
ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาตัวบงชี้และคูมือการดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา  

   (Safety School)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   

ผูศึกษา   นางวราลักษณ  บุษบง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   
 

บทคัดยอ 
 

 รายงานการพัฒนาตัวบงชี้และคูมือการดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา (Safety 

School)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือ 0พัฒนา 

ตัวบงชี้โรงเรียนปลอดภัยของสถานศึกษา 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูตอตัวบงชี้

โรงเรียนปลอดภัยของสถานศึกษา  3) เพ่ือสรางคูมือ 0การดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

(Safety School)  และ 4) เพ่ือศึกษา 0รายกรณี 0(Case Study) 0ความปลอดภัยของนักเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ปการศึกษา 2564 จํานวน 376  คน  ประกอบดวย ผูบริหาร

โรงเรียน  จํานวน  63  คน  ครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จํานวน  35  คน                   

และครูผูสอน จํานวน 278  คน  โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ีและมอรแกน   

     เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพ่ือสอบถาม 0

ความคิดเห็นของขาราชการครู  สอบถามความเหมาะสมตอตัวบงชี้โรงเรียนปลอดภัยของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม แบงออกเปน 2  ตอน ดังนี้  ตอนท่ี 1             

สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check 

List)  ตอนท่ี 2  ถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอตัวบงชี้โรงเรียนปลอดภัย  ลักษณะเปนแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 

(Percentage )  คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   

 ผลการศึกษาสรุปได  ดังนี้ 

  1. ผลการพัฒนาตัวบงชี้โรงเรียนปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พบวา มี 5 องคประกอบหลกั และ 36 ตัวบงชี้ดังนี้  

    1.1 องคประกอบหลักดานการปองกันภัยดานสิ่งแวดลอม มี 2 องคประกอบยอย                    

6 ตัวบงชี้ 1) องคประกอบยอยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มี 4 ตัวบงชี้ และ 2) องคประกอบยอย  

ดานสิ่งแวดลอมทางสังคม มี 2 ตัวบงชี้  

    1.2 องคประกอบหลักดานระบบคุมครองและชวยเหลือ  มี 6 องคประกอบยอย                      

12 ตัวบงชี้ ไดแก  1) องคประกอบยอยดานรางกาย มี 3 ตัวบงชี้ 2) องคประกอบยอยดานสติปญญา                   

มี 2 ตัวบงชี้ 3) องคประกอบยอยดานบุคลิกภาพและพฤติกรรม มี 2 ตัวบงชี้ 4) องคประกอบยอย                 

ดานอารมณและจิตใจ มี 2 ตัวบงชี้ 5) องคประกอบยอยดานสังคม มี 2 ตัวบงชี้ และ 6) องคประกอบ

ดานครอบครัว มี 1 ตัวบงชี้ 
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    1.3 องคประกอบหลักดานการปองกันและเฝาระวัง มี 2 องคประกอบยอย 7 ตัวบงชี้ 

ไดแก 1) องคประกอบยอยดานการปองกันการทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน มี 3 ตัวบงชี้  และ                     

2) องคประกอบยอยดานการสรางวินัยเชิงบวก มี 4 ตัวบงชี้ 

    1.4 องคประกอบหลักดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน มี 2 องคประกอบยอย                      

6 ตั วบ งชี้  ได แก  1) องคประกอบยอยด านการมองเปน คุณค าในตนเอง มี  3 ตั วบ งชี้  และ                        

2) องคประกอบยอยดานการเสริมสรางความสัมพันธในโรงเรียน มี 3 ตัวบงชี้ 

  1.5 องคประกอบหลักดานการสรางหลักสูตรความปลอดภัย มี 2 องคประกอบยอย                 

5 ตัวบงชี้ ไดแก  1) องคประกอบยอยดานการบริหารหลักสูตร  มี 2 ตัวบงชี้ และ 2) องคประกอบยอย

ดานการพัฒนาหลักสูตร มี 3 ตัวบงชี้ 

   โดยพบวา องคประกอบหลักท่ี มีคาน้ํ าหนักองคประกอบมาตรฐานสูงสุด  คือ 

องคประกอบหลักดานดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน                           

  2. ผลการสอบถามความคิดเห็นของขาราชการครูเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ 

โรงเรียนปลอดภัยของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม                         

ใน  5 องคประกอบหลัก  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด  เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย 

คือ ดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ดานการสรางหลักสูตรความปลอดภัย  ดานระบบคุมครองและ

ชวยเหลือ ดานการปองกันและเฝาระวัง  และดานการปองกันภัยดานสิ่งแวดลอม  เม่ือพิจารณาเปน                 

รายดาน และเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับแรกในแตละตัวบงชี้หลัก  ดังนี้ 

   ดานการปองกันภัยดานสิ่งแวดลอม คือ  สรางความตระหนักและใหความรูการรักษา

ความปลอดภัยแกนักเรียน สงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยจนเปน

นิสัย การสงเสริมพฤติกรรมดานความปลอดภัยและมีการใหการศึกษาเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจและ

เห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมไทย      

    ดานระบบคุมครองและชวยเหลือ คือ  โรงเรียนทําประกันชีวิตและคุมครองสุขภาพ

ใหแกนักเรียนทุกคน  โรงเรียนจัดอบรม  ใหความรูแกผูเรียนใหทราบถึงโทษ และการปองกันของยาเสพ

ติดในโรงเรียน  และจัดบริเวณโรงเรียนใหสะอาด  มีระเบียบ มีบรรยากาศท่ีดี  มีความปลอดภัย และ

อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู     

   ดานการปองกันและเฝาระวัง  คือ  โรงเรียนจัดทําขอมูลนักเรียนและศึกษานักเรียน

เปนรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนกลุมเสี่ยง  การปฏิบัติตอนักเรียนโดยปราศจากความรุนแรง  และ

โรงเรียนมีการฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนใหสามารถใชวิธีการตาง ๆ ในการสอนและจัดการหองเรียน       
   ดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน  คือ  สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเปนผูกระทํา

กิจกรรม  และสะทอนความคิดจากการทํากิจกรรมบริการสังคมตามความรูความสามารถ ประสบการณ 

และการเตรียมการของผูเรียนเอง โรงเรียนนํานักเรียนเขารวมโครงการ กิจกรรม ประเพณีของชุมชน

และทองถ่ินอยางตอเนื่อง  และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกในดานตาง ๆ   
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  ดานการสรางหลักสูตรความปลอดภัย  คือ  คณะกรรมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนดานความปลอดภัยในโรงเรียน  ครูนําความรูเก่ียวกับการ

เสริมสรางความปลอดภัยในโรงเรียนไปสอดแทรกความรูในการเรียนการสอน  และโรงเรียนจัดตั้งชมรม

และมีการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ   เก่ียวกับความปลอดภัยในโรงเรียน      

 3. ผลการสรางคู มือการดําเนินงานความปลอดภ ัยในสถานศ ึกษา (Safety School)

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  พบวา  มีคาเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของการ

ประเมินคุณภาพคูมือจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน โดยรวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ และมี

คาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับคูมืออยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอเชนเดียวกัน สามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานโรงเรียนปลอดภัยใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคได 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


