาสูงกว่าชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.88 จ าแนกตามคณะที่ก าลังศึกษา เป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร ์
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.06  นิสิตคณะสังคมศาสตร ์จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72  นิสิตคณะศึกษาศาสตร ์

จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.72  และนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.93   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hu.swu.ac.th/
http://science.swu.ac.th/
http://soc.swu.ac.th/
http://edu.swu.ac.th/
http://fofa.swu.ac.th/
http://fofa.swu.ac.th/
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 ตอนที ่2  การศึกษาทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่                         
ด้านการจราจร  ด้านการบริการความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) และ                           
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ตาราง 4  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการ

ด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวมและเป็นรายด้าน  
 

 
การจัดด าเนินการ 

ด้านความปลอดภัย รวม 3 ด้าน 

ระดับความคิดเห็น  
(n=406) การแปล

ความหมาย 
X  S.D. 

1. ด้านอาคารสถานที่ 3.21 0.50 ปานกลาง 
2. ด้านการจราจร 3.50 0.45 มาก 
3. ด้านการบริการความปลอดภัย 3.36 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.43 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 4 แสดงว่านิสิตมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม 3 ด้านว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 
3.36, S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาคารสถานที่ (X = 3.21, S.D.= 0.50) 
และด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.36, S.D.= 0.71)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนในด้านการจราจร (X = 3.50, S.D.= 0.45) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
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ตาราง 5  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมและ 
เป็นรายข้อ 

 
 

ข้อที ่
 

ด้านอาคารสถานที่ 
ระดับความ
คิดเห็น 

การแปล
ความ 
หมาย   (n=406) 

  X  S.D. 
1 ภายในอาคารเรียนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 3.59 1.21 มาก 
2 ภายในอาคารเรียนมีอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างด ี 3.01 0.72 ปานกลาง 
3 บริเวณรอบอาคารเรียนและภายในอาคารเรียน               

มีถังขยะอยู่เป็นจุดให้เห็นอย่างชัดเจน 
3.08 0.95 ปานกลาง 

4 บริเวณรอบอาคารเรียนและภายในอาคารเรียน                     
มีถังขยะเพียงพอ 

3.10 1.13 ปานกลาง 

5 พนักงานหรือนักการภารโรงท าความสะอาดอาคาร
เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

2.95 0.75 ปานกลาง 

6 นิสิตสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารหรือ
พนักงานควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
ได้อย่างสะดวก 

2.99 0.59 ปานกลาง 

7 สภาพสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟ และปลั๊กไฟ ภายใน
อาคารเรียนอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ด ี

3.08 0.82 ปานกลาง 

8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดอบรมหรือ    
สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบนอาคาร
เรียนให้แก่นิสิต 

3.31 0.92 ปานกลาง 

9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการฝึกซ้อม                    
การหนีไฟให้แก่นิสิต 

3.32 0.93 ปานกลาง 

10 อาคารเรียนมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ตัวสปิง
เกอร์ฉีดน้ าจากบนเพดาน ถังดับเพลิง สัญญาณเตือน
ภัย อยู่ประจ าจุดของแต่ละช้ันให้เห็นอย่างชัดเจน 

3.48 1.10 ปานกลาง 

11 อาคารเรียนมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยจ านวนเพียงพอ 3.42 0.89 ปานกลาง 
12 เส้นทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟของอาคารเรียนอยู่ใน

สภาพที่สามารถใช้การได้เป็นอย่างด ี
3.40 1.07 ปานกลาง 

13 อาคารเรียนมีการติดป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์
บอกเส้นทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟให้นิสิตเห็นอย่าง
ชัดเจน 

3.04 0.92 ปานกลาง 

 รวม 3.21 0.50 ปานกลาง 
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 จากตาราง  5 แสดงว่านิสิตมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ           
ปานกลาง ( X = 3.21, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1 ภายในอาคารเรียน             
มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 6  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านการจราจร โดยรวมและเป็น 
รายข้อ 

 
 

ข้อที ่
 

ด้านการจราจร 
ระดับความ
คิดเห็น 

การแปล
ความ 
หมาย   (n=406) 

  X  S.D. 
14 เส้นทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ               

มีหลายเส้นทางท าให้สะดวกในการเดินทางมา
มหาวิทยาลัยของนิสิต 

3.63 0.89 มาก 

15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการก าหนดเส้นทาง
เข้า-ออกมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตได้ทราบอย่างชัดเจน 

3.60 0.98 มาก 

16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยคอยเฝ้าเวรยามประจ าจุดเส้นทางเข้า-ออก
อย่างสม่ าเสมอ 

3.63 1.04 มาก 

17 เส้นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
มีเครื่องหมายและป้ายจราจรบอกชี้เส้นทางให้แก่นิสิต
อย่างชัดเจน 

3.26 1.07 ปานกลาง 

18 เส้นทางที่นิสิตใช้สัญจรภายในมหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ าตามจุดเส้นทางเพื่อให้ค าแนะน าแก่นิสิต 

3.63 1.00 มาก 

19 เส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒไม่มีหลุม บ่อ การเปิดฝาท่อระบายน้ าทิ้งไว้บน
เส้นทาง 

3.56 1.00 มาก 

20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการแบ่งพื้นที่ทาง
การจราจรไว้เป็นทางเท้าให้แก่นิสิตอย่างชัดเจน 

3.31 1.02 ปานกลาง 

21 เส้นทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไม่มีสิ่งของ สิ่งกีดขวาง หรือร้านค้าตั้งอยู่บนเส้นทาง 

3.19 1.14 ปานกลาง 

22 ป้ายสัญลักษณ์ทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทร วิโรฒ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

3.65 1.02 มาก 

23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นที่จอดยานพาหนะ
อย่างเพียงพอ 

3.63 1.00 มาก 

24 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการก าหนดพื้นที่การ
จอดยานพาหนะไว้อย่างชัดเจน 

3.56 0.90 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

 
ข้อที ่

 
ด้านการจราจร 

ระดับความ
คิดเห็น 

การแปล
ความ 
หมาย   (n=406) 

  X  S.D. 
25 บริเวณพื้นที่การจอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย                        

ศรีนครินทรวิโรฒ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                
เฝ้าเวรยามอย่างสม่ าเสมอ 

3.70 1.18 มาก 

26 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการแสดงผลการ
ตรวจสอบดูแลพนักงานขับรถและสภาพรถสวัสดิการ              
ที่ใช้รับ-ส่งนิสิตให้ได้ทราบได้อย่างสม่ าเสมอ 

3.61 1.00 มาก 

27 การจัดรถสวัสดิการรับ-ส่งมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต 

3.31 1.00 ปานกลาง 

28 รถสวัสดิการมีการติดป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์
เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่าเป็นรถใช้รับ-ส่งนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.49 0.90 ปานกลาง 

29 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการประชาสัมพันธ์
ช่วงเวลาการให้บริการรับ-ส่งของรถสวัสดิการแก่นิสิต 
ได้ทราบอย่างชัดเจน 

3.49 0.90 ปานกลาง 

30 พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด           
ขณะขับรถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิตมหาวิทยาลัย                      
ศรีนครินทรวิโรฒ 

3.32 0.89 ปานกลาง 

 รวม 3.50 0.45 มาก 
 

 จากตาราง 6 แสดงว่านิสิตมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการจราจร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก                   
( X = 3.50, S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ14, ข้อ15, ข้อ16,ข้อ18, ข้อ19,             
ข้อ22, ข้อ23, ข้อ24, ข้อ25, ข้อ26 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
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ตาราง 7  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการ  
      ด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านการบริการความปลอดภัย   
      โดยรวมและเป็นรายข้อ 
 

 
ข้อที ่

 
ด้านการบริการความปลอดภัย 

ระดับความ
คิดเห็น 

การแปล
ความ 
หมาย   (n=406) 

  X  S.D. 
31 นิสิตได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย

และสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒอย่างต่อเนื่อง 

3.35 0.82 ปานกลาง 

32 นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทาง
การแพทย์ที่ตนเองควรได้รับจากทางมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒอย่างชัดเจน 

3.43 0.82 ปานกลาง 

33 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดให้มีการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่นิสิตอย่างสม่ าเสมอ 

3.46 1.20 ปานกลาง 

34 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้แก่นิสิตอย่างสม่ าเสมอ 

3.21 1.10 ปานกลาง 

35 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดศูนย์การแพทย์
และสถานพยาบาลเพื่อให้บริการการรักษาทาง
การแพทย์แก่นิสิต 

3.32 1.00 ปานกลาง 

36 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดตรวจสุขภาพให้แก่
นิสิตอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3.47 0.89 ปานกลาง 

37 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดท าบันทึก
สุขภาพให้แก่นิสิตและติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

3.17 0.90 ปานกลาง 

38 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดท าประกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยให้แก่นิสิตอย่างสม่ าเสมอ 

3.43 1.07 ปานกลาง 

39 นิสิตได้รับบริการทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒอย่างสะดวกสบาย 

3.44 1.08 ปานกลาง 

40 นิสิตได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์และเจ้าหน้าที่
ผู้เช่ียวชาญ 

3.30 1.01 ปานกลาง 

 รวม 3.36 0.71 ปานกลาง 
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 จากตาราง  7 แสดงว่านิสิตมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการความปลอดภัย โดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.36, S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสม               
อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตาราง 8  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวมและเป็นรายด้าน                              
จ าแนกตามเพศ 

 
 

ทัศนะของนิสิตต่อ
การจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย 

 

ระดับความคิดเห็น 
เพศชาย 
(n=108) 

 
การแปล 

ความหมาย 

เพศหญิง 
(n=298) 

 
การแปล

ความหมาย X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านอาคารสถานที่ 3.23 0.53 ปานกลาง 3.21 0.49 ปานกลาง 
2. ด้านการจราจร 3.51 0.44 มาก 3.50 0.45 มาก 
3. ด้านการบริการ
ความปลอดภัย 

3.40 0.66 ปานกลาง 3.34 0.73 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.41 ปานกลาง 3.35 0.44 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 8 แสดงว่านิสิตชายมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.38, 
S.D.= 0.41) และนิสิตหญิงมีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.35, S.D.= 
0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตชายมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.23, S.D.= 0.53)และด้านการ
บริการความปลอดภัย ( X = 3.40, S.D.= 0.66) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
การจราจร ( X = 3.51, S.D.= 0.44) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

นิสิตหญิงมทีัศนะว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.21, S.D.= 0.49) และด้านการบริการ          
ความปลอดภัย ( X = 3.34, S.D.= 0.73)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
การจราจร ( X = 3.50, S.D.= 0.45)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 9  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
  โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 

 
 

ทัศนะของนิสิตต่อ
การจัดด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย 

 

ระดับความคิดเห็น 
ช้ันปีที่ 2 
(n=143) 

การแปล 
ความ 
หมาย 

ช้ันปีที่ 3 
(n=114) 

การแปล 
ความ 
หมาย 

ช้ันปีที่ 4 
(n=118) 

การแปล 
ความ 
หมาย 

สูงกว่าช้ันปี
ที่ 4 (n=31) 

การแปล 
ความ 
หมาย X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านอาคารสถานที่ 3.20 0.49 ปานกลาง 3.22 0.52 ปานกลาง 3.22 0.52 ปานกลาง 3.22 0.35 ปานกลาง 
2. ด้านการจราจร 3.51 0.46 มาก 3.49 0.45 ปานกลาง 3.55 0.47 มาก 3.31 0.25 ปานกลาง 
3. ด้านการบริการ
ความปลอดภัย 

3.34 0.73 ปานกลาง 3.34 0.71 ปานกลาง 3.38 0.74 ปานกลาง 3.43 0.39 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.44 ปานกลาง 3.35 0.45 ปานกลาง 3.38 0.45 ปานกลาง 3.32 0.25 ปานกลาง 
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 จากตาราง 9  แสดงว่านิสิตชั้นปีที่ 2 มีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย             
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.35,           
S.D.= 0.44) นิสิตชั้นปีที่ 3 มีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.35, S.D.= 
0.45)  นิสิตชั้นปีที่ 4 มีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.38, S.D.= 0.45) และ              
นิสิตสูงกว่าชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป มีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.32, S.D.= 
0.25)  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตชั้นปีที่ 2 มทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้าน                    
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.20, S.D.= 0.49)  
และด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.34, S.D.= 0.73) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง      
ส่วนด้านการจราจร ( X = 3.51, S.D.= 0.46) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 นิสิตชั้นปีที่ 3 มีทัศนะว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.35, S.D.= 0.45) ด้านการจราจร  
( X = 3.49, S.D.= 0.45) และด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.35, S.D.= 0.71) ทุกด้านมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  

 นิสิตชั้นปีที่ 4 มีทัศนะว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.22, S.D.= 0.52) และด้านการบริการ
ความปลอดภัย ( X = 3.38, S.D.= 0.74)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการจราจร 
( X = 3.55, S.D.= 0.47) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก                       

 นิสิตสูงกว่าชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปมีทัศนะว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.22, S.D.= 0.35)                       
ด้านการจราจร ( X = 3.31, S.D.= 0.25) และด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.43, S.D.= 0.39)          
ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  
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ตาราง 10  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             
      โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามคณะที่ศึกษา 

 
 

ทัศนะของนิสิตต่อการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัย 

 

ระดับความคิดเห็น 
คณะ

มนุษยศาสตร์ 
(n=87) 

 
การแปล 
ความ 
หมาย 

คณะ 
วิทยาศาสตร์ 

(n=118) 

 
การแปล 
ความ 
หมาย 

คณะ
สังคมศาสตร์

(n=76) 

 
การแปล 
ความ 
หมาย X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านอาคารสถานที่ 3.28 0.56 ปานกลาง 3.25 0.53 ปานกลาง 3.15 0.43 ปานกลาง 
2. ด้านการจราจร 3.55 0.46 มาก 3.51 0.45 มาก 3.47 0.41 ปานกลาง 
3. ด้านการบริการความปลอดภัย 3.43 0.70 ปานกลาง 3.39 0.69 ปานกลาง 3.28 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.44 ปานกลาง 3.38 0.43 ปานกลาง 3.30 0.41 ปานกลาง 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

 
ทัศนะของนิสิตต่อการจัด

ด าเนินการด้านความปลอดภัย 
 

ระดับความคิดเห็น 
คณะ

ศึกษาศาสตร์ 
(n=29) 

 
การแปล 
ความ 
หมาย 

คณะ 
ศิลปกรรมศาสตร ์

(n=76) 

 
การแปล 
ความ 
หมาย 

คณะทันต
แพทยศาสตร์

(n=20) 

 
การแปล 
ความ 
หมาย X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านอาคารสถานที่ 3.20 0.54 ปานกลาง 3.14 0.42 ปานกลาง 3.23 0.45 ปานกลาง 
2. ด้านการจราจร 3.55 0.52 มาก 3.45 0.44 ปานกลาง 3.48 0.48 ปานกลาง 
3. ด้านการบริการความปลอดภัย 3.42 0.78 ปานกลาง 3.31 0.70 ปานกลาง 3.27 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.50 ปานกลาง 3.30 0.40 ปานกลาง 3.33 0.45 ปานกลาง 
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 จากตาราง 10  แสดงว่านิสิตคณะมนุษยศาสตร์มทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง                
( X = 3.42, S.D.= 0.44) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.38, S.D.= 0.43) นิสิตคณะสังคมศาสตร์มีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.30, S.D.= 0.41) นิสิตคณะศึกษาศาสตร์มีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.39, S.D.= 0.50) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์มีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.30, S.D.= 0.40) นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน             
ระดับปานกลาง ( X = 3.33, S.D.= 0.45) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตคณะมนุษยศาสตร์มี ทัศนะต่อการจัดด าเนินการ             
ด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้านอาคารสถานที่ ( X = 3.28, S.D.= 0.56)
และด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.43, S.D.= 0.70) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนด้านการจราจร ( X = 3.55, S.D.= 0.46)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มทีัศนะว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.25, S.D.= 0.53) และ                    
ด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.39, S.D.= 0.69) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง                 
ส่วนด้านการจราจร ( X = 3.51, S.D.= 0.45)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

นิสิตคณะสังคมศาสตร์มีทัศนะว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.15, S.D.= 0.43)                         
ด้านการจราจร ( X = 3.47, S.D.= 0.41) และด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.28, S.D.= 0.71) 
ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์มทีัศนะว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.20, S.D.= 0.54) และ                     
ด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.42, S.D.= 0.78) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง      
ส่วนด้านการจราจร ( X = 3.55, S.D.= 0.52)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์มีทัศนะว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.14, S.D.= 0.42)                                     
ด้านการจราจร ( X = 3.45, S.D.= 0.44) และด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.31, S.D.= 0.70)  
ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  

 นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มี ทัศนะว่าด้านอาคารสถานที่ (X = 3.23, S.D.= 0.45)                           
ด้านการจราจร ( X = 3.48, S.D.= 0.48) และด้านการบริการความปลอดภัย (X = 3.27, S.D.= 0.80)  
ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  
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 ตอนที ่3  การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน โดยตัวแปร เพศ วิเคราะห์โดยใช้                  
การทดสอบที (Independent t-test) ส่วนตัวแปร ชั้นปี และคณะที่ศึกษา ใช้การวิเคราะห ์                       
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่าง               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่               
(Scheffe's method) 
 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                      

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

 
ทัศนะของนิสิตต่อการจัด

ด าเนินการด้านความปลอดภยั 

เพศ   
เพศชาย เพศหญิง  

t 
 

p (n=108) (n=298) 
 X  S.D. X  S.D.   
1. ด้านอาคารสถานที่ 3.23 0.53 3.21 0.49 0.31 0.760 
2. ด้านการจราจร 3.51 0.44 3.50 0.45 0.22 0.829 
3. ด้านการบริการความปลอดภัย 3.40 0.66 3.34 0.73 0.73 0.469 

รวม 3.38 0.41 3.35 0.44 0.59 0.556 
 

 จากตาราง 11 แสดงว่านิสิตชายและนิสิตหญิงมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้าน                     
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ 
ด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 

 
ทัศนะของนิสิตต่อการจัด

ด าเนินการด้านความปลอดภยั 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านอาคารสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 0.04 3 0.01 0.05 0.986 
ภายในกลุ่ม 99.49 402 0.25   

รวม 99.52 405    

2. ด้านการจราจร ระหว่างกลุ่ม 1.39 3 0.46 2.31 0.076 
ภายในกลุ่ม 80.44 402 0.20   

รวม 81.82 405    
3. ด้านการบริการความปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม 0.30 3 0.10 0.20 0.896 

ภายในกลุ่ม 202.04 402 0.50   
รวม 202.35 405    

รวม ระหว่างกลุ่ม 0.13 3 0.04 0.23 0.879 
ภายในกลุ่ม 74.93 402 0.19   

รวม 75.06 405    
 

 จากตาราง 12 แสดงว่านิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้าน    
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่                         
ด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามคณะที่ศึกษา 

 
ทัศนะของนิสิตต่อการจัด

ด าเนินการด้านความปลอดภยั 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านอาคารสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 1.215 5 0.24 0.99 0.424 
ภายในกลุ่ม 98.31 400 0.25   

รวม 99.52 405    

2. ด้านการจราจร ระหว่างกลุ่ม .55 5 0.11 0.54 0.743 
ภายในกลุ่ม 81.27 400 0.20   

รวม 81.82 400    
3. ด้านการบริการความปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม 1.56 5 0.31 0.62 0.685 

ภายในกลุ่ม 200.79 400 0.50   
รวม 202.35 405    

รวม ระหว่างกลุ่ม .96 5 0.19 1.04 0.396 
ภายในกลุ่ม 74.10 400 0.19   

รวม 75.06 405    
 

 จากตาราง 13 แสดงว่านิสิตที่ศึกษาคณะต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้าน                    
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ 
ด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 
 1. ศึกษาทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร                      
ด้านการบริการความปลอดภัย 
 2. เปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านซึ่งจ าแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นปี และ                      
คณะที่ศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานของการวิจัยเรื่องทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไว้ดังนี้ 

1. นิสิตชายและนิสิตหญิงมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน 

2. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน  

3. นิสิตที่ศึกษาคณะต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3                                     
ชั้นปีที่ 4  และสูงกว่าชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                        
ประสานมิตร ปีการศึกษา 2554  ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตามตารางส าเร็จรูป ที่ระดับความเชื่อมั่น               
ร้อยละ 95 ( = .05) และตามความคลาดเคลื่อน (± 5%)  จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) จ าแนกตามเพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษาของนิสิต ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน  406 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี ้เป็นแบบสอบถามทัศนะของนิสิตต่อ                 
การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน ได้แก่                              
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ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัย จ านวน 40 ข้อ                                     
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของการวิจัย  ดังนี ้
 ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง               
ความถี่และหาค่าร้อยละ 
 ตอนที ่2  การศึกษาทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่                        
ด้านการจราจร  ด้านการบริการความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) และ                             
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนที่  3  การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน โดยตัวแปร เพศ วิเคราะห์โดยใช ้                      
การทดสอบที (Independent t-test) ส่วนตัวแปร ชั้นปี และคณะที่ศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่                              
(Scheffe's method) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                         
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

 1. นิสิตมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร  และด้านการบริการความปลอดภัย โดยรวมว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการจราจรมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านอาคารสถานที่และด้านการบริการความปลอดภัยมีความเหมาะสมอยู่ใน                 
ระดับปานกลาง  

 2. การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3 ด้าน จ าแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา สรุปได้ดังนี ้
  2.1 นิสิตชายและนิสิตหญิงมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.2 นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย 
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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 2.3 นิสิตที่ศึกษาคณะต่างกันมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
การอภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร                      
ด้านการบริการความปลอดภัย พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยโดยจัดตั้งเป็น
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยซึ่งมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ ให้แกม่หาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่ท าการเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจให้แก่นิสิตอันเป็นประโยชน์เอื้อต่อการเรียนรู้ทาง
วิชาการและท าให้นิสิตด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม แต่
หน่วยงานดังกล่าวมีความขาดแคลนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลด้านความ
ปลอดภัยซึ่งด้วยข้อจ ากัดของอัตราก าลังเจ้าหน้าที่นี้เอง อาจส่งผลท าให้การจัดด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยกระท าได้ไม่เต็มศักยภาพ จึงท าให้นิสิตมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่และด้านการบริการความปลอดภัย                          
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนด้านการจราจรมีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยขอ
น าเสนอการอภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี ้
 1.1 ด้านอาคารสถานที่ จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านอาคารสถานที่ว่ามีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเก่าแก่ 
ของประเทศไทย ดังนั้นจึงท าให้อาคารสถานที่บางส่วนซึ่งมีอายุการใช้งานมายาวนานเกิด                  
ความทรุดโทรม นอกจากนี้บางพื้นที่ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและการก่อสร้าง อีกทั้งยังมี
ข้อจ ากัดของจ านวนพนักงานรักษาความสะอาดและเจ้าหน้าที่ในการดูแลอาคารสถานที่ จึงอาจท าให้
เกิดความไม่สะดวกแก่นิสิต ส่วนในด้านระบบไฟฟ้าสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟ และปลั๊กไฟภายในอาคาร
จัดว่ามีสภาพที่สามารถใช้การได้ ในส่วนการป้องกันภัยทุกอาคารมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
และมีป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ แต่ทั้งนี้แม้ว่าอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกสร้างมาหลาย
สิบปี หากแต่สภาพอาคารสถานที่มีความสะอาดและลักษณะอาคารตลอดจนพื้นที่ต่างๆ ถูกออกแบบ
มาเป็นอย่างดี ในด้านของการถ่ายเทอากาศและแสงสว่างภายในอาคารมีความเหมาะสมอย่าง
เพียงพอ จึงท าให้นิสิตมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                                
ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านอาคารสถานที่ว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง อาคารสถานที่เหล่านี้
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ล้วนจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้นิสิตเกิดความพึงพอใจต่อ
มหาวิทยาลัยและน าไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังที่ ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2551: ออนไลน์) ได้ก าหนดแนวคิดในการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ไว้ว่า 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย โดยเริ่มต้นจาก           
การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนอาคารสถานที่อันเป็นแหล่ง               
การเรียนรู้ของเหล่าบรรดาผู้เรียน หากแหล่งการเรียนรู้มีความสะอาด น่าอยู่ และปลอดภัยย่อมเป็น
การเพิ่มบรรยากาศทางวิชาการให้แก่ผู้เรียนมีความพึงพอใจอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการประกันความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา                             
(การประกันคุณภาพการศึกษา. 2553: ออนไลน์) ได้ก าหนดเป็นมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย
ด้านอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย โดยต้องเริ่มกระท าตั้งแต่
การวางแผนการก่อสร้างอาคาร โดยการพิจารณาที่ตั้งให้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและ
มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ มีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมและ
เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้อาคาร ด้านวัสดุก่อสร้างต้องมีรูปแบบที่สามารถป้องกันไฟและทนต่อ            
การสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหว และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีเส้นทางหนีไฟในกรณี
เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร ซึ่งมาตรการที่ก าหนดขึ้นเป็นมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย                
ด้านอาคารสถานที่ขั้นพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยพึงด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความปลอดภัยใน                
การด ารงชีวิตตลอดที่เข้ารับการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้เรียน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการอันจะน าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมล สินธุนาวา (2551: ออนไลน์)                    
ที่ท าการศึกษาเรื่องการจัดมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนในสถาบันการศึกษา พบว่า 
สถาบันการศึกษาได้มีการจัดมาตรการด้านความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ โดยมีมาตรการ
ป้องกันด้านอัคคีภัย ตลอดจนมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ภายในอาคารเพื่อให้ผู้เรียน             
เกิด ความมั่นใจต่อสถาบันการศึกษาและเกิดความรู้สึกปลอดภัยขณะที่เข้ารับการศึกษาภายใน
สถาบัน และผลการศึกษาของ จ าลอง สังข์สุข (2536: 98) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดมาตรการ
ส าหรับให้ความปลอดภัยแก่นักศึกษาในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่า สถาบันการศึกษานอกจากจะต้องด าเนินการด้านความปลอดภัยแล้วนั้น ควรมี
การตรวจสอบและฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์เครื่องมือป้องภัยต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาคารสถานที่จัดเป็นสถานที่ที่
ผู้เรียนต้องใช้เวลาอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงมีการจัดการดูแลด้าน                        
ความปลอดภัยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นเอง 

 1.2 ด้านการจราจร จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้าน             
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการจราจรว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการจัดสรรพื้นที่ทางการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยไว้อย่างเหมาะสมและมีการจัดพื้นที่จอดยานพาหนะอย่างเพียงพอ อีกทั้งมหาวิทยาลัย
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มีการก าหนดเส้นทางเข้า-ออกไว้อย่างชัดเจนและมีหลายเส้นทางท าให้นิสิตเดินทางได้อย่างสะดวก 
แต่ละจุดพื้นที่เส้นทางการจราจรมีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยามอย่างสม่ าเสมอและมีป้ายจราจรบอกชี้
เส้นทางไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ด าเนินการจัดรถสวัสดิการรับ-ส่งแก่นิสิตใน 
การดินทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยและมีการตรวจสอบดูแลพนักงานขับรถและสภาพรถสวัสดิการ
อย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้นิสิตมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒด้านการจราจรว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการจัด
ด าเนินการขึ้นเพื่อป้องกันและดูแลด้านการจราจรให้แก่นิสิตพ้นจากอุบัติเหตุต่างๆ อีกทั้งยังเป็น             
การสนับสนุนให้นิสิตได้เข้ามารับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอย่างสะดวกและปลอดภัยอันจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังที่ นโยบายการประกันความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา 
(การประกันคุณภาพการศึกษา. 2553: ออนไลน์) ได้ก าหนดมาตรการไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาต้อง
จัดด าเนินการดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนต้องอ านวยความสะดวกทางการจราจรให้แก่
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทางเพื่อมาเข้ารับการเรียนรู้ทาง
วิชาการ  โดยทางสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการก าหนดกฎระเบียบทางการจราจร และควรจัด
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ดูแลประจ าจุดต่างๆ ตามเส้นทางการจราจรภายในสถาบัน และควรมีการติด
ป้ายจราจรต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดพื้นที่จอด
ยานพาหนะและพื้นที่ทางเท้าแก่นิสิตซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2548: 
106) ที่ได้กล่าวถึง การป้องกันอุบัติเหตุจากทางการจราจรภายในสถาบันการศึกษาไว้ว่า 
สถาบันการศึกษาควรมีการจัดพนักงานดูแลพื้นที่ประจ าจุดเส้นทางต่างๆ และควรมีการติดตั้งป้าย
ทางการจราจร ตลอดจนพื้นที่การจอดรถ และการให้บริการรถรับ-ส่งแก่ผู้เรียน สิ่งเหล่านี้เป็น
มาตรการทางการจราจรขั้นพื้นฐานที่สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดด าเนินการเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการจะน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของโรมานอส (Romanos.  2008: online) ได้ท าการศึกษาเรื่อง                 
การวิเคราะห์และแนะน าเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางการจราจรของมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ 
แอนด์ ไอ (Texas A&I University) พบว่า มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการปรับปรุงพื้นที่ทางการ
จราจรให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อความเสี่ยงทางการจราจรน้อยลงท าให้ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่
ภายในมหาวิทยาลัยเกิดอุบัติเหตุน้อยลงส่งผลให้ผู้เรียนมีอัตราการเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ย่อม
ส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั้นเอง 

 1.3 ด้านการบริการความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการความปลอดภัยว่า             
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัด
ด าเนินการบริการความปลอดภัยโดยให้ความส าคัญกับการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเน้นการรักษา
เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหน่วยบริการทางการแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อให้บริการ 
ตลอดจนมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในด้านการรักษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ให้นิสิตได้



68 
 

รับทราบ ตลอดจนจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย และมีการจัดท าประกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัยให้แก่นิสิต แต่ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมีการขาดแคลนเจ้าหน้าที่และพนักงาน 
อีกทั้งการบริการความปลอดภัยต้องใช้เจ้าหน้าที่และพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
เพื่อให้การบริการมีคุณภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับการบริการ ท าให้การบริการความ
ปลอดภัยอาจกระท าได้อย่างไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต จึงท าให้นิสิตมีทัศนะ
ต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการบริการความ
ปลอดภัยว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งนี้ในการจัดด าเนินการบริการความปลอดภัย
ภายในมหาวิทยาลัยล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันดูแลให้นิสิตปราศจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมทางด้านร่างกายซึ่ง
ส่งผลให้นิสิตเกิดความสุขใจและเกิดความพร้อมในการเรียนรู้อันน าไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ดังที่ นโยบายการประกันความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา (การประกันคุณภาพการศึกษา2553: 
ออนไลน์) ได้ก าหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการให้บริการความปลอดภัยไว้ว่า 
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งควรมีการให้ข้อมูลความรู้และ
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย จัดให้บริการทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ และจัดท า
การประกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยอันเป็นสิทธิให้ความคุ้มครองแก่นิสิต ทั้งนี้การจัดให้บริการด้านความ
ปลอดภัยต้องด าเนินการเพื่อป้องกันดูแล รวมทั้งรักษา และส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจให้แก่นิสิตเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดด าเนินการให้บริการความปลอดภัยของ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยแบรนด์ไดส์ (Brandeis University.  2008: 
online) มหาวิทยาลัยแมรี่วิล (Maryville University.  2008: online) และมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 
มิชิแกน (Eastern Michigan University.  2008: online) เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละมหาวิทยาลัยต่างก็ได้มี
การให้บริการด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียน โดยเน้นให้บริการทางการแพทย์และให้ความรู้ ผู้เรียน
สามารถเข้ารับการตรวจรักษาและขอค าปรึกษาด้านสุขภาพได้จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ อีกทั้งมีสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันสุขภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้ผู้เรียน เกิดความพร้อมทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ น าไปสู่การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ จาโวโรสกี (วรนุช อยู่เล่ห์.  2550; 
อ้างอิงจาก  Jaworoski. 2003: 352) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า 
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดย
ผู้เรียนที่มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและได้รับการป้องกันรักษาสุขอนามัยจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีกว่าผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและไม่ได้รับการป้องกันรักษาสุขอนามัย  

 2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นปี และคณะที่
ศึกษาอภิปรายผลได้ดังนี ้



69 
 

 2.1 นิสิตชายและนิสิตหญิงมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และด้านการบริการ
ความปลอดภัย โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัย จากการศึกษา
พบว่า นิสิตชายและนิสิตหญิงมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีรูปแบบการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบดูแลออกเป็น               
ฝ่ายต่างๆ ในด้านอาคารสถานที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนมีอุปกรณ์ป้องกันภัย
ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตของนิสิต ในด้านการจราจรมีการจัดสรรพื้นที่ไว้
เพื่อเป็นทางสัญจรของยานพาหนะ มีทางเท้า และมีพื้นที่จอดยานพาหนะอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
ยังมีรถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิตเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ในด้านการ
บริการความปลอดภัยมีการให้บริการทางการแพทย์และมีการประกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยให้แก่นิสิต  
สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดด าเนินการขึ้นเพื่อป้องกันดูแลให้ทั้งนิสิตชายและนิสิต
หญิงมีความปลอดภัยในชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน และอาจด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้นิสิตชายและนิสิต
หญิงมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งจากการด าเนินการด้านความปลอดภัยทั้ง 3 ด้านให้แก่นิสิตชายและนิสิตหญิง ล้วนเป็นสิ่งที่
เอื้อให้นิสิตเกิดความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจอันจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยยังเป็นเสมือนตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอนของทางมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งด้วย ดังที่  ศัจธร วัฒนะมงคล (2551: ออนไลน์) ได้กล่าว
ไว้ว่า ในการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนทุก
เพศทุกวัยได้นั้น ควรเริ่มจากการที่ให้บุคคลที่อยู่ภายในสถาบันการศึกษานั้นๆ ต้องได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามความต้องการ
ของบุคคลทุกกลุ่มอย่างแท้จริง นอกจากนี้ โจนส์ (Jones.  2003: 4169) ได้กล่าวไว้ว่า                   
ความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้การดูแลอย่างทั่วถึงและไม่ควรป้องกัน
ดูแลแค่ผู้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากแต่ต้องพึงป้องกันดูแลกับผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้
หากสถาบัน การศึกษาละเลยไม่เห็นความส าคัญของการป้องกันภัยต่างๆ ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความหวาดหวั่น มีสภาวะไม่มั่นคงทางจิตใจ อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ท าให้การใฝ่รู้               
ใฝ่เรียนหรือความสนใจทางการเรียนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอลกินส ์(Elkins. 2008: 
online) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ประเด็นความปลอดภัย: ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของชั้นปีแรกใน
วิทยาลัย จากการศึกษาพบว่า ความกังวลของนักศึกษาต่อความปลอดภัยในวิทยาลัยมีผลต่อการ
เรียนรู้ ทั้งนี้นักศึกษาที่มีความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจะมีความกังวลน้อยกว่าและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ  
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 2.2 นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และด้านการบริการ
ความปลอดภัยโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัย จากการศึกษา
พบว่า นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                             
ศรีนครินทรวิโรฒไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดด าเนินการด้าน                
ความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับนิสิตทุกชั้นปี ในด้านอาคารสถานที่ แม้ว่านิสิตแต่ละชั้นปี
มีการเรียนการสอนในอาคารสถานที่เรียนแตกต่างกันหากแต่ทุกอาคารมีการด าเนินการด้าน                  
ความปลอดภัยเหมือนกัน คือมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ดูแล                           
ความปลอดภัยภายในอาคาร ในด้านการจราจรมีการก าหนดพื้นที่ในการจอดยานพาหนะอย่าง
ชัดเจนและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิตทุกชั้นปี มีการจัดรถสวัสดิการรับ-ส่ง ในด้าน                    
การบริการความปลอดภัยมีการให้บริการทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ และมีการท าประกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยให้แก่นิสิตทุกชั้นปี 

 ซึ่งการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยทั้ง 3 ด้านนี้ นิสิตทุกชั้นปีสามารถใช้บริการ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน และอาจด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้ไม่พบว่า นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมทีัศนะต่อ
การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแตกต่างกัน ดังที่                                    
วรนุช อยู่เล่ห์ (2550: 4) ได้กล่าวว่า ความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่
ในระดับช่วงช้ันใดก็ตามสถาบันการศึกษา จ าเป็นต้องให้ความคุ้มครองและดูแลให้ผู้เรียนได้พ้นจาก
ภัยอันตรายต่างๆ จนกว่าผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ                    
พนัส หันนาคินทร์ (2548: 18) ได้กล่าวว่า สถาบันการศึกษาควรมีการจัดด าเนินการด้าน                  
ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนที่มีชั้นปีที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และควรจัดให้ความรู้
ด้านสุขอนามัย ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนได้รับทราบ ซึ่งจัด 
เป็นการสร้างเสริมความรู้ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเป็น                 
การลดความเสี่ยงให้แก่ผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เจนนิงส์ (Jennings.  
2007: 186) ได้ท าการศึกษาเชิงบรรยายประเด็นเรื่องความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาและ                    
การรายงานจากสถาบันการศึกษาของการตกเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทั้งในนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิง โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกัน 
จ านวน 564 คนของมหาวิทยาลัยโคโลราโด พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่ก าลังศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมากกว่าชั้นปีอื่นๆ และเมื่อท าการศึกษาและ
ทดสอบกลุ่มย่อย พบว่า นักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยมีอัตราความเสี่ยง
ต่อการตกเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายลดน้อยลง 

 2.3 นิสิตที่ศึกษาคณะต่างกันมีทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และด้านการบริการ              
ความปลอดภัยโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัย จากการศึกษา
พบว่านิสิตที่ศึกษาคณะต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยมีการจัดด าเนินการด้าน               
ความปลอดภัยโดยมีการก าหนดกฎเกณฑ์ตลอดจนระเบียบการต่างๆ ให้กับทุกคณะเป็นแบบแผน
ในการปฏิบัติและจัดการด าเนินการด้านความปลอดภัยภายในคณะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด              
ในด้านอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยมีการจัดแบ่งพื้นที่โดยแยกแต่ละคณะให้อยู่คนละอาคาร และ
แม้ว่าจะอยู่คนละอาคารหากแต่ภายในอาคารมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย ตลอดจนป้ายบอก
เส้นทางหนีไฟ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลทั่วทุกอาคารเหมือนกัน ในด้านการจราจร เนื่องจากเป็นพื้นที่
ส่วนกลางของทางมหาวิทยาลัยดังนั้นนิสิตทุกคนทุกคณะจึงได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได้จัดด าเนินการด้านการจราจรไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อนิสิตทุกคณะท าให้
นิสิตทุกคณะได้รับความสะดวก ในด้านการบริการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีการจัดด าเนิน               
การให้บริการทางการแพทย์และจัดท าประกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยแก่นิสิตทุกคณะ  และด้วยเหตุนี้เอง
จึงท าให้ไม่พบว่า นิสิตที่ศึกษาคณะต่างกันมทีัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแตกต่างกัน ดังที่ ศิริวรรณ สันเจียรกุล (2551: ออนไลน)์ ได้กล่าวว่า 
สถาบันการศึกษาควรให้ความส าคัญกับการช่วยกันด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุ และควรมีการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มผู้เรียน ทั้งนี้ไม่ว่าผู้เรียนจะก าลังศึกษาอยู่
แผนกสาขาใดก็ควรได้รับความรู้และการป้องกันดูแลด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึง อีกทั้งในการจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยควรเป็นไปเพื่อป้องกันและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อรุณ จันทุมา (2544: 28) ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยให้แก่
นักศึกษา โดยยึดหลักด าเนินการที่ให้นักศึกษาทุกคนต้องมีความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย
และสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการฝึกฝนและ
สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจและสามารถประยุกต์น าความรู้ไปใช้จริงได้                 
อันเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้านอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ                               
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกเวอร์ (Gover.  2007: 26) ได้ท าการศึกษาเรื่อง                     
การปรับปรุงความปลอดภัยในชีวิตภายในวิทยาลัยศิลปะสะวานาช์ (Savanah College of Art)                   
โดยจัดตั้งเป็นองค์กรดูแลด้านความปลอดภัยและมีการกระจายหน้าที่ให้แก่หน่วยงานที่ประจ าในแต่
ละคณะภาควิชาต่างๆ ในวิทยาลัย ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า วิทยาลัยไดด้ าเนินการให้ความรูแ้ละจัด
ฝึกอบรมด้านการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย และปรับปรุงระบบป้องกันภัยให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรในแต่ละคณะภาควิชาได้ ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 86 ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงความปลอดภัยในชีวิตภายในวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 88  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

 จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีทัศนะ ต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ในระดับปานกลาง และเพื่อให้การด าเนินการด้านความปลอดภัย
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการด้าน  
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. ด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยควรมีการเพิ่มอัตราก าลังของพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในอาคารสถานที่ อีกทั้งควรมีการอบรมและฝึกฝน
เจ้าหน้าที่ให้มีความช านาญและเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัย และควรมี             
การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยภายในอาคารอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ควรจัดให้มี
การฝึกซ้อมหนีไฟแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 2. ด้านการจราจร มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าป้ายจราจรบอกชี้เส้นทางภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีขนาดและสีที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าเดิม และควรมีการแบ่งพื้นที่          
ทางการจราจรไว้เป็นทางเท้าให้ชัดเจน  ในส่วนของรถสวัสดิการที่ให้บริการแก่นิสิตควรเพิ่มจ านวน
รถหรือเพิ่มจ านวนการขับรับส่งเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต นอกจากนี้ควรจัดอบรม
เรื่องกฎจราจรแก่พนักงานขับรถและควรมีการตรวจสอบสภาพรถสวัสดิการและพนักงานขับรถอย่าง
สม่ าเสมอ 

 3. ด้านการบริการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมเรื่องสิทธิประโยชน์
ทางการแพทย์ที่นิสิตพึงจะได้รับจากทางมหาวิทยาลัย และควรมีการแจ้งประกาศข่าวสารด้าน
สุขภาพอนามัยให้นิสิตได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้แก่นิสิตอีกด้วย  

 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนิสิต อาจารย์ และผู้บริหารต่อการจัด

ด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย          

ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 3.ควรมีการท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย           

ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม 
 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  สุธรรมรักษ ์
ต าแหน่ง    อาจารย์ประจ า 
สังกัด   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ชื่อ – ชื่อสกุล   อาจารย ์ดร.อรรณพ  โพธิสุข 
ต าแหน่ง    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการอุดมศึกษา 
สังกัด    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
3. ชื่อ – ชื่อสกุล   อาจารย ์ดร.กัมปนาท  บริบูรณ์ 
ต าแหน่ง    อาจารย์ประจ าสาขาการศึกษาผู้ใหญ ่
สังกัด    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง : ทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

................................................  
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต เรื่อง ทัศนะ
ของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้าน                            
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และ                      
ด้านการบริการความปลอดภัย 
 3. ขอให้ท่านตอบข้อค าถามทุกข้อให้ตรงกับความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน ค าตอบของ
ท่านจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยช่วยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทางด้านอาคารสถานที่ ด้านการจราจร และด้านการบริการความปลอดภัย ซึ่งสามารถน าไปใช้
ก าหนดมาตรการจัดด าเนินงานด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงงาน
ด้านความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินมรวิโรฒให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนีก้ารจัด
ด าเนินการด้านความปลอดภัยที่มีคุณภาพย่อมส่งผลดีที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ท าให้เกิดความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและสมบูรณ์                 
โดยแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี:้- 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรีมีลักษณะเป็น                      
แบบส ารวจรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา และคณะที่ก าลังศึกษา  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 ด้าน  คือ  ด้านอาคารสถานที่  ด้านการจราจร  ด้านการบริการ
ความปลอดภัย 
 โปรดตอบข้อค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง                             
ต่อการวิจัยครั้งนี้  
 
    

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาวระวิวรรณ   หิรัญสุนทร 

นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาเอกการอุดมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตอนที่ 1 สถานภาพของนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความข้างท้ายแล้วเขียนเครื่องหมายถูก ( ) ลงในวงเล็บ (   )  
 หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพที่เป็นจริงของท่าน ดังต่อไปนี้ :- 
 1. เพศ 
   (  )  ชาย 
   (  )  หญิง 
 2. ชั้นปีที่ศึกษา  
   (  ) ชั้นปีที่ 2 
   (  ) ชั้นปีที่ 3 
   (  ) ชั้นปีที่ 4 
   (  ) ชั้นปีที่สูงกว่าชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
 3. คณะที่ก าลังศึกษา 

(  ) คณะมนุษยศาสตร ์
(  ) คณะวิทยาศาสตร ์
(  ) คณะสังคมศาสตร ์
(  ) คณะศึกษาศาสตร์  
(  ) คณะศิลปกรรมศาสตร์   

  (  ) คณะทันตแพทยศาสตร ์ 
 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามทัศนะของนิสิตต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย                                
                  ศรีนครินทรวิโรฒ 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วเขียนเครื่องหมายถูก ( ) ลงในช่องระดับความ
คิดเห็นตามทัศนะที่เป็นจริงของท่านโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 

 คะแนน  5   หมายถึง     ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับมากที่สุด 
 คะแนน  4   หมายถึง     ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับมาก 
 คะแนน  3   หมายถึง     ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง     ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับน้อย 
 คะแนน  1   หมายถึง     ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 

http://hu.swu.ac.th/
http://science.swu.ac.th/
http://soc.swu.ac.th/
http://fofa.swu.ac.th/
http://dent.swu.ac.th/
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การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
 
ด้านอาคารสถานที่ 

1. ภายในอาคารเรียนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ............. 
2. ภายในอาคารเรียนมีอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี...... 
3. บริเวณรอบอาคารเรียนและภายในอาคารเรียนมีถัง

ขยะอยู่เป็นจุดให้เห็นอย่างชัดเจน………………...… 
4. บริเวณรอบอาคารเรียนและภายในอาคารเรียนมีถัง

ขยะเพียงพอ...........................................................  
5. พนักงานหรือนักการภารโรงท าความสะอาดอาคาร

เรียนอย่างสม่ าเสมอ................................................  
6. นิสิตสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารหรือ

พนักงานควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
ได้อย่างสะดวก........................................................  

7. สภาพสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟ และปลั๊กไฟ ภายใน
อาคารเรียนอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี........................  

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดอบรมหรือ
สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบนอาคาร
เรียนให้แก่นิสิต.......................................................  

9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการฝึกซ้อมการหนี
ไฟให้แก่นิสิต..........................................................  

10. อาคารเรียนมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ได้แก่                   
ตัวสปิงเกอร์ฉีดน้ าจากบนเพดาน ถังดับเพลิง 
สัญญาณเตือนภัย อยู่ประจ าจุดของแต่ละช้ันให้เห็น
อย่างชัดเจน...........................................................  

11. อาคารเรียนมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยจ านวน
เพียงพอ……………………………………………… 

12. เส้นทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟของอาคารเรียนอยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้การได้เป็นอย่างดี....................... 

 

 

 

 
 
 

 
 

    

     
 
 

    

 
 
 
 

    

     

 
 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

 
 
 
 
 
 
 
 

    

     



87 
 

 

ค าแนะน า  
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
13. อาคารเรียนมีการติดป้ายข้อความหรือป้าย

สัญลักษณ์บอกเส้นทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟให้
นิสิตเห็นอย่างชัดเจน..............................................  
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การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
ด้านการจราจร 

14. เส้นทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              
มีหลายเส้นทางท าให้สะดวกในการเดินทางมา
มหาวิทยาลัยของนิสิต.............................................  

15. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการก าหนด
เส้นทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตได้ทราบ
อย่างชัดเจน ..........................................................  

16. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยเฝ้าเวรยามประจ าจุดเส้นทาง
เข้า-ออกอย่างสม่ าเสมอ..........................................  

17. เส้นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีเครื่องหมายและป้ายจราจรบอกชี้เส้นทางให้แก่
นิสิตอย่างชัดเจน.....................................................  

18. เส้นทางที่นิสิตใช้สัญจรภายในมหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ าตามจุดเส้นทางเพื่อให้ค าแนะน าแก่นิสิต......... 

19. เส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ไม่มีหลุม บ่อ การเปิดฝาท่อระบายน้ าทิ้งไว้บน
เส้นทาง..................................................................  

20.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการแบ่งพื้นที่ทาง
การจราจรไว้เป็นทางเท้าให้แก่นิสิตอย่างชัดเจน...... 

21. .เส้นทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒไม่มีสิ่งของ สิ่งกีดขวาง หรือร้านค้าตั้งอยู่บน
เส้นทาง..................................................................  

22. ป้ายสัญลักษณ์ทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน.... 
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ค าแนะน า  
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
23. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นที่จอด

ยานพาหนะอย่างเพียงพอ.......................................  
24. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการก าหนดพื้นที่

การจอดยานพาหนะไว้อย่างชัดเจน..........................  
25. บริเวณพื้นที่การจอดยานพาหนะภายใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยเฝ้าเวรยามอย่างสม่ าเสมอ................ 

26. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการแสดงผลการ
ตรวจสอบดูแลพนักงานขับรถและสภาพรถสวัสดิการ
ที่ใช้รับ-ส่งนิสิตให้ได้ทราบได้อย่างสม่ าเสมอ............ 

27. การจัดรถสวัสดิการรับ-ส่งมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต.....................................................  

28. รถสวัสดิการมีการติดป้ายข้อความหรือป้าย
สัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่าเป็นรถใช้รับ-ส่ง
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ..........................  

29. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการประชาสัมพันธ์
ช่วงเวลาการให้บริการรับ-ส่งของรถสวัสดิการแก่
นิสิตได้ทราบอย่างชัดเจน........................................  

30. พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ขณะขับรถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิตมหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ.................................................... 
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ค าแนะน า   
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .......... 

 

การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
ด้านการบริการความปลอดภัย 

31. นิสิตได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย
และสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒอย่างต่อเนื่อง................................  

32. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทาง
การแพทย์ที่ตนเองควรได้รับจากทางมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒอย่างชัดเจน..................................  

33. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดให้มีการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่นิสิตอย่าง 
สม่ าเสมอ................................................................                    

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้แก่นิสิตอย่างสม่ าเสมอ.............................  

35. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดศูนย์การแพทย์
และสถานพยาบาลเพื่อให้บริการการรักษาทาง
การแพทย์แก่นิสิตอย่างเพียงพอ..............................  

36. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดตรวจสุขภาพให้แก่
นิสิตอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ.....................................  

37. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดท าบันทึก
สุขภาพให้แก่นิสิตและติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ....... 

38. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดท าประกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยให้แก่นิสิตอย่างสม่ าเสมอ.............. 

39. นิสิตได้รับบริการทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒอย่างสะดวกสบาย………………… 

40. นิสิตได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์และเจ้าหน้าที่
ผู้เช่ียวชาญ.............................................................  
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ภาคผนวก ค 

ค่าความเช่ือมั่นและค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 
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ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 
1. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ 

ข้อที่ ค่าอ านาจ
จ าแนก ( t ) 

ข้อที่ ค่าอ านาจ
จ าแนก ( t ) 

ข้อที ่ ค่าอ านาจ
จ าแนก ( t ) 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

ด้านอาคาร
สถานที่ 
 
4.43 
4.20 
4.21 
4.37 
4.37 
4.13 
4.43 
4.40 
3.39 
4.17 
4.20 
4.60 
4.23 

 
 
 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

ด้าน
การจราจร 
 
4.53 
3.42 
4.20 
4.20 
4.13 
4.17 
4.10 
4.13 
3.97 
3.80 
3.97 
4.00 
4.17 
4.37 
4.20 
3.97 
3.93 
 

 
 
 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
 

ด้านการ
บริการความ
ปลอดภัย 
4.03 
4.37 
4.37 
4.17 
3.80 
4.20 
4.33 
3.97 
4.60 
4.27 
 

2. ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเป็นรายข้อ 
2.1 ด้านอาคารสถานที่ เท่ากับ 0.98 
2.2 ด้านการจราจร เท่ากับ 0.98 
2.3 ด้านการบริการความปลอดภัย เท่ากับ 0.96 

3. ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวระวิวรรณ  หิรัญสุนทร  
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 11 กรกฎาคม 2525 
สถานที่เกิด  บ้านเลขที ่169/1 ต าบลวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม   

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่  199/18 ต าบลบ้านคลองสวน  

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2538 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

จากโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2544 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

จากโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2548 การศึกษาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 (สาขาวิชาภาษาไทย) 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2555  การศึกษามหาบัณฑิต  (สาขาวิชาการอุดมศึกษา) 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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