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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอความรู และความสามารถในการตอบโตเหตุอัคคีภัย 

ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชการวัดความรูดานการตอบโตเหตุอัคคีภัย และ
ความสามารถในการตอบโตเหตุอัคคีภัย ดวยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา คะแนนในดานความรูดานการตอบโต
เหตุอัคคีภัย จากกลุมตัวอยางจํานวน 95 คน อยู ในระดับดีมาก เชนเดียวกับความสามารถดานการตอบโต               
เหตุอัคคีภัย โดยที่ระดับความรู และความสามารถในการตอบโตเหตุอัคคีภัย ไมมีความสัมพันธกับ เพศ อายุ 
ประสบการณในการทํางาน ประสบการณในการฝกอบรมและฝกซอมการปองกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่ผานมา แตมี
ความสัมพันธกับระดับการศึกษาของเจาหนาที่ความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญ โดยผูที่มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาจะมีคะแนนอยูในเกณฑนอยที่สุด รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ปริญญาตรี ตามลําดับ ซึ่งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวนใหญจะมีระดับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังนั้นการใหความสําคัญในการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่กลุมนี้จึงม ี        
ความจําเปน อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณพบวา เนื่องจากลักษณะการทํางานและหนาที่ของเจาหนาที่รักษา      
ความปลอดภัยมีความแตกตางกัน บางคนไมเคยประสบเหตุอัคคีภัยเลย จึงอาจจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหความรู 
และความสามารถในการระงับเหตุอัคคีภัยตางกัน ทั้งที่กลุมตัวอยางทั้งหมดเคยผานการฝกอบรมและฝกซอม            
การปองกันและระงับเหตุอัคคีภัยมาแลว ถาไมไดปฏิบัติก็จะลืมขั้นตอนการตอบโตได ดังนั้นจึงเสนอแนะใหเพิ่ม
ความถี่ในการจัดฝกอบรม และใหความสําคัญในการใหความรูเกี่ยวกับอัคคีภัยและความสามารถในการระงับเหตุ
อัคคีภัยเบื้องตนใหกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในทุก ๆ พื้นทีป่ฏิบัติการในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย เชน โรงอาหาร อาคารปฏิบัติการ หอพัก เปนตน 
 

คําสําคัญ :  ความรูและความสามารถดานการตอบโตเหตุอัคคีภัย  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
Abstract 

This study aimed to identify the factors that contribute to fire response knowledge and 
performance of security guards at Ubon Ratchathani University. Specific assessments were used to 
score their fire response knowledge and performance.  The results from ninety-five security guards 
indicated that their fire response knowledge and performance were at advanced level. The results 
of correlational analysis showed that there was no significant correlation between the level of 
their knowledge and performance and their sex, age, work experience, fire training and previous 
experience of fire drills. However, the study did show that there was a significant positive 
correlation between their level of education and their knowledge and performance. Furthermore, 
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during the interviews, security officers were asked to indicate any factors that affected their fire 
response knowledge and performance. The majority of participants commented that, firstly, since 
they were assigned to work in different areas and duties, they had no chance to counter fire 
incidents. Secondly, although they had undertaken fire training, most of them could not 
remember any of it. This study advises that the University should provide additional training 
courses for security officers. Regular practice of firefighting and fire drills are needed to ensure 
that security officers can effectively  respond to any fire incidents that might occur. This is 
particularly important for those employees who work in high risk locations such as canteens, 
laboratories and dormitories. 
 

Keywords :  fire response knowledge and performance; security guards at Ubon Ratchathani 
University 

 
บทนํา
 เหตุอัคคีภัยนับเปนภัยที่เกิดขึ้นไดบอย และ
มักจะกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต และทรัพยสิน
อยางมหาศาล อีกทั้ งยังสามารถลุกลามไปยังพื้นที ่      
รอบขางได หากไมสามารถควบคุมเหตุอัคคีภัยนั้นได
อยางมีประสิทธิภาพ จากขอมูลสถานการณอัคคีภัยใน
ประเทศไทย จากระบบฐานขอมูล และคุณภาพชีวิต 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในชวงป พ.ศ. 2532 - 2556 พบวาสถิติการ
เกิดอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
และมีมูลคาความเสียหายเพิ่มขึ้นทุกป [1] การจัดทํา
มาตรการปองกันและระงับเหตุอัคคีภัย รวมถึงการ
ฝกอบรมหรือใหความรูดานการตอบโตเหตุฉุกเฉิน      
ใหแกประชาชน หรือบุคลากรในพื้นที่ จึงเปนสิ่งที ่                  
มีความสําคัญมากในปจจุบัน  
 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหนาที่
ภายในอาคารถือเปนบุคคลซึ่งคนสวนใหญมักจะเขาไป
ขอความชวยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนั้นนอกจาก
ความรู และความสามารถในการระงับเหตุฉุกเฉินทั่วไป 
เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยตองมีความรู  และ
สามารถปองกัน และระงับเหตุอัคคีภัยดวย แตหาก
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมมีความรู  หรือไม
สามารถนําความรู เกี่ยวกับการตอบโตเหตุอัคคีภัย          
มาใชได ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดเหตุอัคคีภัยก็
จะมีผลมากขึ้นตามไปดวย จากการศึกษาขอมูล
พฤติกรรมของคนในเหตุเพลิงไหมของสมาคมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสมุทรปราการ 

พบวา เมื่อมีเหตุเพลิงไหมเกิดขึ้นคนทั่วไปจะแสดง
พ ฤติ ก รรม ห รื อนิ สั ย ออก มาเพื่ อ ตอบ สนอ งกั บ 
สถานการณเพลิงไหมในการเอารอดและรับมืออยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น แตบางคนก็จะ
เกิดความตกใจจนไมสามารถควบคุมสติตัวเองได ทําให
มองขามความปลอดภัยของตัวเอง พฤติกรรมเหลานี้มัก
เกิดจากปจจัยหลายอยาง สงผลใหการตอบโตเหตุ
อัคคีภัยของแตละบุคคลมีความแตกตางกันออกไป [2]  
ความรูและความสามารถในการปองกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จึงเปนสิ่งที่
มีความสําคัญมาก แตระดับความรูและความสามารถ
การปองกันและระงับเหตุของแตละบุคคลมักจะมีความ
แตกตางกันทําใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบางคน
ไมสามารถระงับเหตุอัคคีภัยไดถึงแมจะถูกฝกซอมมาใน
รูปแบบเดียวกัน การศึกษาในครั้งนี้จึงตองการศึกษา
ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหระดับความรู และความสามารถใน
การปองกัน และระงับเหตุอัคคีภัยของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยแตกตางกัน โดยจะศึกษาบุคคลากรที่
เปนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 
วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง
เมื่อทําการเปรียบเทียบจํานวนประชากรเพื่อหาจํานวน
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ตัวอยางจากสูตรการคํานวณของเครซี่และมอรแกน 
และกําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% 
และระดับความเชื่อมั่น 95% ประชากรเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด 
จํานวน 124 คน จะคํานวณไดจํานวนตัวอยางจํานวน 
95 คน ดังนี ้

   n	 = 	
��	��(���)						

��	(���)����(���)
  

  (1.1) 
เมื่อ  n     คือ    ขนาดของกลุมตัวอยาง  
  �    คือ    ขนาดของประชากร    
 �     คือ    สัดสวนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร  
           �	  คือ    ระดับความคลาดเคล่ือนของ
การสุมตัวอยางที่ยอมรับได   
              �� คือ    คาไคนแสควรที่ df เทากับ 1 
และระดับความความเชื่อมั่น 95%  
 

2 . เครื่อ งมือที่ ใช ในการรวบรวมขอมู ล 
สัมภาษณแบบบูรณาการความรูเรื่องอัคคีภัยของคู
สนทนา เพื่อคนหาบริบทของการเกิดความรู  และ
ความสามารถในการตอบโต เหตุอั คคีภั ย  และใช
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน 
การอบรมและการฝกซอมดานอัคคีภัย พรอมทั้ ง
แบบสอบถามความรูดานการตอบโต เหตุอัคคีภัย 
จํ าน วน  1 5  ข อ  คิ ด เป น  1 5  ค ะ แ น น  [3 ] แ ล ะ
แบบสอบถามความสามารถในการตอบโตเหตุอัคคีภัย 

จํานวน 15 ขอ คิดเปน 15 คะแนน [4] แบงระดับของ
คะแนนของทั้ง 2 สวน ออกเปน 4 ระดับ ไดแก คะแนน 
0 - 7 อยูในระดับนอย, 7 – 10 อยูในระดับปานกลาง, 
10 – 12 อยูในระดับดี, 12 – 15 อยูในระดับดีมาก 

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล  
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

ความถี่  รอยละ  วิ เคราะหความสัมพันธ ดวยสถิต ิ       
Chi-Square Test ดวยโปรแกรม SPSS  

 
ผลการวิจัย 

ผลจากแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณทํางาน การอบรมและการฝกซอมดาน
อัคคีภัย ไดขอมูลแสดงในTable 1 เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสวน
ใหญเปนเพศชาย อายุ 40-50 ป จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีประสบการณ ในการทํางาน           
1-5 ป ผานการอบรม และฝกซอมการปองกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยมาแลว 

จากการตอบแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความรู
ดานการตอบโตเหตุอัคคีภัยของกลุมตัวอยาง จํานวน 
95 คน พบวามีระดับความรูเกี่ยวกับการตอบโตเหตุ
อัคคีภัย อยูในระดับนอย รอยละ 6.32 ระดับปานกลาง
รอยละ 15.70 ระดับดี รอยละ 32.63 และระดับดีมาก 
รอยละ 45.26 สวนระดับความสามารถดานการตอบโต
เหตุอัคคีภัยของกลุมตัวอยาง พบวา อยูในระดับนอย 
รอย 2.11 ระดับปานกลางรอยละ 31.58 ระดับดี        
รอยละ 21.05 และระดับดีมาก รอยละ 45.26 ดังแสดง
ใน Table 1 และ 2 ตามลําดับ  

 

Table 1 Subjects’ personal data 
Factors N percentage 

Sex 95 100 
 Male 85 89.47 
 Female 10 10.53 
Age 
 ≤ 20 1 1.05 
 20-30 17 17.89 
 30-40 30 31.58 
 40-50 34 35.79 
 50-60 13 13.68 
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Factors N percentage 
Educational level 
 Elementary school 28 29.47 
 Middle school 43 45.26 
 High school 23 24.21 
 Bachelor degree 1 1.05 
Work experiences 
 <1 year 4 4.21 

 1 – 5 years 40 42.11 

 5 – 10  years 39 41.05 

 >10  years 12 12.63 

Previous involvement in firefighting training courses 
 Yes 90 94.74 

 No 5 5.26 

Previous involvement in fire drills 
 Yes 90 94.74 

 No 5 5.26 

 
Table 2. p-value of correlational analysis  

Parameters Knowledge of 

 firefighting 

Ability of  

firefighting 

sex 0.744 0.488 

age 0.33 0.506 

Educational level 0.028* 0.172 

Work experiences 0.542 0.649 

Previous involvement  

in firefighting training courses/ fire drills 

0.176 0.159 

*p-value < 0.05 
 

จากการวิเคราะหขอมูลโดย Chi-Square test 
เพื่อทดสอบวาปจจัยทั้ง 5 อยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน ประสบการณ        
ในการเขารวมอบรมการดับเพลิง และประสบการณ      
ในการฝกซอมการปองกันและระงับเหตุอัคคีภัย นั้นมี
ความสัมพันธกับผลระดับความรูดานการตอบโตเหตุ
อัคคีภัย และระดับความสามารถในการตอบโตเหตุ
อั ค คี ภั ย ห รื อ ไม  ดั งแ ส ด งในTable 2  พ บ ว าผู ที ่              
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จะมีคะแนนอยูใน
ระดับนอย, ปานกลาง, มาก และมากที่สุดมีจํานวน 5, 
14, 2 และ 7 คนตามลําดับ ผูที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จะมีคะแนนอยู ในระดับนอย,      

ปานกลาง, มาก และมากที่สุดมีจํานวน 3, 9, 9 และ 
22 คนตามลําดับ ผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จะมีคะแนนอยูในระดับนอย, ปานกลาง, 
มาก และมากที่ สุดมีจํ านวน 2, 5, 3 และ 13 คน
ตามลําดับ และผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมี
จํานวน 1 คน มีระดับคะแนนจัดอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาp-value เทากับ 0.028 นั่นหมายถึง ระดับ
การศึกษามีผลตอระดับความรูดานการตอบโตเหตุ
อัคคีภัยของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย แตไมมี
ปจจัยที่ทําใหคาคะแนนดานความ สามารถในการตอบ
โตเหตุอัคคีภัยมีความแตกตางกัน  
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สรุปและเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่มีผล

ตอความรู และความสามารถในการตอบโตเหตุอัคคีภัย 
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยการศึกษาครั้งนี้ระบุปจจัยที่ตองการ
ศึกษา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ทํางาน การอบรมและการฝกซอมดานอัคคีภัย จากการ
ส อ บ ถ าม ข อ มู ล เบื้ อ งต น จ าก สํ านั ก ง าน รั ก ษ า              
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพบวา หนวยงานรักษาความปลอดภัย 
ประกอบดวย 4 สวน ไดแก งานจราจร งานปองปราม 
และตรวจตรา งานบรรเทาสาธารณภัย และงาน          
ศูนยวิทยุแมขายสื่อสารประจําสํานักงาน โดยเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยทุกคนจะไดรับการฝกอบรมความรู
ดานการปองกันและระงับเหตุอัคคีภัย พรอมทั้งฝกซอม
การระงับเหตุอัคคีภัยในสถานการณเหตุเพลิงไหมที่
จําลองขึ้นเปนประจําทุกป รวมทั้งยังมีการฝกอบรม
ความปลอดภัยในดานตาง ๆ เชน งานจราจร งาน
บรรเทาสาธารณภัย เปนตน การบริหารหนวยงาน
รักษาความปลอดภัยนั้น ไดกําหนดใหกลุมหลักที่จะทํา
หนาที่ เปนทีมดับเพลิง คือ  เจาหนาที่ รักษาความ
ปลอดภัยที่ปฏิบัติหนาที่เปนสายตรวจ ซึ่งกลุมนี้จะมี
การซอมการดับ เพลิ งอยู เสมอ อี กทั้ งยั งมีหน าที่
ชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชุมชนใกลเคียงดวย สวน
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในฝายอื่น ๆ ก็จะไดรับ
การฝกอบรมเชนกัน แตจะเปนการฝกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นตนเทานั้น เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
จากทั้ งหมด 95 คน อายุตั้ งแต  20-60 ป  จากการ
สอบถามขอมูลจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
เพิ่มเติม พบวา ระดับอายุที่แตกตางกันของเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน
ปจจัยหนึ่งในการจัดงาน หรือจัดหนาที่ใหกับเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย โดยผูที่มีอายุระหวาง 20-40 ป 
สวนใหญมักจะมีหนาที่ประจําตามจุดตรวจ การจราจร 
เปนทีมดับเพลิง เปนสายตรวจ หรือประจําการ ณ 
ทางเขา-ออก ของมหาวิทยาลัย เพราะเปนบุคคลที่มี
สภาวะรางกายเหมาะสมกับงาน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
สวนบุคคลที่มีอายุ  40-60 ปจะไดรับหนาที่ ใหดูแล
บริเวณอาคารเรียน หรือ หอพัก เพราะบุคคลที่ม ี        

อายุมาก สวนใหญมักจะมีประสบการณในการทํางาน
มากเชนกัน จึงคุนเคยกับผังอาคารนั้น ๆ และไมตอง
เดินทางไปยังจุดอื่น ๆ จากขอมูลสวนบุคคล พบวา 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย สวนใหญจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผานการฝกอบรม และ
ฝกซอมตอบโตเหตุอัคคีภัยมาแลว เนื่องจากสํานักงาน
ฝายรักษาความปลอดภภัย และสวัสดิภาพบุคลากร        
จัดใหมีการฝกอบรม และฝกซอมเหตุอัคคีภัยทุก ๆ ป 
ในชวงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวาปจจัยที่มีผล
ตอระดับความรูด านการตอบโต เหตุอัคคีภัยของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คือ ระดับการศึกษา แตไมพบวามีปจจัยใดสัมพันธกับ
ระดับความสามารถดานการตอบโตอัคคีภัย จากการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความรูดานการตอบโต
เหตุอัคคีภัยของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รอยละ 
45 มีคะแนนอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาขอคําถาม
แตละขอพบวา ขอคําถามที่ เจ าหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยตอบผิดมากที่สุดคือ ขอที่ 1 องคประกอบ
สําคัญของการเกิดไฟ, ขอ 3 สาเหตุท่ีใชน้ําในการดับไฟ, 
ขอ 2 การควบคุมองคประกอบในการดับไฟ และขอ 4 
การแจงหนวยงานภายนอกอาคารที่ เกี่ยวของดวย
หมายเลขใด ตามลําดับ ซึ่งจากการสอบถามเจาหนาที่
ความปลอดภัยที่ตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม พบวา ปกติ
แลวในการอบรมการควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัยของ
แต ละป  วิทย ากรที่ ม าให ความรู มั ก จะกล าวถึ ง
รายละเอียดดังกลาวอยูเสมอ แตเนื่องดวยลักษณะการ
ทํางานที่อาจจะไมไดนําความรูนั้นมาใชจึงทําใหจําไมได 
ดังตัวอยางเชน ขอคําถามขอที่ 4 มีคําถามวา หากพบ
เหตุเพลิงไหม  จะแจงหนวยงานภายนอกอาคารที่
เกี่ ย วข อ งด วยห มาย เลข ใด  ข อ คํ าถ ามนี้ ผู ต อ บ
แบบสอบถามสวนใหญมักจะลังเลระหวางตัวเลือก ที่ 2 
หมายเลข 119 และตัวเลือกที่ 3 หมายเลข 199 ซึ่ง
คําตอบที่ ถูกตองคือ  ตัวเลือกที่  3 หมายเลข 199 
เนื่องจากตัวเลขที่มีความคลายคลึงกัน ประกอบกับ
ลักษณะการทํางานท่ีมีการสื่อสารโดยการใชวิทยุสื่อสาร
ภายในองคแทนการสื่อสารโดยการใชโทรศัพท เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินจะมีการแจงขอมูลมายังแมขายวิทยุสื่อสาร 
จากนั้นผูควบคุมวิทยุแมขายจึงจะประสานงานกับ
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ห น ว ย งาน ภ าย น อ ก อี ก รอ บ  เจ าห น าที่ รั ก ษ า               
ความปลอดภัยที่ปฏิบัติหนาที่  ณ จุดอื่น ๆ จึงไมมี
ความคุนเคยกับหมายเลขตาง ๆ ที่ใชทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร ผูวิจัยจึงไดเสนอใหติดเบอรโทรฉุกเฉิน
ไวในบริเวณปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีความปลอดภัยทุก
จุด  

อีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการตอบแบบสอบถาม
ของเจ าหน าที่ รั กษ าความปลอดภั ย  คื อ  หน าที ่              
ที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไดรับมอบหมายให
กระทําในแตละจุด ซึ่งเจาหนาที่ความปลอดภัยที่มี
หนาที่ดูแลอาคารเรียน หอพัก จะมีหนาที่เฉพาะการ
ดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย ภายในบริเวณ
หอพักและบริเวณใกลเคียงนั้น สวนเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยที่ปฏิบัติหนาท่ีบริเวณประตูทางเขา หรือ
สายตรวจมักจะมีการมอบหมายหนาที่ในการชวยเหลือ
เหตุสาธารณภัยตาง ๆ ของประชาชนทั่ว ๆ ไป เชน        
เหตุไฟไหมในชุมชน เปนตน ทําใหเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยที่ปฏิบัติหนาท่ีบริเวณประตูทางเขา-ออก และ
สายตรวจสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
และไดนําความรูเหลานั้นมาทบทวนและนํามาปฏิบัติได
มากกวาเจาหนาท่ีความปลอดภัยพื้นที่อื่น 

ระดับความสามารถดานการตอบโตเหตุอัคคีภัย 
ของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสวนใหญอยูในเกณฑ
ดีมาก แตจะมีขอที่มีคะแนนที่อยูในเกณฑคอนขางต่ํา
คือ ขอที่ 3 มีคําถามวา ทานสามารถดับเพลิงโดยการใช
สายฉีดน้ําดับเพลิงไดในระดับใด พบวามีผูที่ตอบวา
สามารถทําไดในระดับเล็กนอยถึงรอยละ 45.6 และขอ
คําถามที่ 6  ถามวา ทานทราบวาจุดรวมพลของอาคาร
อยูที่ ใดของอาคาร ในขอคําถามนี้มีผูที่ตอบวาตอบ
แบบสอบถามในระดับนอยรอยละ 23.3 ซึ่งจากการ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมพบวาในการฝกซอมการปองกัน
และระงับเหตุอัคคีภัย จะมีการจัดแบงทีมที่มีหนาที่เปน
ทีมฉุกเฉินโดยเฉพาะอยูแลว ดังนั้นผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่ เปนทีมฉุกเฉินจึงมักจะมีการฝกฝน          
ที่เขมขนมากกวา และมีความถี่ในการซอมทีมฉุกเฉิน
มากกวา สวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ไมไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนทีมฉุกเฉินก็จะไดรับการ
ฝกซอมตามหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตัน ซึ่งจะมีความถี่
และความเขมขนในการฝกนอยกวาและจากการศึกษา

ขอมูลในการตอบแบบสอบถามยังทราบอีกวา สวนใหญ
แลวทีมฉุกเฉินหรือทีมดับเพลิงซึ่งสวนใหญปฏิบัติหนาที่
เปนสายตรวจมักจะไดรับมอบหมายหนาที่ในการดูแล 
รักษาความสงบรอบ ๆ ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย
ดวย ทีมดับเพลิงจึงมีความคุนเคยและมีทักษะในการใช
อุปกรณดับเพลิง และมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจาก
เหตุอัคคีภัยมากกวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย         
ที่ปฏิบัติหนาท่ีในจุดอื่น ๆ ขอเสนอแนะเบื้องในงานวิจัย
ครั้งนี้จึงเสนอแนะใหเพิ่มความถี่ในการจัดฝกอบรมและ
ใหความสําคัญในการใหความรูเกี่ยวกับอัคคีภัยและ
ทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องตนใหกับเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในทุก ๆ พื้นท่ี สําหรับ
การศึกษาเพิ่ มเติมในครั้ งตอไปอาจตองพิจารณา
เพิ่มเติมขอมูล ผลการศึกษาความรูและความสามารถ
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยแบงเปนกลุม
งาน ซึ่ งจะไดขอมูลที่ เปนประโยชนในการพัฒนา
บุคลากรดานการรักษาความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม 
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