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การบริหารความเส่ียง 

ความหมายของการบริหารความเส่ียง ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการบริหารความเส่ียงไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552 ,หน้า 111) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร
ความเส่ียงคือ  กระบวนการท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
ด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตาม
แผน  เพื่อให้ระดบัของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได้  
ควบคุมได ้ และตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

ดวงใจ  ช่วยตระกูล (2551) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารความเส่ียง หมายถึงการจดักระบวนการ
ด าเนินงานขององคก์รให้บรรลุเป้าหมายโดยมีการวางแผนวิเคราะห์ก ากบั  พฒันาทางเลือกในการบริหาร
ความเส่ียง  ตรวจติดตามและควบคุมใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 สงวน ช้างฉัตร (2547) ท่านได้ให้ความหมายของการบริหารความเส่ียงไวว้่าหมายถึงเป็นการ
ปฏิบติัการควบคุมความเส่ียง  ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผนความเส่ียงการประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  การ
พฒันาทางเลือกในการบริหารความเส่ียง  การตรวจสอบความเส่ียงเพื่อหาวา่ความเส่ียงไดเ้ปล่ียนแปลงไป
อยา่งไรและบนัทึกการบริหารความเส่ียงทั้งหมด 

นฤมล  สะอาดโฉม (2549,หนา้ 30) กล่าวถึงความหมายการบริหารความเส่ียง  คือ  วิธีการบริหาร
จดัการท่ีเป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัองค์กร ทั้งน้ีเพื่อให้
องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  นิรภยัจนัทร์สวสัด์ิ(2551, หนา้21) กล่าววา่การบริหารความเส่ียงคือกระบวนการท่ีใชใ้นการบริหาร
ปัจจยัและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลค่าแต่ละโอกาสท่ีองคก์รจะ
เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดบัและขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับ
ได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงกาบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็น
ส าคญั 

สรุป ความหมายของการบริหารความเส่ียงไดด้งัน้ี  การบริหารความเส่ียง  หมายถึง  วิธีการบริหาร
จดัการท่ีเป็นไปเพื่อการป้องกนั คาดการณ์    ลดโอกาสและลดมูลเหตุท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ด าเนินการขององค์กร  ทั้ งน้ีเพื่อให้องค์กร   สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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แนวคิดการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เป็นกลวิธีท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีน ามาใช้ในการบ่งช้ี 

วิเคราะห์ ประเมิน จดัการ ติดตาม และส่ือสารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่ายงาน หรือ

กระบวนการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือนอ้ยท่ีสุดและ

เพิ่มโอกาสแก่องคก์รมากท่ีสุด 

ความหมายของความเส่ียง  จนัทนา สาขากร,นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ, ศิลปพร ศรีจัน่เพชร(2557, 

หนา้ 3-1)กล่าววา่“โอกาสท่ีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดการณ์ไวค้วามแตกต่าง เกิดจาก

ความไม่แน่นอนของปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความส าเร็จของการด าเนินงานขององคก์ร ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง

ซ่ึงแตกต่างไปจากคาดการณ์มีโอกาส ได ้2 ลกัษณะ ผลกระทบในเชิงลบ และผลกระทบในเชิงบวก” 

มหาวิทยาลยัมหิดล (2557) กล่าวว่า“ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนแล้วส่งผลให้

องคก์รไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดข้ึนอาจมาจากทั้งปัจจยัภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ การขยายตวัหรือการหดตวัทางเศรษฐกิจ ความผนัผวนทางการเงิน 

และความตอ้งการของผูรั้บบริการ” 

ธร สุนทรายุทธ(2550, หน้า 152) กล่าวว่า “เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน

สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเส่ียงหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ทั้งในระดบัประเทศ ระดบัองคก์ร หรือหน่วยงานนั้น ๆ”มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

(2553, หน้า 1) กล่าวว่า “โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่าหรือ

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าใหเ้กิดการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเปูาประสงคข์ององคก์ร 

ธนรัตน์ แตว้ฒันา (2550, หนา้ 5) กล่าววา่ “เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวงั หรือ

ความไม่แน่นอน มีโอกาสท่ีจะประสบกบัความสูญเสียหรือส่ิงท่ีไม่พึงประสงคไ์ดแ้ก่ ภยัธรรมชาติ การทุจริต 

การลกัขโมยความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกด าเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ 

ความเสียหาย การเกิดอนัตราย สูญเสียทรัพยสิ์น สูญเสียช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ขององคก์ร และบุคลากร เกิด

ความไม่แน่นอน หรือศกัด์ิศรี หรือเกิดความสูญเสียจนตอ้งมีการชดใชค้่าเสียหาย” 
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1. ภยัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเช่น การเกิดน ้าท่วม ไฟไหม ้แผน่ดินไหว   

2. สภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อตัราดอกเบ้ีย อตัราและเปล่ียนสกุลเงิน และเหตุการณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวของราคา แหล่งเงินทุน ภาวการณ์แข่งขนั 3.  สถานการณ์เมือง เช่น เหตุการณ์ท่ี

เก่ียวกบัการประกาศใชก้ฎหมาย ระเบียบและเหตุการณ์ท่ีเกิดหรือจ ากดัโอกาสเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ การ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี 

4. สังคม เช่นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของประชากร การยา้ยแหล่งท่ีอยู่โครงสร้าง

ครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัแนวโนม้การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

เช่น อีคอมเมิช ซ่ึงส่งผลต่อการใชส้ารสนเทศในการบริหาร การลดโครงสร้างตน้ทุน หรือความตอ้งการดา้น

เทคโนโลย ีและปัจจยัเส่ียงภายในไดด้งัน้ี 1)โครงสร้างพื้นฐาน เช่นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการเงินทุน

เพื่อขยายหรือรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การลดเวลาท่ีเคร่ืองจกัรเสีย และการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ 2) 

พนกังานเช่นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัอุบติัเหตุ การทุจริต การหมดอายุสัญญาจา้ง การสูญเสียพนกังานส าคญั ท่ี

ส่งผลต่อความเสียหายทางการเงินและช่ือเสียงและการหยดุผลิต 3)เทคโนโลย ีเช่นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัระบบ

ไอทีและสารสนเทศภายในองค์กร ความถูกตอ้งครบถว้นของสารสนเทศ ความมัน่คงปลอดภยั การทุจริต

การเลือกระบบท่ีจะใช้การพฒันาและบ ารุงรักษาระบบ การหยุดชะงกัของระบบ และความไม่สามารถ

ปฏิบติังานต่อเน่ือง และจากประเภทของความเส่ียงท่ีเกิดทั้งปัจจยัทั้งภายในและภายนอกแลว้นั้น 

 มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2553, หนา้6) ไดร้ะบุความเส่ียงไวด้งัน้ี  1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์หมายถึง

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนการปฏิบติัราชการ รวมถึงการ

น าไปปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม หรือ ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอกองคก์าร 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพฒันาและการบรรลุผลเปูาประสงคแ์ละหรือเป้าหมายองคก์าร 

 2. ความเส่ียงด้านปฏิบติังาน หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานตามปกติทุก

ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการ เทคโนโลยี สารสนเทศ วสัดุ/อุปกรณ์ บุคลากร

ท่ีปฏิบติังาน วา่มีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใดซ่ึงถา้ไม่ดีพอองคก์ารตอ้งหาวิธีการในการจดัการไม่ให้

ความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ

หรือแผนกลยทุธ์ขององคก์าร  

3. ความเส่ียงดา้นการเงินหมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมในเร่ือง การเงิน งบประมาณ 

และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ท่ีเกินความจ าเป็น หรือไม่มีประสิทธิภาพ 
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4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบหมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัทีเก่ียวขอ้งไดห้รือกฎระเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบติังาน หรือไม่สามารถปฏิบติังานไดท้นัตามเวลาท่ี ก าหนด และอาจมีผลต่อการลงโทษกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุปไดว้า่ความส่ียง หมายถึง สถานการณ์ท่ีเผชิญกบัอุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาสจึงส่งผลให ้

 

องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียง 

1 การระบุช้ีวา่องคก์รก าลงัมีภยั  เป็นการระบุช้ีวา่องคก์รมีภยัอะไรบา้งท่ีมาเผชิญอยู ่และอยูใ่น

ลกัษณะใดหรือขอบเขตเป็นอยา่งไร นบัเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความเส่ียง 

2 การประเมินผลกระทบของภยั เป็นการประเมินผลกระทบของภยัท่ีจะมีต่อองคก์รซ่ึงอาจเรียกอีก

อยา่งหน่ึงวา่ การประเมินความเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งเตรียมตวัเพื่อรับมือกบัภยัแต่ละชนิดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3 การจดัท ามาตรการตอบโตต้อบความเส่ียงจากภยั 

 การจดัท ามาตรการตอบโตต้อบความเส่ียงเป็นมาตรการท่ีจดัเรียงล าดบัความส าคญัแลว้ในการ

ประเมินผลกระทบของภยั มาตรการตอบโตท่ี้นิยมใชเ้พื่อการรับมือกบัภยัแต่ละชนิด อาจจ าแนกดงัน้ี 

1.1 มาตรการขจดัหรือลดความรุนแรงของความอนัตรายของภยัท่ีตอ้งประสบ 

1.2 มาตรการท่ีป้องกนัผูรั้บภยั มิใหต้อ้งประสบภยัโดยตรง เช่นมาตรการลดความรุนแรงของ

สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีเกิดเพลิงไหมใ้นอาคาร ไดมี้การขจดัและลดความรุนแรง โดยออกแบบตวั

อาคารใหมี้ผนงักนัไฟ กนัเพลิงไหมรุ้กลาม 

1.3  มาตรการกูภ้ยัก็เป็นการลดความสูญเสียโดยตรง ลงไดม้าก 

1.4  มาตรการกลบัคืนสภาพ ก็เป็นอีกมาตรการในการลดความเสียหายต่อเน่ืองจากภยัหรืออุบติัภยั

แต่ละคร้ังลงได ้

ปัจจัยความเส่ียง (Risk Factor) 

ปัจจยัความเส่ียง หมายถึง ตน้เหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์

ก าหนดไว ้โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใดและจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรและท าไม ทั้งน้ี

สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อจะไดว้เิคราะห์และก าหนดมาตรการความเส่ียง ใน

ภายหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ปัจจยัความเส่ียงพิจารณาไดจ้าก 

 1) ปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 

 2) ปัจจยัภายใน เช่น กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัภายในองคก์ร ประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ี ระบบ

การท างาน ฯลฯ 

 

ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 

จะช่วยผูบ้ริหารมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน และท าใหอ้งคก์รสามารถจดัการกบัปัญหา

อุปสรรคและอยูร่อดไดใ้นสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจท าใหอ้งคก์รเกิดความเสียหาย 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการด าเนินการบริหารความเส่ียง มีดงัน้ี 

1.  ช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงาน 

2.  ตระหนกัถึงภยัคุกคามท่ียงัมาไม่ถึง และลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

3.  ช่วยปกป้องการปฏิบติังาน ปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน 

4.  สร้างฐานขอ้มูลความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบติังานในองคก์ร 

5.  ช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวมของความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีส าคญัขององคก์รไดท้ั้งหมด 

6. สร้างคุณค่าใหก้ารท างาน และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหอ้งคก์ร 

7. เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการบริหารงานและช่วยใหก้ารพฒันาองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

8. ช่วยใหก้ารพฒันาการบริหารและจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 9. สนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารและมองเป้าหมายในภาพรวม 

10. ช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีลดอุปสรรคหรือส่ิงท่ีไม่คาดหวงัท่ีอาจเกิดข้ึน

ทั้งในการป้องกนัความเสียหายต่อทรัพยากรขององคก์ร และสร้างความมัน่ใจในการรายงานและการปฏิบติั

ตามกฎระเบียบ 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ณชัธิญา ปัทมทตัตานนท ์(2553) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การจดัการความเส่ียงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิผลของสถานศึกษาคือ ด้านการด าเนินงาน และเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควร ส่งเสริมดา้นการด าเนินงานของบุคคลากรทั้งทางด้านการจดัการเรียนการสอน

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควร ส่งเสริมดา้นการด าเนินงานของบุคคลากรทั้งทางดา้นการจดัการเรียนการสอน การ

จดัท าหลกัสูตร การสอน การประกนัคุณภาพการศึกษาการวิจยัในชั้นเรียน และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

มีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ  ใหข้วญัก าลงัใจแก่บุคลากร มีก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง  และใหค้วามรู้ทางดา้น

กฎหมาย / กฎระเบียบ วินัย มาตรการ ข้อก าหนดต่าง ๆ  ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 

ขวญัญานนัท ์ แกว้นุชธนาวชัร (2559) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง  การบริหารจดัการความเส่ียงในการท างาน

ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในอ าเภอท่าใหม่จงัหวดัจนัทบุรี สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

เขต 17 

พบวา่ โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระบบการด าเนินงานและการบริหารบุคลากร

ท่ีขาดทกัษะในการปฏิบติังานท่ีไม่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของสถานศึกษาอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่มีความ

ทนัสมยัและจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานรวมถึงคุณภาพท่ีอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานบุคลากรขาด

ทกัษะในการปฏิบติังานก่อใหเ้กิดความผดิพลาดต่องานในสถานศึกษา 

วรรณวิภา  จนัทร์หอมกุล (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการกรณีศึกษา 

มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ พบวา่ การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติังานมีระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนน้อยหรือมีโอกาสเกิดแต่น้อยคร้ัง 

ซ่ึงถือเป็นผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานให้ความส าคญักบักระบวนการบริหารความเส่ียงไดรั้บการออกแบบไว้

ให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนหรือการคาดการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งมีหลกัการและ

ก าหนดแนวทางการป้องกนั หรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อให้ไดรั้บความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล

ในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์รก าหนดไว ้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท างานดว้ยความโปร่งใส ซ่ึงเขา้มา

ช่วยในการปฏิบติังานขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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กรณีศึกษา (Cast Study) 

กรณีในสถานศึกษา ทางผูบ้ริหารและครูประจ าชั้นไดบ้ริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของชั้น

อนุบาล  เน่ืองจากเด็กในวยัน้ีความคิด ความแยกแยะนอ้ย รวมทั้งความซุกซุนของเด็กจะเล่นตลอดเวลา ทาง

ผูบ้ริหารและครูประจ าชั้นจึงตะหนกัและมีมาตรการเน้นความปลอดภยั  ลดความเส่ียงของนกัเรียนในวยัน้ี 

กบัอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 

1. โดยค านึงถึงความปลอดภยัข้ึนลงอาคาร ตอ้งไม่อยูใ่นท่ีสูง บนัไดตอ้งไม่ชนัจนเกินไป เนน้มีขอบ

ราวบนัได และเคร่ืองกั้น ไม่ใหพ้ลาดพลั้งหรือปีนตกลงมา 

2. บุคลากรตอ้งดูแลอยา่งน้อย 2 คน ต่อห้อง ความเส่ียงน้ีจะละเลยไม่ไดเ้ลย ตอ้งดูแลอยา่งใกล้ชิด 

จึงเนน้บุคลากรท่ีมีใจรักและมีความอดทนเพื่อเนน้ความเส่ียงในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3.  อุปกรณ์และของเล่นในห้องเรียน ขอ้น้ีส าคญัเพราะเด็กนกัเรียนจะใช้เวลาอยูก่บัอุปกรณ์เหล่าน้ี

มากท่ีสุด เช่น โตะ๊นกัเรียน และของเล่น รวมทั้งส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ ไม่ควรมีน ้าหนกัเกินไป และตอ้งไม่มี

ขอบแหลมคม เพราะเส่ียงอาจจะเกิดอนัตรายกบัเด็กอนุบาลได ้
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