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บทที1่ 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดข้ึนเม่ือปลายปี พ.ศ. 2547 และมี
เหตุการณ์เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยมีหลายเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรง เช่น เหตุการณ์ปล้นปืน เผา
โรงเรียน ลอบทาํร้าย ฆ่า และ วางระเบิด สร้างความหวาดกลวัและหวาดระแวงแก่ประชาชนท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากมีหลายเหตุการณ์ท่ีสะทอ้นเจตนามุ่งทาํร้ายเจา้หนา้ท่ีรัฐ และ
ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ โดยเฉพาะขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ถือเป็น
เป้าหมายสาํคญัอีกเป้าหมายหน่ึงของผูก่้อเหตุ  

ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศชต.) (“ศชต. เผยเหตุไฟใต ้7 ปี ตายกวา่ 4 พนั 
เจบ็ 7 พนัออกหมายจบัแลว้กว่า 8 พนั”, 2554) ไดร้ายงานวา่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
2554 ไดเ้กิดเหตุสถานการณ์ความไม่สงบข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 7,499 เหตุ เฉล่ียวนั
ละ 2.8 เหตุ เฉพาะภาพรวมของปี พ.ศ. 2550 มีเหตุเกิดมากท่ีสุด 2,475 เหตุ นอกนั้น เฉล่ียปีละ กว่า 
1,300 เหตุ สาํหรับผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต นบัแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 มี
ผูบ้าดเจ็บรวม 7,773 คน เป็นประชาชน 5,212 คน เจา้หน้าท่ีทหาร และตาํรวจอีกจาํนวนหน่ึง มี
ผูเ้สียชีวิตรวม 4,200 คน เป็นประชาชน 3,643 คน ครูไดรั้บบาดเจ็บ 103 คน เสียชีวิต 111 คน ส่วนผูก่้อ
เหตุไดรั้บบาดเจบ็ 31 คน และเสียชีวิต 215 คน  ตลอดเวลาท่ีผา่นมา กลุ่มผูก่้อเหตุยงัมีความพยายามก่อ
เหตุอยา่งต่อเน่ือง  

จากรายงานของศชต.ขา้งตน้ นอกจากการทาํร้ายเจ้าหน้าท่ีทหาร ตาํรวจแลว้ จะเห็นได้ว่า 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จดัเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูก่้อเหตุความไม่สงบซ่ึงเห็นได้
จากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มดงักล่าว โดยระบุว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2554 มีครูท่ี
ไดรั้บบาดเจ็บจาํนวน103 คน เสียชีวิต 111 คน และมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเผาโรงเรียน 
การเผาบา้นพกัครู เป็นตน้ สาํหรับการลอบทาํร้ายครูและบุคลากรทางการศึกษามกัจะเกิดข้ึนในช่วง
ขณะท่ีเดินทางไปโรงเรียน และมีทั้งการทาํร้ายครูภายในโรงเรียน จากเหตุความรุนแรงต่อชีวิตท่ีเกิด
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ข้ึนกบัครู ส่งผลใหท้าํใหเ้กิดความหวาดระแวง สร้างความกงัวลใจกบัครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ถึงแมรั้ฐบาลจะเขา้มาดูแลกบัเหตุการณ์ความไม่สงบแต่กย็งัไม่สามารถยติุปัญหาความ
รุนแรงลงไดอ้ยา่งเด็ดขาด โดยยงัคงมีการลอบยิงลอบทาํร้ายประชาชนและครูอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหมี้ครู
จาํนวนหน่ึงขอยา้ยออกจากพื้นท่ี  

จากการสัมภาษณ์ นายมูฮมัหมดั วาเฮง (2 เมษายน 2556) ขา้ราชการครูในจงัหวดันราธิวาส 
พบว่าครูท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส มีความวิตกกงัวลกบัสถานการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึน เพราะ
ถึงแม้ว่าปัจจุบนัจะมีมาตรการด้านความปลอดภยัของขา้ราชการครู เช่น จดักาํลงัทหารดูแลความ
ปลอดภยัภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แต่ยงัเกิดเหตุการณ์ทาํร้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สาํหรับสาเหตุการทาํร้ายครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ศูนยป์ระเมินผล กองอาํนวยการรักษาความ
มัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ม.ป.ป.) ระบุในเอกสาร การศึกษาความคิดเห็นในการรักษาความ
ปลอดภัยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ที่ 3 จชต. และ       
4 อําเภอของ จ.สงขลา (ห้วงระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 13 พ.ย. – 31 ธ.ค. 55) วา่ เน่ืองจากกลุ่มผูก่้อเหตุ
รุนแรงมีจุดมุ่งหมายในการก่อเหตุร้ายอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และยงัมีแผนปฏิบติัการตอบโตก้ารปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีต่อเป้าหมายท่ีมีการระวงัป้องกนัตนเอง
ตํ่า รวมทั้งเป้าหมายท่ีมีการปฏิบติัเป็นระเบียบปฏิบติัประจาํและเนน้การก่อเหตุแลว้ ส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกของประชาชนในวงกวา้งและเป็นกระแสทางสังคม ทั้งน้ีเพ่ือแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผูก่้อเหตุ
รุนแรงยงัคงมีศกัยภาพในการก่อเหตุรุนแรงและเพ่ือเป็นการควบคุมมวลชนไม่ให้ร่วมมือกับฝ่าย
เจ้าหน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อเหตุต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการลอบยิงในขณะ
เดินทางไปและกลบัโรงเรียน หรือในระหว่างท่ีครูเดินทางไปทาํภารกิจส่วนตวัเน่ืองจากง่ายต่อการถูก
กระทาํและผูก่้อเหตุรุนแรงสามารถหลบหนีได้ง่าย สําหรับการปฏิบติัต่อสถานศึกษานั้น ผูก่้อเหตุ
รุนแรงมกัใช้การลอบวางเพลิง รวมถึงการจบัครูเป็นตวัประกนัเพ่ือกดดนัและต่อรองให้เจ้าหน้าท่ี
กระทาํตามขอ้เรียกร้องอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อมาตรการ
รักษาความปลอดภยัของครู บุคลากรทางการศึกษา และท่ีตั้งสถานศึกษาในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้ละส่ีอาํเภอของจงัหวดัสงขลา ซ่ึงดาํเนินการโดยของเจา้หน้าท่ีรัฐในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พบวา่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดา้นมาตรการรักษาความปลอดภยัของครู โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งการความตอ้งการและการใช้
สารสนเทศดงัน้ี (กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหนา้. ศนูยป์ระเมินผล, ม.ป.ป.) 
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1) การไดรั้บข่าวสารจากประชาชนในหมู่บา้นหรือในชุมชนเก่ียวกบัการก่อเหตุรุนแรงท่ี
ประสงคท์าํร้ายครูและลอบวางเพลิงสถานศึกษา มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 

2) การสับเปล่ียนกาํลงัหรือชุดรักษาความปลอดภยั ควรแจง้หรือประสานงานให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับทราบ 

3) ควรใหค้าํแนะนาํการใชอ้าวธุ และการซกัซอ้มแผนเผชิญเหตุ เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถใน
การป้องกนัตนเอง 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอขา้งตน้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละส่ีอาํเภอของจงัหวดัสงขลามีความตอ้งการและการใชส้ารสนเทศเพ่ือ
เพิ่มความสามารถในการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเอง รวมทั้งเพ่ือการปรับตวัใน
สถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลจากแหล่งบุคคลและจากการฝึกปฏิบติัจริง  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวา่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
มีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน และการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วน
บุคคลอย่างไรทั้งในช่วงเวลาการปฏิบติังานและในชีวิตประจาํวนั โดยคาดหวงัว่าผลการวิจยัสามารถ
เป็นขอ้มูลในการจดัการสารสนเทศของฝ่ายท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สามารถพฒันาระบบขอ้มูลและช่องทางการส่ือสารขอ้มูลสําหรับ
สนับสนุนการตัดสินใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและ
ความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการปฏิบติังานและการใชชี้วติประจาํวนัใน
จงัหวดันราธิวาส 

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการใช้สารสนเทศเพ่ือความ
ปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณลกัษณะทางประชากร 
สถานการณ์แวดลอ้มและวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ 
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คาํถามในการวจัิย 

1. พฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการใช้สารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความ
มั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวดันราธิวาสท่ีมี เพศ ศาสนา ภูมิลาํเนา           
อาย ุ   อายงุาน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน ตาํแหน่งหนา้ท่ี มีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการ
ใชส้ารสนเทศท่ีต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

2. พฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการใช้สารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความ
มัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาสท่ีมีสถานการณ์แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
สถานท่ีทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง มี
พฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศท่ีต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

3. พฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการใช้สารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความ
มัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาสท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการแสวงหา
และการใชส้ารสนเทศ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัดว้ยการดูแลความปลอดภยัของ
ตนเอง มีพฤติกรรมการแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศท่ีต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 

สมมุติฐานของการวจิัย 

การวิจยั เร่ือง การแสวงหาและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาสมีสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาสท่ีมีความแตกต่างตามตวัแปร เพศ ศาสนา ภูมิลาํเนา 
อาย ุอายงุาน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน ตาํแหน่งหนา้ท่ี สถานการณ์แวดลอ้ม และวตัถุประสงค ์มีพฤติกรรม 
การแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคล แตกต่างกนั 

 

ความสําคญัและประโยชน์ของการวจิยั 

1. ผลการวิจยัทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ ความเหมือน และความแตกต่างของพฤติกรรม
การแสวงหา การประเมินและการใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจงัหวดันราธิวาส โดยมีวตัถุประสงค์ทั้งเพื่อการปฏิบติังานและการใช้
ชีวิตประจาํวนั 
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2. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพฒันาระบบสารสนเทศ หรือการจัดการ
สารสนเทศของฝ่ายท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัของของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหส้ามารถพฒันาระบบขอ้มูลและช่องทางการส่ือสารขอ้มูลสาํหรับสนบัสนุนการตดัสินใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

การศึกษาและการเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหา การประเมิน การใชส้ารสนเทศเพ่ือความ
ปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขอบข่ายตวัแปรท่ีท่ีใชศึ้กษา ดงัน้ี 

1. ตวัแปรคุณลกัษณะทางประชากรไดแ้ก่ เพศ ศาสนา ภูมิลาํเนา อายุ อายงุาน สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียน ตาํแหน่งหนา้ท่ี   

2. ตวัแปรสถานการณ์แวดลอ้ม ไดแ้ก่ สถานท่ีทาํงานอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง 
สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง  

3. ตวัแปรวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน 
เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัดว้ยการดูแลความปลอดภยัของตนเอง 
 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือ โรงเรียนรัฐท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 6 อาํเภอของจงัหวดั
นราธิวาส ไดแ้ก่ บาเจาะ จะแนะ เจาะไอร้อง ตากใบ ยี่งอ และ แวง้ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดเ้จาะจงเลือกโรงเรียน
ในอาํเภอบาเจาะเป็นพ้ืนท่ีศึกษา เน่ืองจากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ีบ่อยคร้ัง โดยคร้ังท่ีมี
ความรุนแรงและสร้างความวิตกอย่างมากแก่ประชาชน คือ กรณีกองกาํลงันอกกฎหมายประมาณ 50 
คนแต่งกายคลา้ยทหารติดอาวุธสงครามบุกโจมตีฐานปฏิบติัการทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
ภาคใต ้ตาํบลบาเระเหนือ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลาประมาณ 
01.30 น. เกิดการยงิต่อสูก้บัฝ่ายทหาร เป็นเหตุใหฝ่้ายผูก่้อความไม่สงบถูกยงิเสียชีวิต 16 ศพ และคาดวา่
มีคนร้ายหลบหนี ในพ้ืนท่ี 4 ตาํบลของอาํเภอบาเจาะ ไดแ้ก่ บาเระใต ้บาเระเหนือ ปะลุกาสาเมาะ และ 
กาเยาะมาตี (ชาวบาเจาะหวาดกลวั เหตุโจมตีฐานปฏิบติัการนาวิกโยธิน วอนช่วยเหลือเยยีวยา, 2556)  
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
1.1 คุณลกัษณะทางประชากรของครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาส ไดแ้ก่ เพศ 

ศาสนา ภูมิลาํเนา อายตุวั อายงุานราชการ ตาํแหน่งหนา้ท่ี สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
1.2 สถานการณ์แวดลอ้มท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาส ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้ง ท่ีพกัและท่ีทาํงาน จาํแนกเป็น 
1.2.1 สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง 
1.2.2 ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง 
1.2.3 สถานท่ีพกัและท่ีทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง 

1.3 วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ จาํแนกเป็น 
 1.3.1 เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 
 1.3.2 เพื่อใชใ้นการดูแลความปลอดภยัและความมัน่คงของตนเอง 

2. ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
2.1 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครู

และบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาส  
2.2 การประเมินสารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาส  
2.3 การใชส้ารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจงัหวดันราธิวาส  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ครู หมายถึง ครูของโรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาสงักดัภาครัฐ อาํเภอบาเจาะจงัหวดันราธิวาส  

2. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูส้นับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้าํหน้าท่ีให้บริการหรือ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีอาํเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธิวาส 
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3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
4. การใช้สารสนเทศ  หมายถึง  การใช้สารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชส้ารสนเทศ รูปแบบการใชส้ารสนเทศ เวลาท่ีใชส้ารสนเทศ 
5. การประเมินสารสนเทศ หมายถึง แนวทางท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาใชใ้นการประเมิน 

สารสนเทศท่ีไดจ้ากการแสวงหา ประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ ความน่าเช่ือถือของ
แหล่งสารสนเทศ ประโยชน์ในการสนบัสนุนการตดัสินใจ 

6. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การแสวงหาสารสนเทศ ไดแ้ก่ ประเภทของสารสนเทศ ความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศ รูปแบบการ
แสวงหาสารสนเทศ เวลาในการแสวงหาสารสนเทศ เน้ือหาของสารสนเทศ เพื่อความปลอดภยัในชีวิต
ในการปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส 

7. สถานการณ์แวดล้อม  หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัซ่ึงกาํหนดเป็น 3 ลกัษณะ คือ สถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง ท่ีพกัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียง และ 
สถานท่ีทาํงานและท่ีพกัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง 

8. วตัถุประสงค์ในการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ หมายถึง เป้าหมายท่ีครูและบุคลากร
ทางการศึกษากาํหนดในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ จาํแนกเป็น เพ่ือประโยชน์ในการการ
ปฏิบติังาน และ เพ่ือใชใ้นการดูแลความปลอดภยัและความมัน่คงของตนเอง 
              9. พ้ืนท่ีเส่ียง คือ บริเวณพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีตั้งในจงัหวดันราธิวาส ท่ีมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
ท่ีจะเกิดหรือเคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงต่อร่างกายและทรัพยสิ์นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งเจา้ท่ีของรัฐ และประชาชน 
             10. สารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หมายถึง ข้อมูล หรือ สารสนเทศท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสวงหาและนํามาใช้เพ่ือ
ประกอบการดาํเนินชีวิตและการตดัสินใจในการดูแลความปลอดภยัของตนเองในโอกาสต่าง ๆ  

 
 

 




