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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(scheffe’)การวิเคราะหตัวประกอบ(exploratory factor analysis) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาปจจัยความ
เสี่ยงดานการเรียนการสอนควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ความเสี่ยงรวมไปถึงถายโอนความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงดานการเงินควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษาควรใช
วิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมถึงการมีสวนรวมของภาคีคือชุมชน ผูปกครอง
และผูประกอบการ ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหา
มาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึงถายโอนความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึงการมีสวนรวมของนักเรียน
ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2551
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
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The purposes of this research were to find 1) the risk factors in basic education
schools and 2) guidelines for the risk management in basic education schools. The
research comprised 3 phase as follow : 1) analytical study to set the conceptual
framework in risk management in basic education schools, 2) risk factors analysis in
basic education schools and 3) risk management analysis in basic education schools.
The samples were 283 basic education schools where the respondents were school
directors, assistance school directors, teachers responsible for risk management or
internal control in school, and basic education committees with the total of 1,415.
The risk management in basic education schools was acquired via experts’ references.
The data collected by using document analysis, the structured interview, and the
questionnaires. The data was analyzed by using frequency, percentage, mean ( x ), standard
deviation(S.D.), percentiles, t-test, one way ANOVA, factor analysis, and content analysis.
The research findings revealed that :
1. The risk factors in basic education schools consisted of five components;
learning and teaching process, finance, confidence in education, environment, and
safety management. The difference in risk factors between rural and urban area cluster
by region was found at 0.05 level.
2. The guidelines for the risk management in each component were suggested as
follow; the risk in learning and teaching process should be reduced by risk control (treat)
and risk transfer, the risk in finance should be reduced by risk reduction / risk control
(treat), the risk in confidence in education should be reduced by risk control (treat) and
community participation, parent and entrepreneurs, the risk in environmental component
should be reduced by risk control (treat) and risk transfer and the risk in safety management
should be reduced by risk control (treat) and participated with student, parent, personnel
and community committee in school and stakeholder.
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บทที่ 1
บทนํา
การบริหารงานขององคกรทุกประเภททั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนทุกองคกร
จะตั้ งวั ตถุ ประสงค ไว ชั ดเจน เช น เพื่ อคุ ณภาพการศึ กษา เพื่ อสร างผลกํ าไร เพื่ อการให บริ การ
ประชาชน เปนตน ไมวาจะกําหนดวัตถุประสงคไวเชนใดก็ตามการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้น
จะไมสมบูรณครบถวนตามที่ตั้งไวเพราะองคกรมักจะประสบกับความเสี่ยงอยูเสมอ ทั้งนี้อาจ
ปรากฏในลักษณะที่แตกตางกันออกไป1 และไมวาจะเปนความสูญเสียตอทรัพยสิน สูญเสียโอกาส
เสีย เวลาดํา เนิน งาน สิ ้น เปลือ งค า ใชจาย ทรัพ ยากรและพลัง งานรวมไปถึง การสง ผลเสีย
ตอ สุข ภาพกายและสุข ภาพจิต ของทั ้ง บุค ลากรและผู รั บ บริ ก ารอี ก ด ว ย 2 ดั งนั้ นการบริ หาร
ความเสี่ยง (enterprise risk management) จึงเปนเทคนิคทางการบริหารที่ไดรับ ความสนใจ
เปนอยางมากจากองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เหตุผลสวนหนึ่งอาจเปนเพราะบทเรียนจาก
ความสูญเสียเมื่อครั้งหลังวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 ที่หลายองคกรไดเรียนรูประสบการณของ
การขาดการบริหารความเสี่ยงองคกรที่ดี นอกจากนั้นในชวงของการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
หลายองคกรจําเปนตองพึ่งเงินรวมทุนจากตางชาติ การปรับโครงสรางองคกรเปนเงื่อนไขที่ตอง
ดํา เนิน การเพื่อ ปรับ ความสอดคลอ งกับ มาตรฐานสากลและการบริหารความเสี่ยงกลายเปน
กลไกที่สําคัญเรื่องหนึ่งสําหรับองคกรที่ไดรับการปรับเปลี่ยน3 อยางไรก็ตามความเสี่ย งทางดา น
ธุรกิจและความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจโดยรวมกอใหเกิดความรูสึกไมมั่นคง ทั้งนี้เนื่องจากใน
ปจจุบันสถาบันการเงินตางๆ ถูกกํากับดูแลใหตองจัดทําการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปนการสราง
ความเขมแข็งทางการเงินใหแกสถาบันการเงินและในภาพรวมยังเปนการสรางความเขมแข็ง
ใหแกระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกดวยเพราะสถาบันการเงินตางๆ เปรียบเสมือน
1

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําป 2550 [Online] accessed 20 November
2550. Available from http://www.hidtiep.go.th/articles/phan11.doc.
2
ธารชุดา อมรเพชรกุล, “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในสวนการพัสดุ
สํานักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” (วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2546), 1.
3
นฤมล สอาดโฉม, การบริหารความเสี่ยงองคกร, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร :
บริษทั ฐานการพิมพ จํากัด, 2550), 3.
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2
ฟ นเฟ องที่ สํ าคั ญของระบบเศรษฐกิ จ 4 นอกจากความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นกั บองค กรทางธุ รกิ จและ
เศรษฐกิจแลวหนวยงานภาครัฐตางๆ ยังใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
ราชการเชนกัน และพัฒนาการที่เปนรูปธรรมที่เห็นไดชัดเจนที่สุดไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการไดกําหนดใหหนวยงานราชการตางๆ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามแผน
ยุทธศาสตรอันเปนกลไกในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยราชการนั้นเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาประสงคตามที่ไดกําหนดไว 5 และตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกาศปรับปรุง
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 และฉบับที่ 294 ใหพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 เปน
เครื่องมือที่สําคัญอันจะนําไปสูการรวบรวมสรรพกําลังของภาครัฐ เอกชน และองคกรอิสระใน
การคนหาความเสี่ยงและแกปญหาใหกับเด็กที่ตองอยูในภาวะเสี่ยงตางๆ รวมทั้งการชวยเหลือ
และพัฒนาสถาบันครอบครัว ในพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหครอบครัว ชุมชนและสังคมมีบทบาท
รวมกันในการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก6 และนอกจากนโยบายของภาครัฐที่กลาวมา
ขางตนแลวความเสี่ยงที่พบจากงานวิจัยทางดานพฤติกรรม อาทิ พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และจากการทดลองใช “โปรแกรมคอมพิวเตอรคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง
วัยรุน” ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยไดศึกษาตั้งแตป 2547-2548
ในหาสถาบันการศึกษากับนักเรียนระดับมัธยม 1-6 จํานวน 3,050 คน พบปจจัยความเสี่ยง
ดานครอบครัว อาทิ พอแมใชสารเสพติด พอแมแยกทางกัน 17.8-66.7% ดานสังคม อาทิ ไมมี
ที่ปรึกษาเมื่อทุกขใจ 22.2% ทั้งยังพบพฤติกรรมเสี่ยง 7 ดาน คืออุบัติเหตุจราจร 13.6-15.9%
ความรุนแรง 14.5-33.9% ภาวะซึมเศรา 16.8% สารเสพติด เหลา บุหรี่ 20.8-27.7% พฤติกรรม
ทางเพศอาทิเคยมีเพศสัมพันธ ไมไดคุมกําเนิดหรือใสถุงยางอนามัย 2.5-20% ไมออกกําลังกาย
25.4 - 52.2% การดูโทรทัศน เลนเกมคอมพิวเตอรเปนเวลานาน 0.3-59.3% โดยผลที่ไดรับ
สามารถคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะไดรูขอมูลจริงจากนักเรียนชวยให
ผูปกครอง ครู ผูเกี่ยวของทราบปญหา ใหคําแนะนําแกวัยรุนไดทันที 7 นอกจากงานวิจัยแลว
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ยังพบความเสี่ยงจากสื่อตางๆ ในการพาดหัวขาวในหนาหนังสือพิมพหลายฉบับในเรื่องเสี่ยง-เจ็บเสียชีวิต ชีวิตลูกในรั้วโรงเรียน กรณีขาวสาวใหญบุกไลแทงเด็กนักเรียนเซนตโยเซฟ เด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ตกอาคารเรียน หรือแมแตเด็กจมน้ําเสียชีวิตในสระน้ําของโรงเรียน ลูกโลกลมทับ
เด็กนักเรียนเสียชีวิตในโรงเรียน ประตูโรงเรียนลมทับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนถูกไฟฟาดูดเสียชีวิตใน
ขณะที่กดน้ําดื่มในโรงเรียน และอุบัติเหตุอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและเยาวชนในรอบ
ปที่ผานมานี้ลวนเปนเหตุการณที่สรางความเศราสลดใหแกพอแม บุคคลใกลชิด และสังคมอยางมาก8
ดังนั้นอุบัติภัยในเด็กจึงมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมรอบๆตัวเด็กไมวาจะเปนที่บาน ที่โรงเรียน
ตลอดจนชุมชนและสถานที่สาธารณะตางๆ และในการสูญเสียแตละครั้งไมสามารถประมาณคาหรือ
ตีราคาได แตก็สามารถที่จะชวยลดความเสี่ยงในจุดตางๆได การบริหารความเสี่ยงจึงไมใชเรื่องใหม
สําหรับทางดานการศึกษาแตเปนกิจกรรมซึ่งมีการดําเนินงานอยูแลวหลายเรื่องเชน ความปลอดภัย
ของครูและนักเรียน การควบคุมภาวะโภชนาการ การปองกันอัคคีภัย การรักษาความปลอดภัย
ระบบประกันคุณภาพเปนตน เพียงแตสถานศึกษายังมิไดนํามาจัดระบบเชื่อมโยงประสานกิจกรรม
บริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งระบบ (risk management system) และเพื่อใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ นดิ น ว าด วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ.2544
ที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในรวม
ไปถึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล สถานศึกษาทุกแหงจึงจําเปนที่จะตองจัดทําการบริหาร
ความเสี่ยงในสถานศึกษาทุกระดับ
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากเหตุก ารณที ่เ กิด ขึ ้น ทั ้ง ภายในและภายนอกสถานศึก ษาที ่ก ลา วมาขา งตน
ประกอบกับผลการศึกษาสถานการณความรุนแรงในสถานศึกษาเมื่อป 2549 ของโครงการ
สงเสริมสนับสนุนและคุมครองสุขภาพและสิทธิมนุษยชนดานเด็กเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิ
สุข ภาพแหง ชาติ โดยศึก ษาจากสถานศึก ษาทั ่ว ประเทศพบวา มีเ ด็ก จํ า นวนรอ ยละ 68.60
ถูกเพื่อนรังแกเดือนละ 2-3 ครั้งหรือมากกวา และรอยละ 20 ถูกรังแกสัปดาหละ 3-4 ครั้งใน
ลักษณะการกลั่นแกลง การแยงสิ่งของ การขมขูและการทํารายรางกาย ขณะที่ครูสวนใหญ
มักจะใชวิธีการลงโทษดวยการทํารายจิตใจ เชน สบประมาท เพิกเฉย ดูถูก ไมพูดดวย ฯลฯ
จากผลการสํารวจขอมูลสถานการณความรุนแรงในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดอุดรธานี
เมื่อป 2549 ของสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี พบวาการลงโทษของครูกวารอยละ
77.30 ลงโทษดวยการตี รอยละ 68.90 ใชวิธีการตะคอกใสนักเรียน และรอยละ 54.10 ใช
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คําพูดสบประมาท ดูถูก ประชดประชัน และมีนักเรียนรอยละ 8 ถูกครูทําโทษอยางรุนแรงโดย
ไมมีเ หตุผ ลอัน ควร ทั ้ง นี ้ห ากปลอ ยใหเ กิด เหตุก ารณดัง กลา วโดยไมมีก ารแกไ ขอาจสง ผล
การบมเพาะการใชค วามรุนแรงในผูเ รียนได ซึ่งสาเหตุของความรุนแรงในสถานศึกษามี 2
กรณีคือ 1) ผูเรียนที่กอปญหาความรุนแรงหรือกระทําผิด สวนใหญจะมาจากครอบครัวที่ขาด
ความอบอุน และเกมคอมพิวเตอรรวมถึงการนําเสนอของสื่อเปนปจจัยที่สําคัญ ซึ่งขอมูลจาก
โครงการ child watch ของสถาบันรามจิตติไดสํารวจพฤติกรรมเยาวชนไทยพบวาเด็กใน
โรงเรียนรอยละ 10 หรือประมาณเจ็ดแสนคนมีพฤติกรรมกอความรุนแรง ตั้งตัวเปนแกงขมขู
ทํารายเพื่อนซึ่งสาเหตุสําคัญสวนหนึ่งมาจากเกมคอมพิวเตอร ละคร และภาพยนตรที่มีเนื้อหา
รุนแรง 2) ครูใชความรุนแรง ปญหาอารมณจิตใจ ขาดทักษะการแกปญหา อํานาจนิยม โดย
ศูนยพิทักษสิทธิเด็กไดวิเคราะหสาเหตุที่ครูใชวิธีทําโทษนักเรียนดวยความรุนแรงวามาจาก 2
สาเหตุคือสาเหตุแรกครูมีความผิดปกติดานจิตใจและอารมณ เมื่อเกิดความเครียดซึ่งอาจมา
จากปญหาหนี้สิน ปญหาครอบครัว ฯลฯ อาจระบายสูเด็กผานวิธีการลงโทษหรือตอวา สาเหตุ
ที่สองครูขาดทักษะการจัดการหรือการแกปญหาผูเรียน ครูจํานวนมากยังเชื่อวาวิธีลงโทษดวย
การตีเ ปนวิธีก ารเดีย วที่ไ ดผ ล แตไมไดพัฒ นาวิธีล งโทษหรือ ปรับ พฤติก รรมเด็กดว ยวิธีอื่น
นอกจากนี้ครูมักไมฟงเหตุผลของเด็ก มีความคิดเห็นจากผูที่ทํางานดานเด็กมองวาโรงเรียนใน
ประเทศไทยสวนใหญมีโครงสรางแบบอํานาจนิยมและศักดินา การบริหารแบบแนวดิ่งสงผลให
ครูจํานวนมากมีพฤติกรรมใชอํานาจกับเด็ก ประกอบกับการเรียนการสอนจํานวนมากเปนการ
สื่อสารทางเดียว การแลกเปลี่ยนความคิดระหวางครูกับนักเรียนยังมีนอย จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหครูขาดทักษะการฟงซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเขาใจผูเรียน9 อยางไรก็ตามใน
การพัฒนาผูเรียนโดยเฉพาะในระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิไดมุงเฉพาะการ
พัฒนาความรูและทักษะทางวิชาการเทานั้น แตจําเปนตองวางรากฐานดานการพัฒนาทักษะ
ทางอารมณ รวมถึงบทบาทการแกปญหาการปรับพฤติกรรมการใชความรุนแรงในผูเรียนที่
นับ วันจะมีมากขึ้น แตในขณะเดียวกันสถานศึกษาเองก็ไมควรจะเปนแหลงบมเพาะปญหา
พฤติกรรมการใชความรุนแรงสูผูเรียนเชนกัน ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรหาวิธีหรือแนวทางใน
การบริหารจัดการ ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดปญหา
ดังกลาวได ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงไดถูกบรรจุเปนดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ คือระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงใน
ประเด็นการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทยและรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
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ในปงบประมาณ พ.ศ.255010 และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 มาตรา 20 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทํา
หนาที่ในการตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะหวิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศ
ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนา และเพื่อใหการตรวจราชการเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติดังกลาวสอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม อาศัยอํานาจตามมาตรา 12
แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไดมีแนวทางการ
ตรวจราชการ 5 แนวทางคือ การตรวจราชการแบบเชิงรุกและสรางสรรค การตรวจราชการแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ การตรวจราชการแบบรวมเปนพันธมิตร การตรวจราชการแบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการตรวจราชการแบบมีสวนรวม นอกจากนี้ในป พ.ศ.2550 สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไดเลือก “ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง” เปนหัวขอการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ 17 ที่หนวยงานใน
สังกัดตองดําเนินการ และไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน รวมไปถึงเพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ที่
เห็นชอบใหกระทรวงที่มีผูตรวจราชการจัดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ
แผนงาน/โครงการที่จัดทําขึ้นตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลโดยแนบผลการวิเคราะหความ
เสี่ยงไปพรอมกับคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255111 นอกจากนี้จากขาว
ประชาสัมพันธของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไดเตือนผูบริหาร
และบุคลากรในสถานศึกษาในการเพิ่มความระมัดระวังอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นกับเด็กและรวมกัน
สรางสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หมั่นตรวจสอบเครื่องเลนใน
สนามเด็กเลน โต ะ เกาอี้ให อยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง 12 อยา งไรก็ต ามกระทรวงศึก ษาธิก าร
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ไดรวมมือกับศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการ
10

ธารชุดา อมรเพชรกุล, “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในสวนการพัสดุ สํานัก
บริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” (วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 2.
11
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําป 2550 [Online], accessed 20 November 2550.
Available from http://www.hidtiep.go.th/articles/phan11.doc.
12
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ขาวประชาพันธ : ปภ.แนะผูบริหารสถานศึกษา
รวมสรางสภาพแวดลอมในสถานศึกใหปลอดภัย [Online], accessed 26 October 2007.
Available from http://www.newswit .com/news/2007-10-26/0704a9b82f47ed0bc9888e7f73c
888ef 53.
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6
บาดเจ็ บในเด็ กและคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิ บดี และหน วยงานอี กหลายแห ง โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา งเสริม
สุขภาพไดดําเนินการโรงเรียนปลอดภัย 20 แหง ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดในการ
พัฒนากระบวนการสรางความปลอดภัย 6 ดานดวยกันคือ สิ่งแวดลอม ระบบคุมครอง การเดินทางไป
กลับโรงเรียน การจัดกิจกรรมการศึกษา การสอนหลักสูตรความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในโรงเรียน13
ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเปนแนวทางหนึ่งในการลดโอกาสที่จะสูญเสียและเพิ่มโอกาส
ความสําเร็จของการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปญหาของการวิจัย
จากความสํ า คั ญ ของป ญ หาดั ง กล า วข า งต น จะเห็ น ได ว า เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานศึกษาลวนเปนปญหาที่ทําใหการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาไมบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไว ไมวาจะเปนงานในดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไปและเหตุการณที่มักพบเห็นเปนรูปธรรมสวนใหญจะเปนอุบัติเหตุที่เกิดกับ
รางกายเชน เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตกอาคารเรียน เด็กนักเรียนจมน้ําเสียชีวิตในสระน้ํา
ของโรงเรียน ลูกโลกลมทับเด็กนักเรียนเสียชีวิตในโรงเรียน เด็กนักเรียนถูกไฟฟาช็อตเสียชีวิต
ในขณะที่กดน้ําดื่มในโรงเรียน นักเรียนใชไมติดตะปูตีศีรษะครูและถูกตั้งขอหาทํารายผูอื่นโดย
ไตรตรองซึ่งถูกสงตัวไปยังสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนเปนตน นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ
ความรุนแรงในสถานศึกษา ความรุนแรงที่เกิดจากการทํารายกันเอง นักเรียนทํารายครูและครู
ทํารายนักเรียน ซึ่งผลการศึกษาสถานการณความรุนแรงในสถานศึกษาของโครงการสงเสริม
สนับสนุนและคุมครองสุขภาพและสิทธิมนุษยชนดานเด็กเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิสุขภาพ
แหงชาติไดศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จากโรงเรียนทั่วประเทศพบวาเด็กรอยละ 68.60 ถูกเพื่อนรังแกเดือนละ 2-3 ครั้งหรือมากกวา
และรอยละ 20 ถูกรังแกสัปดาหละ 3-4 ครั้งในลักษณะการกลั่นแกลง การแยงสิ่งของ การขมขู
และการทํารายรางกาย ขณะที่ครูสวนใหญมักจะใชวิธีการลงโทษดวยการ ทํารายจิตใจ ซึ่ง
สาเหตุของความรุนแรงคือผูเรียนกอปญหากระทําผิดซึ่งสวนใหญมาจากครอบครัวที่ขาดความ
อบอุน เกิดจากการเลนเกมคอมพิวเตอร การนําเสนอของสื่อเชน ละคร ภาพยนตรที่มีเนื้อหา
รุนแรงและสาเหตุจากครูที่ใชความรุนแรง ปญหาอารมณจิตใจ ขาดทักษะการแกปญหา ปญหา
นักเรียนออกกลางคัน ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาการติดสิ่งเสพติดและสิ่ง
มึนเมา การเลนการพนัน การเที่ยวกลางคืน
13

อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ และคณะ, เอกสารประกอบโรงเรียนคุมครองเด็ก
กิจกรรมหองเรียนครู 2549 [Online], accessed 20 December 2550. Available from http://
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จากป ญ หาดั ง กล า วกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี น โยบายแจ ง ให ส ถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ
การจัดการบริหารความเสี่ยงอาศัยอํานาจตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ซึ่งหนึ่งในหาแนวทางตามมาตราดังกลาวคือ
การตรวจราชการแบบการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและ
หน วยงานอื่ นๆที่ เกี่ ยวข องรวมไปถึ งพระราชบั ญญั ติ คุ มครองเด็ ก พระราชกฤษฎี กาว าด วย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตางก็
ตระหนักในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น อยางไรก็ตามถึงแมวากระทรวงศึกษาธิการจะมี
นโยบายแจงใหสถานศึกษาปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงแลวก็ตาม แตการบริหารจัดการใน
ปจจุบันก็ยังพบวามีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางสวน บางสถานศึกษาไมไดจัดทําการบริหาร
ความเสี่ ยงและบางสถานศึ กษามี การจั ดทํ าการบริ หารความเสี่ ยงแต ไม ครอบคลุ มภารกิ จของ
สถานศึกษาทั้งหมดเชน บริหารความเสี่ยงเฉพาะดานงบประมาณ โดยพบวามีความเสี่ยงในเรื่องของ
การทุจริตของเจาหนาที่การเงิน การเรียกเก็บเงินไมเปนไปตามระเบียบสถานศึกษา การจายเงินโดย
ไมไดรับวัสดุ การจายเงินซ้ําในรายการเดียวกัน การรับเงินโดยไมบันทึกลงบัญชีหรือการนําเงินสดไป
จายกอนและขาดการตรวจสอบการรับจายเงิน เปนตน14 บางสถานศึกษาบริหารความเสี่ยงเฉพาะ
ดาน การบริหารวิชาการและการบริหารบุคคล โดยพบความเสี่ยงในเรื่องหลักสูตรไมไดรับการพัฒนา
การประเมินหลักสูตรไมสมบูรณ ครูนําผลงานการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการจัดการเรียนการสอน
นอย คอมพิวเตอรลาสมัย ขาดการปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับการใชงาน ขาดแคลนตําราและ
เอกสารอางอิง ครูสอนไมตรงตามวุฒิ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับหลักแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร
ในป ค.ศ.1995 (Economist Intelligence Unit,1995) ที่มองวาองคการมักจะมองการบริหาร
ความเสี่ยงวาเปนกิจกรรมแยกสวนออกไปเปนสวนๆ หรือเปนกิจกรรมพิเศษ เชน การบริหาร
ความเสี่ยงดานการเงินก็เปนเรื่องของการเงินฝายเดียวฝายอื่นไมเกี่ยวของ แนวคิดใหมจะตอง
บูรณาการโดยบริหารความเสี่ยงรวมกัน มีผูบริหารระดับสูงคอยกํากับดูแลบุคลากรในองคการ
ใหเห็นวาการบริหารความเสี่ยงเปนงานของทุกคน 15 ทั้งนี้หากสถานศึกษาไมดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงใหครอบคลุมงานในสถานศึกษาก็จะทําใหการดําเนินงานไมบรรลุพันธกิจและเปาหมาย
ของสถานศึ กษาได และจากปญ หาดัง กลา วขา งตน จะเห็น ไดว า การบริห ารความเสี ่ย งใน
สถานศึกษามีค วามสํา คัญ เปน อยา งยิ่ง ในการลดมูล เหตุแ ตล ะโอกาสที่ส ถานศึก ษาจะเกิด
14
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ความเสี่ยงใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่
สถานศึกษายอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักของสถานศึกษาและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของตน
สั งกั ด 16 และเพื ่อ ใหก ารบริห ารความเสี ่ย งในสถานศึก ษาระดับ การศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงทางดานการศึกษาในปจจุบัน ผูวิจัยจึงใชแนวคิดทฤษฎี
ของนักการศึกษามาประยุกตเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยที่จะศึกษาถึงปจจัยความเสี่ยงใน
สถานศึ ก ษาและการพิ จารณาเพื่ อหาแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงในสถานศึ กษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
จากสภาพความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยดังที่กลาวมาขางตน
เพื่อใหมีความชัดเจนในการตอบคําถาม ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อทราบปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อทราบแนวทางในการบริหารความเสีย่ งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนแนวทางในการหาคําตอบของ
ผูวิจัย จึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังนี้
1. ปจจัยความเสีย่ งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปจจัยใดบาง
2. แนวทางในการบริหารความเสีย่ งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางไร
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัยไดตงั้ สมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. ปจจัยความเสีย่ งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละภูมิภาค
มีปจจัยความเสี่ยงแตกตางกัน
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงเปนพหุวธิ ีการ
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําป 2550 [Online], accessed 20 November 2550.
Available from http://www.hidtiep.go.th/articles/phan11.doc 1.
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กรอบแนวคิดของการวิจยั
การวิจัยเพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองคความรูในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยพบวา
มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของทางดานการศึกษาจํานวน 13 ความเสี่ยงดังนี้
1. ความเสี่ยงดานการเงิน มาจากแนวคิดของสงวน ชางฉัตร ที่ใหแนวคิดวาความเสี่ยง
ทางการเงิน คือ ไม มี ง บประมาณเพื่ อ ทํา งานตามที่ ม อบหมายภายในเวลาที่กํา หนดการ
ประมาณการคาใชจายของกิจกรรมตางๆ ผิดพลาด การกําหนดราคาผิดพลาดและการตัดสินใจ
ผิดพลาด 17 ธร สุนทรายุทธ นําเสนอความเสี่ยงของพื้นที่การเงินอาจเกิดจาก ความเสี่ยงเรื่อง
ความปลอดภัยของเงินสดและทรัพยสิน การทุจริตรายงานการเงิน การขาดงบประมาณ การใช
จายเงินกับผลที่ไดรับ 18 เจริญ เจษฎาวัลย นําเสนอความเสี่ยงการบริหารการเงินที่เกิดจากการ
สูญเสียรายได การมีรายจายที่ไมจําเปน การทุจริตรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชีผิดพลาด
ความปลอดภัยของเงินสด19 ประเสริฐ อัครประถมพงศ นําเสนอ ความเสี่ยงทางการเงินดานการ
ลงทุน/ฝากเงิน การจัดหาแหลงทุน20 มหาวิทยาลัยนอทแคโรไลนา วีลมิงทัน (University of North
Carolina Wilmington)นําเสนอความเสี่ยงดานบัญชีและการตรวจสอบ ขอตกลง สัญญา การโกง
การหลอกลวง การบริจาคเงินในทางที่ผิด การขโมย ยักยอกและความเสี่ยงเกี่ยวกับความสิ้น
เปลือง 21 เจมส รอท (James Roth) ไดนําเสนอความเสี่ยงทางดานสินทรัพยที่ครอบคลุมไปถึง
การลงทุน การโกง การฉอฉล การขโมย การกระทําในทางที่ผิด การใชสติปญญาในการลงทุน 22
คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร (Committee of Sponsoring Organizations
17

สงวน ชางฉัตร, การบริหารความเสี่ยงของโครงการ, คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2547 [Online], accessed 23 November 2550. Available
from http://www. netcomuk.co.uk.
18
ธร สุนทรายุทธ, การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เนติกลุ การพิมพจํากัด, 2550), 172.
19
เจริญ เจษฎาวัลย, การบริหารความเสี่ยง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พอดี จํากัด, 2548), 48-49.
20
ประเสริฐ อัครประถมพงศ, เอกสารประกอบการเสวนาการบริหารความเสี่ยงของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3 พฤษภาคม 2550 : 2.
21
University of North Carolina Wilmington, Internal Audit Office Summary of
Higher Education Risk Factors [Online], accessed 22 December 2007. Available from
http://www.uncw.edu/ia/RiskFactors.htm.
22
James Roth, Categorizing risk : Risk categories help users identify, understand,
and monitor their organizations’ potential risks-Risk Watch. [Online], accessed 22 December 2007.
Available from http://findartictes.com/p/articles/mi_m4153/is_2_59/ai_85014799.
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of the Treadway Commission (COSO)) นําเสนอความเสี่ยงดานการเงินประกอบไปดวยความ
เสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่
ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง 23
สวนงานสาธารณะ รัฐบาลสกอตแลนด (The Scottish Government Public Sector) นําเสนอ
ความเสี่ยงดานการเงินครอบคลุมไปถึงงบประมาณ การโกง การขโมย การประกัน เงินทุนและ
หนี้สิน24 และสถาบันการศึกษาจริยธรรมความมั่นคงในการทํางานของอังกฤษ (Higher Education
Institutions Ethics Integrity at work) ไดเสนอความเสี่ยงดานการเงินประกอบดวยความเสี่ยง
ทางดานบั ญชี ความสําคัญของผูตรวจสอบบัญชี การบริจาคทรัพย การปลอมแปลงขอตกลง
รายงาน เอกสารหลักฐาน การโกง การหลอกลวง การฉอฉล การเปดเผยขอมูลเอกสารหลักฐาน
ที่ไมเหมาะสมทางการเงิน การปฏิบัติของผูทําสัญญา การไมเปดเผยรายงานตามขอเรียกรอง
การโตตอบกับสหพันธทางการเงิน การขโมย การยักยอก การสูญเสีย การสิ้นเปลือง การใช
ในทางที่ผิดหรือความไมเหมาะสมของแหลงที่มา25
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน มาจากแนวคิดของสมชาย ไตรรัตนภิรมยไดแบง
ความเสี่ยงดานการดําเนินงานออกเปน 5 ดานคือความเสี่ยงดานชื่อเสียง/การยอมรับ ความเสี่ยงดาน
กลยุทธธุรกิจ ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี ความเสี่ยงดานระบบการดําเนินงานภายใน ความเสี่ยง
ด า นการบริ ห ารงานผิ ด พลาดและการทุ จ ริ ต 26 แนวคิ ด ของฝ า ยตรวจสอบความเสี่ ย งและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยไดแบงความเสี่ยงในการดําเนินงานออกเปน
ความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงระบบขอมูลสารสนเทศและความเสี่ยงบุคลากร 27 บริษัท
23

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO), Enterprise risk management – Integrated framework [Online] accessed 10
January 2008. Available from http://www.COSO.org/publictions.htm.
24
The Scottish Government Public Sector, Risk Management:Annex3 [Online]
accessed Thursday, November 22, 2007. Available from http://www.scotland.
gov.uk/topics/ Government/ Finance/spfm/riskannex3.
25
Higher Education Institutions Ethics Integrity at work ,Higher Education Risk
Factors and Definitions 2004 [Online], accessed 22 December 2007. Available from
http://www.hccs.edu/hcc/system%20Home/Departments/Internal_ Audit/Risk%20
Assessment%20P2-Ethicspoint.pdf.4
26
สมชาย ไตรรัตนภิรมย, การบริหารความเสี่ยง, เอกสารประกอบการบรรยาย
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549), 5.
27
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย,
ปจจัยความเสีย่ ง [Online], accessed 22 November 2550. Available from http://www.
capital.sec.or.th2 wbapp/corpfin/datafile/sb/20060076 T04.doc
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แอดวานซ อินโฟร เซอร วิ ส จํากัด กลาวถึงระบบการทํางานและสิ่ งสนับสนุ นในการทํ างาน 28
ประเสริฐ อัครประถมพงศ ไดเสนอความเสี่ยงดานการดําเนินงานไดแก สภาพแวดลอม ความ
ปลอดภัย พนักงาน/บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยธรรมชาติ การดําเนินกิจการ 29
เดวิด อัฟการ (David Apgar) กลาวถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยครอบคลุมไปถึง
ความลมเหลวในการควบคุมและทําตามขอกําหนด ความลมเหลวในการประสานความรวมมือ
กับหุนสวนธุ รกิจ 30 แนวคิดของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร
(Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)) ไดนํา
เสนอความเสี่ ย งด า นการดํ า เนิ น งานประกอบไปด ว ยความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายอั น
เนื่องมาจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและการขาดการควบคุมที่ดี
โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบหรือเหตุการณภายนอก31 เจมส
รอท (James Roth) นําเสนอความเสี่ยงทางดานกระบวนการ คุณภาพของการบริการ การ
ทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ การไรสมรรถภาพ การหยุดชะงักของกลยุทธในการดําเนินงานและ
เพื่อนรวมงาน 32 สวนงานสาธารณะรัฐบาลสกอตแลนด (The Scottish Government Public
Sector) กลาวถึงความเสี่ยงในการดําเนินงาน/องคการในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบายการ
ดํ า เนิ น งาน ข อ มู ล ข า วสาร ชื่ อ เสี ย ง การโยกย า ย การใช เ ทคโนโลยี โครงการ นวั ต กรรม
บุคลากร สุขภาพและความปลอดภัย 33 เมืองซันเดอแลนด (City of Sunderland) กลาวถึงความ

28

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), สํานักตรวจสอบภายในและ
ฝายพัฒนาบุคลากร (กรุงเทพมหานคร : บริษัทแอดวานว อินโฟร เซอรวิส จํากัด, 2545), 9-10.
29
ประเสริฐ อัครประถมพงศ, “เอกสารประกอบการเสวนาการบริหารความเสี่ยงของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”, 3 พฤษภาคม 2550 : 2.
30
เดวิด อัฟการ, รูทันความเสีย่ ง, แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท และณัฐยา
สินตระการผล (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2550), 28-29.
31
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
(COSO), Enterprise risk management – Integrated framework [Online], accessed 10
January 2008. Available from http://www.COSO.org/publictions.htm.
32
James Roth, Categorizing risk : Risk categories help users identify,
understand, and monitor their organizations’ potential risks-Risk Watch [Online] ,
accessed 22 December 2007. Available from http://findartictes.com/p/articles/mi_m4153/
is_2_59/ai_85014799.
33
The Scottish Government Public Sector, Risk Management:Annex3 [Online],
accessed Thursday, November 22, 2007. Available from http://www.scotland.
gov.uk/topics/ Government/ Finance/spfm/riskannex3.
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เสี่ยงดานการดําเนินงานหรือการดําเนินงานประกอบดวยความเสี่ยงทางดานการเงิน ผูเชี่ยวชาญ
กฎหมาย รางกาย เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม34
3. ความเสี่ยงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร มาจากแนวคิดของฝายตรวจสอบความเสี่ยง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย ที่นําเสนอความเสี่ยงเรื่องความเพียงพอ
ของเงินกองทุน ความเสี่ยงมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ ความเสี่ยงจากการลงทุน 35
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด กลาวถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภายใน ในเรื่องของความ
เสี่ยง กลยุทธการบริหารงานโดยครอบคลุมถึงการบริหารงานและนโยบายของผูบริหารแตละคน
ไมสอดคลองกัน ฝายบริหารมีอิทธิพลครอบงําการดําเนินงาน 36 เจมส รอท (James Roth) ได
นํา เสนอความเสี่ยงดานกลยุทธที่ครอบคลุมไปถึงลูกคาและผูที่เกี่ยวของ ลูกจาง การแขงขัน
ทรัพยากร การประสานงานและการสื่อสาร 37 เมืองซันเดอแลนด(City of Sunderland)นําเสนอ
ความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ ประกอบด ว ยความเสี่ ย งด า นการเมื อง เศรษฐกิ จ สั ง คม กฎหมาย
สิ่งแวดลอม การแขงขัน ลูกคาและประชาชน 38 คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบ
ภายในองคกร (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
(COSO) ) นําเสนอความเสี่ยงดานกลยุทธประกอบดวยความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผน กล
ยุ ท ธ แผนดํ า เนิ น งานและนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ม เ หมาะสมหรื อ ไม ส อดคล อ งกั บ ป จ จั ย ภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจหรือสถานะขององคกร
โดยแหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธสามารถจําแนกได 2 ประเภทคือปจจัยความเสี่ยง
ภายนอกไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายกระแสสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมืองและปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก
34

City of Sunderland, Risk management for Schools [Online], accessed 22
December 2007. Available from http://www.fmsis.info/uploads/r29.pdf.
35
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย,
ปจจัยความเสีย่ ง [Online], accessed 22 November 2550. Available from http://www.capital
.sec. or.th2 wbapp/corpfin/datafile/ sb/20060076 T04.doc 5-6
36
บริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), สํานักตรวจสอบภายในและ
ฝายพัฒนาบุคลากร (กรุงเทพมหานคร : บริษัทแอดวานว อินโฟร เซอรวิส จํากัด,2545), 9-10.
37
James Roth, Categorizing risk : Risk categories help users identify,
understand, and monitor their organizations’ potential risks-Risk Watch [Online],
accessed 22 December 2007. Available from http://findartictes.com/p/articles/mi_m4153/
is_2_59/ai_85014799.
38
City of Sunderland, Risk management for Schools [Online], accessed 22
December 2007. Available from http://www.fmsis.info/uploads/r29.pdf.
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ปจจัยภายในที่องคกรสามารถควบคุมได แตส ามารถสง ผลกระทบหรือ เป น อุ ป สรรคต อ การ
ดํา เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธเ พื่ อ ให บ รรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการและ
วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการเปนตน 39
4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอบังคับ มาจากแนวคิดของบริษัทแอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด กลาวถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกในดานการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ราชการ กฎหมาย หรือกฎระเบียบขององคกร 40 แนวคิดของประเสริฐ อัครประถมพงศ ไดกลาว
ถึงความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎระเบียบซึ่งไดแก กฎหมาย ระเบียบพระราชบัญญัติ
หลักการบัญชี แนวการตรวจสอบ 41 เจมส รอท (James Roth) นําเสนอความเสี่ยงทางดานการ
ควบคุม/กฎระเบียบ โดยครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน สภาพคลอง การ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความพอเพียงของประมาณ42 ลอราและไดนี (Laura and Diane)
กลาวถึงความเสี่ยงในการผิดระเบียบของนักเรียนในสถานศึกษา 43 แนวคิดของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร (Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission (COSO)) นําเสนอความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอบังคับประกอบ
ดวยความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของไดหรือ
กฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสมหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 44
39

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
(COSO), Enterprise risk management – Integrated framework [Online] accessed 10
January 2008. Available from http://www.COSO.org/publictions.htm.
40
บริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), สํานักตรวจสอบภายในและ
ฝายพัฒนาบุคลากร (กรุงเทพมหานคร:บริษทั แอดวานว อินโฟร เซอรวิส จํากัด, 2545), 10.
41
ประเสริฐ อัครประถมพงศ, “เอกสารประกอบการเสวนาการบริหารความเสี่ยงของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”, 3 พฤษภาคม 2550 : 2.
42
James Roth, Categorizing risk : Risk categories help users identify,
understand, and monitor their organizations’ potential risks-Risk Watch. [Online],
accessed 22 December 2007. Available from http://findartictes.com/p/articles/mi_m4153/
is_2_59/ai_85014799.
43
De Haan. Laura, Gunvalson Diane, “Factors associated with early risk for
school-aged children living in rural poverty”, Educational Resources information Center
(ERIC) (October 1997) : 2.
44
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
(COSO), Enterprise risk management – Integrated framework [Online], accessed 10
January 2008. Available from http://www.COSO.org/publictions.htm.
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5. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี/การสื่อสาร มาจากแนวคิดของสงวน ชางฉัตร กลาวถึง
ความเสี่ยงดานเทคนิคโดยความเสี่ยงประเภทนี้เปนความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน การวิเคราะห
วิธีการดําเนินงาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่นํา มาใชยัง เชื่อ ถือ ไมไ ด
สมาชิกทีมงานไมไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม 45 แนวคิดของสถาบันการศึกษาจริยธรรม
ความมั่นคงในการทํางานของอังกฤษ (Higher Education Institutions Ethics Integrity at work) ได
เสนอความเสี่ยงดานเทคโนโลยี/การสื่อสาร ประกอบดวยความเสี่ยงทางดานความลับของขอมูล
ขอตกในสัญญา รายงานหลักฐานเอกสาร การหลอกลวง การโกง การกระทําที่ไมเหมาะสมในการ
ปฏิบัติของผูทําสัญญา การใชเทคโนโลยีไมเหมาะสม การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร46 และแนวคิด
ของเจมส รอท (James Roth)ไดนําเสนอความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร
ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงทางดานการหยุดชะงักของธุรกิจ ขอมูลขาวสาร คุณภาพของขอมูล
ความลาสมัยของขอมูลและเทคโนโลยี 47
6. ความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย มาจากแนวคิดของสถาบันการศึกษาจริยธรรมความ
มั่นคงในการทํางานของอังกฤษ (Higher Education Institutions Ethics Integrity at work) เสนอ
ความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยความเสี่ยงทางดานทรัพยากรมนุษยที่ประกอบดวย
ความเสี่ยงดานความขัดแยง การใหตัวอยางหนังสือรับรองหรือเอกสารอางอิงที่ผิด การแบงแยก
การรบกวน การใชอํานาจในการเกื้อกูลญาติมิตร ความไมเหมาะสมของผูบังคับบัญชา การใช
เวลาในทางที่ผิด ความไมปลอดภัยในการทํางาน 48 แนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ ไดกลาวถึงการ
45

สงวน ชางฉัตร, การบริหารความเสี่ยงของโครงการ, คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2547 [Online], accessed 10 December 2550. Available
from http://www.netcomuk.co.uk.13.
46
Higher Education Institutions Ethics Integrity at work ,Higher Education
Risk Factors and Definitions 2004 [Online], accessed 22 December 2007. Available from
http://www.hccs.edu/hcc/system%20Home/Departments/Internal_ Audit/Risk%20
Assessment%20P2-Ethicspoint.pdf.4.
47
James Roth, Categorizing risk : Risk categories help users identify,
understand, and monitor their organizations’ potential risks-Risk Watch [Online],
accessed 22 December 2007. Available from http://findartictes.com/p/articles/mi_m4153/
is_2_59/ai_85014799.
48
Higher Education Institutions Ethics Integrity at work, Higher Education
Risk Factors and Definitions 2004 [Online], accessed 22 December 2007. Available from
http://www.hccs.edu/hcc/system%20Home/Departments/Internal_ Audit/Risk%20
Assessment%20P2-Ethicspoint.pdf.4.
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บริ หารความเสี่ ยงทรั พยากรมนุษยว าในบรรดาทรัพยากรทั้งหลายตองถื อวาทรั พยากรมนุ ษยมี
ความสําคัญสูงสุดและถือวาเสี่ยงมากที่สุด ในระดับประถมและมัธยมศึกษานั้นมักจะพบปริมาณ
และคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา สวนระดับอุดมศึกษาจะเปนเรื่องของคุณภาพของอาจารย
ในมหาวิทยาลัย การพัฒนาและการฝกอบรม การใหรางวัลและการลงโทษ 49 สําหรับแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยนอทแคโรไลนาวีลมิงทัน (University of North Carolina Wilmington) ไดนําเสนอ
ความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษยโดยครอบคลุมในเรื่องของความเสี่ยงการแบงแยก การมอบหมาย
หนาที่ที่เทาเทียม ลูกจางมีความประพฤติไมเหมาะสม การละเมิดทางเพศ การคุกคามหรือความ
ไมเหมาะสมของผูบังคับบัญชา ความไมปลอดภัยในสภาพการทํางานและการฝาฝนการละเมิด
หรือการคุกคาม50
7. ความเสี่ยงดานชื่อเสียงภาพลักษณ มาจากแนวคิดของสวนงานสาธารณะรัฐบาล
สกอตแลนด (The Scottish Government Public Sector) กลาวถึงชื่อเสียง/ภาพลักษณของผูบริหาร
เปนที่ยอมรับของสาธารณชนและผลกระทบที่ตามมา 51
8. ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน มาจากแนวคิดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได
เสนอความเสี่ยงทางดานการเรียนการสอนอันไดแกความเสี่ยงในดานการวัดและประเมินผล
กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ตําราเอกสาร คุณภาพวิทยานิพนธ การคัดเลือก
นิสิต ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 52
9. ความเสี่ยงดานรางกาย มาจากแนวคิดของอนุวัฒน ศุภชุติกุล ไดเสนอแนวคิดการ
บริหารความเสี่ยงดานกายภาพที่เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับรางกายของผูใชบริการ เชน การลื่น
หกลม การตกเตียง การติดเชื้อ การทํารายรางกาย การไดรับบาดเจ็บจากอุปกรณทางการแพทย
การไดรับยาผิด การไมติดตามประเมินผลการรักษา การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากการ

49

ธร สุนทรายุทธ, การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เนติกลุ การพิมพจํากัด, 2550), 152.
50
University of North Carolina Wilmington, Internal Audit Office Summary of
Higher Education Risk Factors [Online], accessed 22 December 2007. Available from
http://www.uncw.edu/ia/RiskFactors.htm.
51
The Scottish Government Public Sector, Risk Management:Annex3 [Online],
accessed Thursday, November 22, 2007. Available from http://www.scotland. gov.uk
/topics/ Government/ Finance/spfm/riskannex3.
52
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, “เอกสารประกอบการประชุมการบริหารความเสี่ยงและ
วางระบบการควบคุมภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”, เมษายน 2550.
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รักษา 53 และแนวคิดของมหาวิทยาลัยนอทแคโรไลนาวีลมิงทัน (University of North Carolina
Wilmington) ไดนําเสนอความเสี่ยงดานรางกาย 54
10. ความเสี่ยงดานการทุจริต มาจากแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ ไดเสนอความเสี่ยง
ดานการทุจริตทางการบริหารจัดการ ไมซื่อตรงตอหนาที่และความรับผิดชอบของตน55
11. ความเสี่ ยงด านความมั่ นคง/ความมี เสถี ยรภาพทางการศึ กษา มาจากแนวคิ ดของ
มหาวิทยาลัยเคลมสัน (Clemson University and Communities In Schools) ไดเสนอความเสี่ยง
ดานความมั่นคงและความมีเสถียรภาพทางการศึกษาซึ่งประกอบดวยความสามารถในการดูแล
นักเรียนในโรงเรียน การแลกเปลี่ยนในการใหบริการทางการศึกษา และการมอบหมายหนาที่56
12. ความเสี่ยงด านข อตกลงทางวิชาการ มาจากแนวคิดของมหาวิทยาลัยเคลมสัน
(Clemson University and Communities In Schools) ไดเสนอความเสี่ยงทางดานขอตกลงทาง
วิชาการในเรื่องการทําการบานนอยหรือไมมีการบาน การไมแนใจของการเปนอยูของนักศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา57
13. ความเสี่ ยงด านสิ่ งแวดล อม มาจากแนวคิ ดของสภาเศรษฐศาสตร โลก (World
Economic Forum) โดยกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ความเสี่ยงของน้ํา ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดจากพายุ ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากแผนดินไหว ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจาก
อุทกภัย 58
จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวสามารถนํามาประกอบเปนขอบขายทางทฤษฎีของการ
วิจัยที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยเขียนเปนแผนภูมิดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1

53

อนุวัฒน ศุภชุติกลุ , ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล (กรุงเทพมหานคร :
ดีไซน จํากัด, 2543), 25.
54
University of North Carolina Wilmington, Internal Audit Office Summary of
Higher Education Risk Factors [Online], accessed 22 December 2007. Available from
http://www.uncw.edu/ia/RiskFactors.htm.
55
ธร สุนทรายุทธ, การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เนติกลุ การพิมพจํากัด, 2550), 169.
56
Clemson University and Communities in Schools, Risk Factor Domains
and Categories [Online], accessed 22 December 2007. Available from http://www.dropou
tprevention. org/resource/major_reports/communities_in_schools/Dropout.
57
เรื่องเดียวกัน.
58
World Economic Forum, Global Risks 2007 : A Global Risk Network
Report (Switzerland, 2007), 6.
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นิยามศัพทเฉพาะ
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายโดยมีการวางแผน วิเคราะห กํากับ พัฒนาทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
ตรวจติดตามและควบคุมใหเปนไปในแนวทางเดียวกันตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา ความเสี่ยง
ดานการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การบริหารพัสดุและสินทรัพย
คาใชจายรายหัว การจัดทําบัญชีการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การใชจายเงิน เงินยืม การจัดทําทะเบียน
การจัดทํารายงานการขอซื้อ ขอจาง การเขียนเช็คสั่งจาย
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการดําเนินงานดานการ
แนะแนว ความยุงยากในการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรม
นักเรียน งานธุรการ การกํากับติดตาม การพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมความรูความเขาใจในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
ความเสี่ยงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องนโยบาย แผน พันธกิจ
กลยุทธ/ยุทธศาสตรของสถานศึกษา
ความเสี่ ยงด านกฎระเบี ยบ/ขอบังคับ หมายถึง ความเสี่ ยงในเรื่ องวินัย การตรวจสอบ
ภายใน/ควบคุมภายใน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ/มาตรการ/ขอกําหนดจากตนสังกัด
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี/การสื่อสาร หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ ยงด านร างกาย หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข องกั บร างกายของบุ คลากรใน
สถานศึกษา เชน การลื่นหกลม การทํารายรางกาย การไดรับบาดเจ็บภายในสถานศึกษารวมไปถึง
สุขภาพและความปลอดภัยทางดานรางกาย
ความเสี่ยงดานภาพลักษณ ชื่อเสี่ยง หมายถึง ชื่อเสี่ยงของการจัดการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหาร การสอนของครู คุณภาพของนักเรียน การยอมรับของผูที่เกี่ยวของ ผลกระทบตอ
สถานศึกษา
ความเสี่ ยงด านการทุ จริ ต หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องหลั กฐานทางการเงิ นสูญหาย
เอกสารทางการเงินถูกปลอมแปลง และการนําทรัพยสินไปใชสวนตัว
ความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกั บการระดมทรัพยากร
การนิเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากร การโยกยายผูบริหาร
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ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตร แหลงเรียนรู กระบวนการเรียนรู
ความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการรองเรียน
ความเชื่อมั่น/ความมั่นใจ ชุมชนรอบโรงเรียนไมไดความสําคัญตอการรวมมือในการพัฒนา
ระบบดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน การใหบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
ความเสี่ยงดานขอตกลงทางวิชาการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทําการบาน
นอยหรือไมมีการบาน การไมตรวจงาน/การบาน การเลิกเรียนกลางคัน การไมสนใจการเรียน
รวมถึงความผูกพันกับสถานศึกษา การใหรางวัลและการลงโทษ
ความเสียงดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงภายนอกโรงเรียน
ความเสี่ยงภายในโรงเรียน ความเสี่ยงภายในอาคารเรียน การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน การฝกซอม/สอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติ การเฝาระวังความเสี่ยง
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้น
ที่1–ชวงชั้นที่4 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” นี้
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและงานวิจัยที่เกี่ยวของและการนําระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ความเสี่ยงเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดมีแอบแฝงอยูในทุกระบบของการทํางาน
ไมมีสิ่งใดที่จะหลีกเลี่ยงได เปนความไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ความเสี่ยงจึง
เปรียบเสมือนฝนรายที่เกิดขึ้น 59 ดังนั้นแนวความคิดในเรื่องของความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นจากความ
ไมแนนอนของเหตุการณที่จะทําใหเกิดความสูญเสียเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงแบงออกไดเปน 2
ลักษณะคือ
1. ความเสี่ยงจากการคาดการณลวงหนา (speculative risk) จะเกี่ยวของกับผลลัพธ
3 ประการที่เขามาเกี่ยวของคือ เกิดความสูญเสีย (loss) เกิดผลกําไร(gain) หรือไมมีการเปลี่ยนแปลง
(no change) เชน การเก็บสินคาคงคลังเพื่อเก็งกําไร ถาราคาสินคาขึ้นจะเกิดผลกําไร แตราคา
สินคาลดลงจะเกิดการขาดทุน แตถาราคาสินคาคงเดิมก็จะไมเกิดผลกําไรหรือขาดทุนเปนตน
2. ความเสี่ยงแทจริง (pure risk) เปนความเสี่ยงที่จะไมมีผลกําไรเกิดขึ้น มีเพียงการ
สูญเสียหรือไมสูญเสียเทานั้น เชน ความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล การสูญเสีย
รายไดจากภาวะทุพพลภาพของรางกาย การเจ็บปวยของมนุษยเปนตน ความสี่ยงแบบแทจริง
เปน ความเสี่ย งอยา งเดีย วที่ส ามารถทํา ประกัน ได โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ การชดเชยความ
สูญเสียแตมิใชทําประกันเพื่อหวังผลกําไร 60

59

V.L.Grose, Managing risk. Englewood Cliffis : Prentice Hall, 1987.
60
H.E.Jones, and D.L. Long, Principles of insurance: life, health, and
annuities. (U.S.A. : Arcata Graphics,1996)
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ความหมายของความเสีย่ งและการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ย ง หมายถึ ง โอกาสที่จ ะเกิ ดเหตุการณซึ่งจะมีผ ลกระทบต อวั ต ถุประสงค
สามารถวัดไดจากผลกระทบที่ตามมา(consequences)และความเปนไปไดในการเกิด(likelihood)
หรือกลาวโดยงายวา ความเสี่ยงคือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหองคกรไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 61
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณที่
ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสี่ยงหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
ความสําเร็ จต อการบรรลุเ ป าหมายและวัตถุประสงคทั้งในระดับประเทศ ระดั บองคกร ระดับ
หนวยงานและบุคลากรได 62
ความเสี่ยง หมายถึง ความเปนไปไดของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณขึ้นและผลกระทบที่
เปนสาระสําคัญจากเหตุที่เกิดขึ้น63
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณที่จะสงผลกระทบทําใหวัตถุประสงคเบี่ยงเบน
ไป หรือกอใหเกิดความเสี่ยงและสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 64
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่บางสิ่งบางอยางอาจเกิดขึ้น ซึ่งเปนผลลัพธของสิ่งที่เปน
อันตรายหรือคุกคามที่สงผลกระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการตางๆ65
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสี่ยง (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิด
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการ 66
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64
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พัฒนาบุคลากร (กรุงเทพมหานคร : บริษัทแอดวานว อินโฟร เซอรวิส จํากัด, 2545), 3.
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ชัยเสฏฐ พรหมศรี,การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร
เน็ท จํากัด, 2550),14.
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ความเสี ่ย ง หมายถึง โอกาสหรือ เหตุก ารณที่ไ มแ นน อนที่อ าจเกิด ขึ้น และสงผล
กระทบตอวัตถุประสงค 67
ความเสี่ ย ง หมายถึ ง สถานการณ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และเป น อุ ป สรรคต อ การบรรลุ
เปาหมายขององคกรหรืออาจหมายถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณหรือการกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ซึ่งมีผลกระทบใหการดําเนินงานขององคกรเกิดความเสี่ยง ความผิดพลาด การรั่วไหล ความสูญเปลา
และไมบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานซึ่งรวมถึงการทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
เบี่ยงเบนไป68
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสเกิดของเหตุการณที่ไมพึงประสงค (undesirable event)
ภายในระยะเวลาหรือภายในสภาวะแวดลอมที่ระบุขึ้น อาจพิจารณาไดในลักษณะของความถี่
(frequency)
ของเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งหรือความนาจะเปน
(probability) ที่จะเกิดเหตุการณไมพึงประสงคนั้นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยเกิดมาแลว 69
ความเสี่ยง เปนสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของขอจํากัด (constraint) และความไมแนนอน
(uncertainty) เราตองการเผชิญขอจํากัดและความไมแนนอนของโครงการ ดวยการลดความเสี่ยงของ
โครงการใหต่ําสุดโดยการขจัดขอจํากัดหรือลดความไมแนนอนลงใหมากที่สุด70
ความเสี่ ยง คื อ เหตุ การณ หรื อการกระทํ าใดๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นภายในสถานการณ ที่ ไม
แนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสี่ยงหรือรความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคทั้งในระดับประเทศ ระดับองคกร หรือหนวยงานนั้น ๆ 71
ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากปญหาตางๆ ในทางธุรกิจและทางสวนตัว
สําหรั บอาชี พทุ กสาขา ไม ว าจะเป นอาชี พผู บริ หาร พนั กงาน นักลงทุ น นั กศึ กษา เจ าของบ าน
นักเดินทาง และชาวไรชาวนา ตางก็ตองเผชิญกับความเสี่ยงดวยกันทั้งนั้นและจะตองจัดการดวย
67
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มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2547 [Online], accessed 9 November 2550. Available
http://www.netcomuk.co.uk.13.
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ธร สุนทรายุทธ, การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เนติกุลการพิมพจํากัด,2550),152.
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วิธีการตางๆ บางครั้งความเสี่ยงเฉพาะอยางจะตองไดรับการวิเคราะหและจัดการ บางครั้งก็มี
การละเลยความเสี่ยงเพราะอาจไมรูวามันจะมีผลตามมาอยางไร ความเสี่ยงในแงของความเสี่ยง
ที่อาจเกิดปญหาพิเศษขึ้นไดจากความสูญเสียจะตองเกิดขึ้นแนนอน อาจจะตองมีการวางแผน
รับมือไวลวงหนาและจะตองไดรับการจัดการเปนการเฉพาะโดยการรูสิ่งที่เกิดขึ้นที่แนนอน เมื่อมี
ความไมแนนอนวาจะเกิดความสูญเสียที่เสี่ยงที่จะกลายเปนปญหาสําคัญ เชน หากเจาของ
รานคารูแนๆ วารานคาตนจะตองถูกงัดแงะ ความเสี่ยงนี้อาจถูกชดเชยดวยการบวกราคาขาย
สินคาไวเทาที่จําเปนดวยจะมีความเสี่ยงนอยหรือไมมีเลย หากโจรงัดแงะรานคาเกิดมากขึ้นกวา
ปกติ รานคาจะระวังเรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากการงัดแงะรายแรงกวาปกติคือมากกวาระดับที่มอง
วาเปนระดับปกติหรือระดับที่คาดไวแลว 72
จากความหมายของความเสี่ยงที่กลาวไวขางตนสามารถสรุปไดวาความเสี่ยงหมายถึง
ภาวะหรือสถานการณที่มีอุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาส ซึ่งจะมีผลทําใหองคกรไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
การบริหารความเสี่ยง (risk management) หมายถึง กระบวนการในการปองกันอํานาจ
และทรัพยสินที่ไดมาของบริษัท โดยการลดโอกาสของการสูญเสียซึ่งมาจากเหตุการณที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเปนกระบวนการที่นําไปสูการตัดสินใจที่ดี โดยการให
ความเขาใจอยางลึกซึ้งตอความเสี่ยงและผลลัพธที่จะเกิดขึ้นซึ่งผูบริหารในบริษัททุกประเภทจะตอง
ตื่นตัวตอความเสี่ยงที่มีตอบริษัท และผลกระทบที่อาจสงผลถึงกําไรของบริษัทดวย73
การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารจัดการที่วางแผนสําหรับมองไปขางหนาและมี
กิจกรรมเพื่อปองกันความลมเหลวที่เกิดขึ้นกับโครงการ 74
การบริหารความเสี่ยง คือ เปนการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงซึ่งประกอบดวยการ
วางแผนความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงตางๆ การพัฒนาทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบความเสี่ยงเพื่อหาวาความเสี่ยงไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไรและบันทึกการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งหมด75
72
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การบริหารความเสี่ยง คือ วิธีการบริหารจัดการที่เปนไปเพื่อการคาดการณและลด
ผลเสียของความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับองคกร ทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ไดโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น76
การบริหารความเสี่ยงขององคกรุ คือ การบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการดํา เนิน งานตา งๆ โดยลดมูล เหตุแ ละโอกาสที่อ งคก รจะเกิด ความเสี่ย งเพื่อให
ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได
ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกรเปนสําคัญ (The process of systematically and comprehensively
identifying critical risk, quantifying their impacts, and then developing and implementing
integrated risk management solutions aligning strategy, people, processes and technology to maximize enterprise value) 77
การบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร คื อ การกํ า หนดกลยุ ท ธ บุ ค ลากร กระบวนการ
เทคโนโลยีและองคความรูใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
ขององคกร โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาความสามารถในการจัดการความเสี่ยงขององคกร
COSO enterprise wide risk management ไดใหคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
องคกรไววา “การบริหารความเสี่ยงองคกร เปนวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ผนวกเขากับแผนกล
ยุทธขององคกร โดยทําการประเมินสถานการณที่มีผลกระทบตอองคกรและจัดทําแผนการปองกัน
ไวลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุพันธกิจขององคกรและเกี่ยวของกับคณะกรรมการบริหาร
ทุกคนของบริษัท”78
จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงที่กลาวไวขางตนสามารถสรุปไดวาการ
บริหารความเสี่ยงหมายถึง การจัดการกระบวนการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายโดย
มีการวางแผน วิเคราะห กํากับ พัฒนาทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามและ
ควบคุมใหเปนไปในแนวทางเดียวกันตามวัตถุประสงคขององคกร
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แนวคิดการบริหารความเสี่ยง
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงไดเริ่มมีการนํามาใชในธุรกิจประกันภัยตั้งแตป ค.ศ.
1950
เพื่อใชในการประเมินและคํานวณเบี้ยประกันภัยหรื อความเสี่ยงที่จะสามารถรับ
ผูทําประกันได ซึ่งวัตถุประสงคของการทําประกันภัย เปนการปองกันการสูญเสียรายไดที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 79 ตอมาแนวคิดดังกลาวไดแพรหลายไปยังธุรกิจอื่นๆและใหความสําคัญกับ
ความเสี่ยงในทุกดานโดยในป 1956 รูสเซล กาลาเกอร (Russell Gallager) ไดเสนอแนวคิดการ
บริ ห ารความเสี่ ย งใหม จ ากมุ ม มองของนั ก วิ ช าการหลายท า นอาทิ วาสนี สนิ เ ดอร (Wayne
Snider) แนะนําวาผูจัดการธุรกิจประกันมืออาชีพควรเปนผูจัดการความเสี่ยงดวยและ เฮอเบริท
ดีเนนเบิรก Herbert Denenberg ไดริเริ่มแนวคิดการบริหารความเสี่ยงโดยพัฒนาจากทฤษฎี
ของ แฮนรี ฟาโย (Henry Fayol) ในป ค.ศ.1962 ดักลาส บารโล(Douglas Barlow) ผูจัดการ
ความเสี่ยงดานการประกันของบริษัท มาสเซ เฟอกัสซัน (Massey Ferguson) ในแคนาดาได
พัฒนาแนวความคิด “cost – of - risk” โดยเปรียบเทียบตนทุนรวมของการประกันกับรายได
สินทรัพยและสวนทุน ตอมาในป ค.ศ.1974 กัสเต ฮามิลชัน (Gustav Hamilton) ผูจัดการความ
เสี่ยงของบริษัท สแตทสฟอรกตา (Statsforegta) ในสวีเดน ไดคิดคน “risk management cycle”
ขึ้น ซึ่งประกอบดวยกระบวนการที่มีความสัมพันธกัน เริ่มตั้งแตการประเมินและการควบคุมจน
ไปถึงการจัดหาเงินทุนและการสื่อสาร ในป ค.ศ.1976 นิตยสารฟอรจูน (fortune) ไดตีพิมพ
บทความ “The risk management revolution” โดยเสนอแนะวาควรมีการประสานหนาที่การ
บริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร กวาที่แนวความคิดในบทความนี้จะเปนที่
ยอมรับในวงกวาง ตองใชเวลามากกวา 20 ปตอมาในป ค.ศ. 1987 เหตุการณที่ตลาดหุนของ
สหรัฐฯ ตกอยางรุนแรงที่สุด หรือ “black monday” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1987 ทําใหนักลงทุน
ทั่วโลกตระหนักถึง ความเสี่ยงที่มีอยู (Inherent risk) และความผันผวนของตลาดทุน และในป
เดียวกันนี้ เวอรนัน โกรส (Vernon Grose) ไดนําเสนอหนังสือ “manage risk : systematic loss
prevention for executives” ซึ่งถือวาเปนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
ที่ดีสุดเลมหนึ่ง ในป ค.ศ.1993 บริษัท GE Capital ไดแตงตั้ง เจมส แลม (James Lam) เปน
“chief risk officer” ซึ่งถือวาเปน chief risk officer คนแรก โดยมีหนาที่ในการจัดการความเสี่ยง
ทุกดาน ไมวาจะเปนการบริหารความเสี่ยง การดําเนินงานในสํานักงาน การวางแผนธุรกิจและ
การเงินและในป ค.ศ.1995 กลุมบริษัทชั้นนําในออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไดรวมกันพัฒนา
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง risk management standard, AS/NZS 4360:1995 (มีการทบทวน
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วิมลพร ไสยวรรณ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีสวนรวมใน
หน ว ยงานอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลรั ฐ กรุ ง เทพมหานคร” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2545),19.
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กันในป 1999) ซึ่งไดรับความสนใจจากนานาชาติ และใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
กันอยางแพรหลาย และในปเดียวกันที่ประเทศสิงคโปร นิก ลีสัน (Nick Leeson) ทําใหธนาคาร
Barings ซึ่งเปนธนาคารที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลกตองลมละลาย เหตุการณนี้แสดงใหเห็น
ถึงความโลภและความลมเหลวของระบบการควบคุมทําใหหลายประเทศหันมาใหความสนใจกับ
การบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (operational risk) กันมากขึ้น ตอมาในป ค.ศ. 2001
เหตุการณกอการรายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 สงผลใหธุรกิจหลาย
ประเภทเห็นความสําคัญและความจําเปนของการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะความ
เสี่ยงภายใตความไมแนนอนและเหตุการณที่คาดไมถึง80 ในป ค.ศ. 2002 The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ไดจัดทํา “enterprise risk
management framework” ฉบับรางเพื่อเปนแมแบบในการบริหารความเสี่ยงองคกร 81
สืบเนื่องจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกและเหตุการณความลมเหลวของธุรกิจขนาด
ใหญและหรือมีประวัติการกอตั้งที่ยาวนานตามที่ทราบกันดี เชน ธนาคารแบริ่ง จํากัด บริษัท
เอนรอน จํากัด บริษัท เวิรลคอม จํากัด เปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวของระบบ
ควบคุมภายในขององคกรเหลานั้นและความไมมีประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน อันเปน
บทเรียนใหกับองคกรอื่นๆ ที่จะตองปองกันตนเองจากความลมเหลวและสูญเสียทางธุรกิจ จึงมี
การผลักดันใหกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความสําคัญเพิ่มสูงขึ้นโดย
การออกกฎระเบียบจากหนวยงานกํากับดูแลใหองคกรที่อยูภายใตการกํากับปฏิบัติตาม ซึ่งใน
ต า งประเทศหน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ได มี ก ารประกาศให อ งค ก รที่ อ ยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ
นําหลักการและแนวปฏิบัติตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organization of the
Tread way Commission (COSO) 1992 มาใชเปนกรอบในการจัดวางการควบคุมภายใน82
สําหรับในประเทศไทยนั้นไดมีความตระหนักและตื่นตัวมากยิ่งขึ้นโดยประเทศไทยได
นําแนวคิดและหลักการดังกลาวมาปรับใชในองคกรตางๆ มากขึ้น รวมทั้งในภาคราชการไดแก
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น สํานั ก งานการตรวจเงิ น แผน ดิน ไดจัด ทํ าคํา แนะนํ า การนํ า
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544 โดยนําหลักการ 5
องคประกอบมาใชคือ สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
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Kloman H.Felix,Risk Management Milestones : 1900 – 1999, March
2001.[Online], accessed 23 November 2007. Available from http://www.siliconrose.
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Miccolis Jerry,ERM and September 11, November 2001 [Online], accessed
23 November 2007. Available from http://www.siliconrose.com.au/Articles.
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วันเพ็ญ กฤตผล, “เอกสารประกอบการเสวนาบริหารจัดการความเสีย่ งของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.” 3 พฤษภาคม 2550.
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ควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงการเฝาติดตามประเมิน 83 ในป พ.ศ.2546 ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดทําหนังสือ “แนวทางการบริหารความเสี่ยง” เพื่อเปนแนวทาง
เบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององคกรตางๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย 84 และเมื่อเดือนกันยายน 2547 บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ไดกลาวถึง
องค ป ระกอบการควบคุ ม ภายใน 8 ด า นคื อ สภาพแวดล อ มภายในองค ก ร การกํ า หนด
วัตถุประสงค การบงชี้เหตุการณ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ขอมูลและการติดตอสื่อสาร และการติดตามผล 85 อยางไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงที่
กลาวมาขางตนสวนใหญจะมีความเกี่ยวของกับองคกรภาคเอกชนเปนสวนใหญ ทั้งนี้ความเสี่ยง
ขององคกรภาครัฐจะมีความแตกตางไปจากความเสี่ยงขององคกรภาคเอกชนเนื่องจากวิสัยทัศน
และพันธกิจแตกตางกันอยางชัดเจน แผนยุทธศาสตรขององคกร ภาคเอกชนจะมุงเนนไปที่การ
สรางกําไรสูงสุด ความเสี่ยงทางการเงินจึงเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในการบริหารความเสี่ยง
ขององคกรภาคเอกชนไมวาจะเปนความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากสภาพคลองทาง
การเงิน หรือความเสี่ยงดานสินเชื่อจากธุรกรรมทางการเงินในขณะที่แผนยุทธศาสตรขององคกร
ภาครัฐมุงเนนไปที่การตอบสนองนโยบายรัฐจึงเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงเชิงนโยบายและปจจัย
เสี่ยงที่สงผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรไมสามารถบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวใน
แผนยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง ความเสี่ ย งทางการเงิ น นั บ เป น หนึ่ ง ในป จ จั ย เสี่ ย งที่ ส ง ผลกระทบให
หนวยงานราชการไมสามารถดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรไดสําเร็จเชนเดียวกัน86
สําหรับการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษานั้นมีหนวยงานที่เกี่ยวของไดกําหนดเปน
ระเบียบใหมีการปฏิบัติหลายแหงเชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการไวเปนการลวงหนาซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัดตัวหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ
และในปงบประมาณ พ.ศ.2550 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเลือก “ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง” เปนหัวขอการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, แนวทางการบริหารความเสี่ยง, สิงหาคม 2546
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56-1) [Online], accessed 20 January 2551. Available from http://capital.sec.or.th /web
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การปฏิบัติราชการซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ 17 นอกจากนี้สํานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการไดปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 ที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในดวย รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ที่เห็นชอบใหกระทรวงที่มี
ผูตรวจราชการจัดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่
จัดทําขึ้นตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยแนบผลการวิเคราะหความเสี่ยงไปพรอมกับคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 87
ประเภทของความเสี่ยง
การจําแนกประเภทความเสี่ยงออกมาเปนกลุมๆ ทําใหเรามองภาพของความเสี่ยงแต
ละประเภทนั้นไดชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง
มาตรการการควบคุมและปองกันไดอยางเหมาะสม เนื่องจากลักษณะความเสี่ยงมีมากมาย
มหาศาลและมีความหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะการดําเนินงานของแตละองคการดวย และ
ความเสี่ ย งขององค ก ารภาครั ฐ ย อ มแตกต า งไปจากความเสี่ ย งขององค ก ารภาคเอกชน
เชนเดียวกับความเสี่ยงขององคการธุรกิจที่มุงแสวงหากําไรก็ยอมแตกตางไปจากความเสี่ยงของ
องคการไมแสวงหากําไร และเพื่อใหการทําความเขาใจประเภทความเสี่ยงไดชัดเจนขึ้น ผูวิจัยได
ศึกษาประเภทของความเสี่ยงดังนี้
สมชาย ไตรรัต นภิ ร มย ได สรุ ป ประเภทความเสี่ย งตา งๆของธุ รกิ จโดยทั่ว ไปแบ ง
ออกเปน 4 ประเภทคือ 1) ความเสี่ยงทางดานการเงิน (financial risks) ความเสี่ยงทางดาน
การเงินนี้จะแบงความเสี่ยงยอยออกเปนแปดดานคือ โครงสรางงบกําไรขาดทุน/การทํากําไร
(income statement structure/profitability) โครงสรางบัญชีงบดุล (balance sheet structure)
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (currency risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (liquidity risk)
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk) ความเสี่ยงดานการตลาด (market risk) ความ
เสี่ยงดานเครดิต (credit risk) และความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน (capital
adequacy) 2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (operational risks) แบงความเสี่ยงออกเปนหา
ดานคือ ความเสี่ยงดานชื่อเสียง/การยอมรับ(reputation risk) ความเสี่ยงดานกลยุทธธุรกิจ
(business strategy risk) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (technology risk) ความเสี่ยงดานระบบ
การดําเนินงานภายใน (internal systems and operational risks) ความเสี่ยงการบริหารงาน
ผิดพลาดและการทุจริต(mismanagement and fraud) 3) ความเสี่ยงดานธุรกิจ (business risks)
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แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่คณะกรรมการ และ
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แบงความเสี่ยงออกเปนสามดานคือ ความเสี่ยงดานนโยบาย (policy risk) ความเสี่ยงดานระบบ
(systemic (country) risk) และความเสี่ยงดานกฎหมาย (legal risk) 4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก (event risks) แบงความเสี่ยงออกเปนสามดานคือ ความเสี่ยงดานการเมือง (political risk)
ความเสี่ยงจากการลุกลามของปญหาภายนอก (contagion risk) และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก
อื่นๆ (other exogenous risks) 88
สงวน ชางฉัตร ไดแบงประเภทของความเสี่ยงไว 4 ดานคือ 1) ความเสี่ยงดานระบบ
การจัดการ ความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะเกิดจากปจจัยภายนอก เชน การเมือง การดําเนินการผิด
กฎหมาย การถูกฟองรองฯลฯ 2) ความเสี่ยงดานกําหนดเวลาการดําเนินโครงการ ความเสี่ยง
ประเภทนี้คือการไมสามารถดําเนินงานไดทันตามเวลาที่กําหนดภายใตงบประมาณที่ไดรับ
การจั ด สรรซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ทั้ ง เวลา คน เงิ น และวั ส ดุ ความเสี่ ย งนี้ จ ะคล า ยกั บ ด า นระบบ
การจัดการแตจะมีจุดเนนมากกวาเชน จะรวมมือกันแกปญหาในขั้นตอนสุดทายของการกําหนด
การดําเนิ นงานเมื่ อสิ่งที่หลี ก เลี่ยงไม ไดเกิดขึ้น คือเวลาและทรัพยากรลดน อยลงได อยางไร
3)ความเสี่ยงดานคาใชจาย ความเสี่ยงประเภทนี้คือไมมีงบประมาณเพื่อทํางานตามที่มอบหมาย
ภายในเวลาที่กําหนดไวซึ่งอาจเกิดจากการประมาณการคาใชจายของกิจกรรมตางๆ ผิดพลาด
กําหนดราคาผิดพลาดและตัดสินใจผิดพลาด 4) ความเสี่ยงดานเทคนิค ความเสี่ยงประเภทนี้เปน
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของหนวยงานผูซื้อคือระบบงานจะไมสามารถดําเนินงานไดตาม
ขอกําหนดหรือความตองการของผูซื้อ อยางไรก็ตาม สงวน ชางฉัตร ไดแบงปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงไว 4 ดานคือ ดานงบประมาณคือขอจํากัดดานทุนความไมแนนอนในการสนับสนุน
เงินทุน ดานกําหนดการปฏิบัติการเปนความไมแนนอน ดานการสงมอบงาน ความลาชาของการ
ดําเนินกิจกรรม ลูกคาเรงรัดใหสงมอบเร็วขึ้นและการจัดสรรทรัพยากรไมเหมาะสมดานเทคนิค
คือความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน การวิเคราะหวิธีการดําเนินงาน ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่นํ ามาใชยังเชื่อถือไมได สมาชิกทีมงานไมไดรั บการฝกอบรมอยาง
เหมาะสมและดานคาใชจายคือความไมแนนอนของคาแรง ความไมแนนอนของคาครุภัณฑและ
วัสดุ ความผิดพลาดดานการคํานวณคาใชจาย 89
อนุ วั ฒ น ศุ ภ ชุ ติ กุ ล ได แ บ ง ความเสี่ ย งในสถานพยาบาลออกเป น 4 ประเภท คื อ
1)ความเสี่ยงดานกายภาพ (physical risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับรางกายของผูใชบริการ
เชน การลื่นหกลม การตกเตียง การติดเชื้อ การทํารายรางกาย การไดรับบาดเจ็บจากอุปกรณ
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สมชาย ไตรรัตนภิรมย, “การบริหารความเสี่ยง” , เอกสารประกอบการบรรยาย
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ทางการแพทย การไดรับยาผิด ปฏิบัติการพยาบาลไมถูกตองตามแผนใหการพยาบาล การไม
ติดตามประเมินผลการรักษา การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากการรักษา เชน การแพยา
เปนตน 2) ความเสี่ยงดานอารมณ (emotional risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทํารายจิตใจ
การทําใหรูสึกอับอายขายหนา การทําใหเสียหนา ทําใหรูสึกสับสน รวมทั้งการคุกคามดวยสิ่งที่
มองไมเห็นหรือพยากรณไมได หรือความไมเปนสวนตัวเชน การสื่อสารไมตรงกัน พยาบาลไม
สามารถตอบสนองความตองการไดทันที 3)ความเสี่ยงดานสังคม(social risk) เปนความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับสิทธิผูปวย การปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูใชบริการเชน การเปดเผยผูใชบริการตอหนา
ผูอื่น การรักษาความลับ การใหการรักษาผิดคน รวมทั้งการจัดการกับสถานะทางเศรษฐกิจของ
ผูใชบริการเชน กรณีที่ผูใชบริการไมสามารถชําระคารักษาพยาบาลไดหรือการที่ผูใชบริการตอง
สูญเสียรายไดจากการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากการนอนโรงพยาบาลโดยไมมีความจําเปน 4) ความ
เสี่ยงดานจิตวิญญาณ (spiritual risk)เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับความเชื่อความรูสึกไมมั่นคง ความ
สูญเสียหรือความกํากวม ตลอดจนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของผูใชบริการ90
อรัญ โสตถิพันธุ สถาบันสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ไดแบงประเภทความ
เสี่ยงออกเปน 2 ประเภทคือความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงภายนอก 1)ความเสี่ยงภายใน เปน
ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกรเอง เชน ความเสี่ยงดานการกลยุทธ ความเสี่ยงดาน
การจัดซื้อจัดจางและบริหารสัญญา ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ ความเสี่ยงดานการ
บํ า รุ ง รั ก ษาและบริ ห ารจั ด การระบบ ความเสี่ ย งด า นการบริ ห ารบุ ค คล ความเสี่ ย งด า นการ
ดําเนินงาน 2)ความเสี่ยงภายนอก เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองคกรเองเชน
ความเสี่ ย งด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง กฎหมาย ความเสี่ ย งทางด า นภั ย ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความเสี่ยงดานภัยที่เกิดจากสงคราม การกอการราย91
เฟองฟา เทียนประภาสิทธิ์ ไดแบงประเภทความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
เปน 6 ดานคือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ ความเสี่ยงดาน
การจัดซื้อจัดจางและบริหารสัญญา ความเสี่ยงดานบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบ ความเสี่ยง
ดานการบริหารงานบุคคล และความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 92
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อนุวัฒน ศุภชุติกุล, ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล (กรุงเทพ : ดีไซน
จํากัด,2543), 25.
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เจนเนตร มณีนาค แบงประเภทความเสี่ยง 5 ประเภทคือ ประเภทกลยุทธและ
บุคลากร ประเภทการดําเนินงาน ประเภทการเงิน ประเภทอันตรายและประเภทกฎระเบียบและ
การควบคุม 93
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยไดจํากัด
ความเสี่ยงหลัก 5 ประเภทคือ 1)ความเสี่ยงดานกลยุทธ ซึ่งแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน
ดวยกันคือดานแรกคือความเสี่ยงเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุน สวนใหญจะใชเพื่อการให
สินเชื่อและการลงทุน ซึ่งความเสี่ยงของสินเชื่อและสิ นทรัพยที่ลงทุนจะมีอัตราความเสี่ยงที่
แตกตางกันในแตละประเภท ดานที่สองคือความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ
ความเสี่ยงประเภทนี้เปนความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ เปนความเสี่ยงที่
เกิดจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงขอบังคับกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานราชการ
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดานที่สามคือความเสี่ยงจากการลงทุนใน
บริษัทยอย เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนของบริษัทอาจไดรับผล กระทบในทางลบอัน
เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอยถาหากมีผลการดําเนินงานในทางลบ 2)ความเสี่ยง
ดานเครดิต แบงความเสี่ยงออกเปน 2 ดานคือความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงจากสินเชื่อปกติเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดโดยมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ
เชน ผลประกอบการที่ขาดทุนของลูกหนี้จากการที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเปนตน และความเสี่ยง
ดานที่สองคือความเสี่ยงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ไดแก
สินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐานและสงสัยจะสูญ 3)ความเสี่ยงดานตลาด แบงความเสี่ยงออกเปน
2 ดานคือความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะสงผล
กระทบตอรายไดจากการปลอยสินเชื่อและตนทุนทางการเงินของบริษัทและความเสี่ยงดานราคา
ซึ่งเปนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาคือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งมีผลทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดและเงินกองทุนของ
สถาบันการเงิน 4)ความเสี่ยงดานสภาพคลอง เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทไมสามารถ
จายชําระหนี้คืนไดเมื่อหนี้ดังกลาวครบกําหนด 5)ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ แบงความเสี่ยง
ออกเปน 3 ดานคือ ความเสี่ยงเรื่องการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเรื่องระบบขอมูลสารสนเทศที่
ครอบคลุมไปถึงระบบและระบบฐานขอมูลของบริษัทดาน hardware ในการปองกันความเสี่ยงที่
จะเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ดาน network ที่จะปองกันภัยจากภายนอกที่จะ
เขามาในระบบเครือขายและความเสี่ยงดานบุคลากรที่ตองตระหนักในเรื่องของการคงอยูกับ
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เจนเนตร มณีนาค และคณะ, การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรจากหลักการสู
ภาคปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไฟนอล การพิมพ จํากัด, 2548), 91.
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องคกร การปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในภาวะที่มีการแขงขัน การอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร 94
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยแบงประเภทของความเสี่ยง
ออกเปน 4 ประเภทคือ ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (strategic
risk) ความเสี่ยงดานการ
ดําเนินงาน (operational risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (financial risk) ความเสี่ยงดานกฎหมาย
และระเบียบขอกําหนดตางๆ (compliance risk) 95
ถนอมศรี ปรารถนาดี ไดแบงประเภทความเสี่ยงออกเปน 3 ดานคือ ความเสี่ยงจาก
ลักษณะธุรกิจ/ความเสี่ยงสืบเนื่อง (inherent risk) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน (control risk)
และความเสี่ยงจากการตรวจไมพบขอผิดพลาด (detection risk) 96
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแบงประเภทของความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของ
สหกรณและกลุมเกษตรกรป 2547 เปน 6 มิติคือ มิติที่1 ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง
มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย มิติที่ 3 ความสามารถของคณะกรรมการและฝายบริหารงาน
มิติที่ 4 ความสามารถในการทํางาน มิติที่ 5 ความเพียงพอของสภาพคลองตอความตองการใช
เงิน และมิติที่ 6 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้น 97
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) สํานักตรวจสอบภายในและฝาย
พัฒนาบุคลากร จําแนกประเภทของความเสี่ยงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ โดยอาศัยแหลงกําเนิด
เปนเกณฑดังนี้
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน
1.1 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (operational risk) เปนความเสี่ยงในเรื่องของ
การดําเนินงาน ระบบการทํางานและสิ่งสนับสนุนในการทํางานไมเอื้ออํานวยเปนตน
1.2 ความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย (human resource risk) คือ ความเสี่ยงอันเนื่อง
มาจากบุคลากรมีทักษะความรูและความสามารถไมเพียงพอตอการดําเนินงานหรือขาดการ
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ฝกอบรม ขาดการพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญเพิ่มขึ้นรวมทั้งความประมาทเลินเลอของผู
ดําเนินงาน
1.3 ความเสี่ยงทางดานการเงิน (financial risk) เปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
ความไมพรอมในเรื่องการเงินตาง ๆ เชน การจัดหาแหลงเงินทุน เปนตน
1.4 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (strategic risk) ความเสี่ยงในกลยุทธการบริหารงาน
เชน การบริหารงานและนโยบายของผูบริหารแตละคนไมสอดคลองกัน ฝายบริหารมีอิทธิพล
ครอบงําการดําเนินงาน เปนตน
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก
2.1 ความเสี่ยงทางดานการแขงขัน (competitive risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะ
การแข ง ขั น เช น มี คู แ ข ง ใหม เ ข า สู ต ลาด มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ใหม ๆ เกิ ด ขึ้ น หรื อ มี ก ารนํ า เอา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาใช
2.2 ความเสี่ยงจากคูคา (supplier/customer risk) เชน บริษัทผูสงมอบสงสินคาให
ลาชากวากําหนดหรือบริษัทคูคามีศักยภาพในการทํางานไมเหมาะสมดีพอหรือความเสี่ยงจาก
ลูกคา เชน รสนิยมลูกคาที่เปลี่ยนไป เปนตน
2.3 ความเสี่ยงทางดานกฎหมาย (regulatory / legal risk) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการ กฎหมายหรือกฎระเบียบขององคกร
2.4 ความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง (economic / political risk) คือ ความ
เสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง 98
ธร สุนทรายุทธ ไดแบงความเสี่ยงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
1. ความเสี่ยงโดยทั่วไป (general categories of risk) เปนการมองความเสี่ยงโดย
ภาพรวมขององคการนั้นๆ อาจมองลึกลงไปตอวาจะมีความเสี่ยงตอดานใดบางดังนี้
1.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากขนาดขององคการ ขนาดขององคการจะเปนตัวชี้วัด
ของโอกาสจะเกิดความเสี่ยง กลาวคือองคการที่มีการแบงขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เชน
โรงเรียนที่มีขนาดใหญ นักเรียนจํานวนมาก ระบบการบริหารการจัดการยอมยุงยากมากยิ่งขึ้น
ดวยกลาวคืองบประมาณ บุคลากรและการจัดการยอมเปลี่ยนไปตามขนาดแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการ จากการสํารวจงานวิจัยที่ศึกษาถึงตัวแปรขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญวามีผลตอปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางไรนั้นสวนมาก
ไมพบวาขนาดจะมีปญหากับการจัดการมากนัก แตเปนที่นาสังเกตวาขนาดขององคการจะ
สัมพันธกับผูบริหารเพราะผูบริหารทีมีฝมือมักจะอยูในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ
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1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากความสลับซับซอน ความสลับซับซอนละเอียดออนยุงยาก
ยอมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงไดมากกวาวิธีแกความเสี่ยงแบบกําปนทุบดินก็คืออยาใหองคการมี
ความสลับ ซับ ซอนมากนั ก นัก บริหารจัดการทราบกันดีว าการทําสายการบั งคับ บัญชาที่ไม
สลั บ ซั บ ซ อ นไม เ ป น รู ป แบบหรื อ พิ ธี ก าร ต อ งกล า เผชิ ญ กั บ ความเป น จริ ง ต อ งรู สึ ก ได เ ร็ ว
นักวิชาการดานนี้มักจะตอตานระบบราชการที่มีองคการแบบทางการมากจนเกินไปจนลืมนึกถึง
ความสํ าเร็ จของงาน อาจกล าวไดว าองคการระบบราชการเปนองคการที่ใหญสลับ ซับ ซ อน
ดู เ หมื อ นไม มี อ ะไรจะเสี่ ย งมากนัก เพราะมี ก ฎระเบี ย บเปน ตัว กํ า หนดแตก็จ ะพบว าองค ก าร
ราชการที่มีขนาดใหญมักมีความเสี่ยงสูงมาก
1.2.1 ระบบการควบคุม องคการขนาดใหญกวางขวางจะตองมีระบบการ ควบคุม
ที่ดี การสรางระบบการควบคุมสําหรับองคการที่มีความสลับซับซอนยอมยุงยากถาควบคุมไมดี
พอยอมเกิดความเสี่ยงได การคํานึงถึงรายจายและผลที่ไดรับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงก็จะมี
มากขึ้น
1.2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการที่มีระบบสารสนเทศที่สลับซับซอน
และครอบคลุ ม ข อ มู ล ขององค ก ารอย า งกว า งขวางก็ จ ะยิ่ ง เพิ่ ม ความเสี่ ย งโดยเฉพาะด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงมากขึ้นเทานั้น
ทั้งระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความยุงยากก็จะเปน
การเพิ่มความเสี่ยงใหมีมากขึ้น โอกาสการเกิดขอผิดพลาดบกพรองจะมากขึ้นในบางองคการจึง
ตองเพิ่มการตรวจสอบติดตามระบบ(monitor the system) มากยิ่งขึ้นนั่นจะเปนโอกาสเกิดความ
เสี่ยงในเรื่องคาใชจายมากขึ้น
1.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในองคการที่มีการบริหาร
จัดการแบบธรรมาภิบาล (good governance) จะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของภาครัฐ
กลา วคื อจะต อ งจัดให มีร ะบบการตรวจสอบภายใน โดยมีค ณะกรรมการผู ต รวจสอบ (audit
committee) และอื่นๆ ดูเหมือนวายิ่งมีระเบียบกฎเกณฑขอบังคับมากขึ้นเทาใด โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของการควบคุมภายในก็จะยิ่งมีมากขึ้นเพราะการออกแบบระบบ
ควบคุมภายในและผลการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กําหนดไวมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ผลลัพธที่ออกมาในรูปการควบคุมภายในที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได ผลการละเมิดไมปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ยอมเปนความเสี่ยงที่ทําความเสี่ยงตอองคการได
1.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการเจริญเติบโตขององคการ อัตราการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วบางองคการเปนแบบกาวกระโดดยอมนํามาซึ่งการบริหารจัดการอาจจะตองเรงรีบ
ทํางานแขงขันกับเวลา ระบบที่มีอยูอาจจะตองปรับปรุงใหทันตองรีบทํารีบตัดสินใจ บางครั้งก็
นํามาซึ่งความผิดพลาดได
1.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถของฝายบริหารความสําเร็จของการ
ดําเนินงานขององคการจะสัมฤทธิ์ผลไดนั้นอาจจะขึ้นอยูกับฝมือของผูบริหารเปนสําคัญในทาง
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การศึ ก ษาอาจจะระบุ ว า เพราะฝ มื อ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจึ ง เจริ ญ ก า วหน า เพราะการวั ด ความ
สามารถผูบริหารบางครั้งก็วัดคอนขางยาก เพราะมีองคประกอบความสําเร็จมาจากแหลงตางๆ
มากมายและเปา หมายของการศึกษา เปนเปาหมายที่กวางและคลุมเครือ
1.6 ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตทางการบริหาร การทุจริตทางการบริหารจัดการ
เปนความเสี่ยงที่อันตรายอยางยิ่งเพราะเกิดจากการกระทําของผูบริหารที่ทุจริต ไมซื่อตรงตอ
หน าที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบของตน หากอยู ใ นขั้น รุ น แรงแล ว นั บ ว า เป น ความเสี่ ย งอยู ใ นขี ด
อันตรายพรอมจะทําใหองคการถึงขั้นลมสลายไปได
1.7 ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมการควบคุมเปลี่ยนแปลงหากสภาพ แวดลอม
การควบคุมภายในเปลี่ยนแปลงไปยอมสงผลกระทบใหเกิดความเสี่ยงตอองคการไดที่สําคัญ
ไดแก
1.7.1 ระบบเปลี่ยน การเปลี่ยนระบบตางๆ อันเนื่องจากนโยบายเปลี่ยนหรือ
การเปลี่ยนระบบเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (high-risk areas) หรือในพื้นที่ที่มีความสําคัญ
(significant areas) ขององคการยอมนํามาซึ่งความเสี่ยงอยางรุนแรงได เพราะการเปลี่ยนระบบ
ถากระทําโดยขาดความรอบคอบ เชน การเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยจาก
การสอบเขามาเปนการดูจากคะแนนพื้นฐาน (ordinary national education test : O-NET) และ
คะแนนเฉพาะ (advanced national education test : A-NET) อยางรีบเรงโดยไมทดสอบให
แนใจกอนยอมเกิดปญหาโกลาหลและโอกาสผิดพลาดไดมาก
1.7.2 การเปลี่ยนตัวพนักงานที่สําคัญ ในบางครั้งการเปลี่ยนตัวพนักงานที่รู
เรื่องดีอยูแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบดูแลกะทันหัน หรือผิดจังหวะยอมอาจนํามาซึ่ง
ความเสี่ยงในการทําใหประสิทธิภาพของงานดอยลงได
1.8 ความเสี่ ยงที่ เ กิ ดจากบุ ค ลากรขาดคุ ณภาพ ความสํา เร็ จ ของงานขึ้ น อยูกั บ
บุคคล หากบุคลากรในหนวยงานมีคุณภาพงานตางๆ ก็สัมฤทธิ์ผล ในทางตรงขามหากบุคลากร
ขาดความรูความสามารถ ขาดความรับผิดชอบ ขาดจรรยาบรรณแลวนับวาเปนความเสี่ยงอยาง
รายแรงขององคการที่จะกอใหเห็นอาการของความขัดแยงระหวางผูบริหารกับบุคลากรทายสุดก็
จะนําไปสูผลการดําเนินงานที่ขาดการควบคุม เกิดการแตกสามัคคี แบงพรรคแบงพวก ดังนั้น
ควรใหความสนใจในกระบวนการสรรหาใหมาก ใหไดคนดีคนเกงเขามาทํางาน
1.9 ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานไมดี ผูบ ริหารที่ละเลยไมใหความสําคัญตอ
การพิจารณาผลการดําเนินงานที่ไมนาพอใจ หรือปลอยใหการดําเนินงานของบุคลากรที่ไมมี
ประสิทธิภาพ ไมมีการดําเนินการหรือมีก็ไมมีประสิทธิภาพซึ่งยังจะนําซึ่งความสูญเปลาของ
คาใชจายขององคการนั้น
1.10 ความเสี่ยงที่เกิดจากภาครัฐ องคการอาจถูกอิทธิพลจากภายนอกที่เกิดจาก
การดําเนินงานของรัฐบาลซึ่งสงผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางออมตอภารกิจขององคการนั้นๆ เชน
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1.10.1 ความไมแนนอนในนโยบายภาครัฐ รัฐปรับเปลี่ยนไปมาทําใหกระทบตอ
การบริหารจัดการของหนวยงานได
1.10.2 การออกกฎระเบียบควบคุมอาจสงผลตอองคการนัน้ ๆ ไดเชน หนวยงานมี
แผนการพัฒนาไวแลวเผอิญรัฐมาออกกฎระเบียบตางๆ ซึ่งขัดกับการพัฒนาได
2. ความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ (specific risk areas) การจําแนกประเภทความเสี่ยง
อีกทางหนึ่งคือการพิจารณาลักษณะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละพื้นที่ (area) ซึ่งขึ้นอยูกับ
ประเภทขององคการ ลักษณะโครงสรางการจัดองคการเปนอยางไร แลวมุงแบงความเสี่ยงตาม
ประเภท และพื้นที่หรือขอบขายขององคกรนั้นๆ ลักษณะความเสี่ยงที่สําคัญในพื้นที่มีดังนี้
2.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย (human resource management) ในบรรดา
ทรั พ ยากรทั้ ง หลายต อ งถื อว าทรั พ ยากรมนุ ษ ยมี ค วามสํ า คัญ สูง สุด และถือ วา เสี่ ย งมากที่ สุ ด
ในระดับประถมและมัธยมศึกษานั้นมักจะพบปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา
สวนระดับ อุดมศึกษาจะเปนเรื่องของคุณภาพของอาจารยในมหาวิทยาลัย การพัฒนาและการ
ฝกอบรม การใหรางวัลและการลงโทษ
2.2 การบริหารการเงิน (financial management) การดําเนินกิจกรรมทั้งหลายตอง
อาศั ย ป จ จั ย เงิ น เป น หลั ก ความเสี่ ย งของพื้ น ที่ ก ารเงิ น การบั ญ ชี อ าจเกิ ด ขึ้ น ได ห ลากหลาย
โดยเฉพาะความเสี่ยงในทุกระดับการศึกษา เชน ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของเงินสด และ
ทรัพยสิน การทุจริตรายงานการเงิน การขาดงบประมาณ การใชจายเงินกับผลที่ไดรับ
2.3 การบริหารสินทรัพย (asset management)
2.3.1 การจัดซื้อจัดหา มักจะมีปญหาทุจริตคอรัปชั่นหรือการยักยอก ฉอโกง
ความเสี่ยงในพื้นที่อันสําคัญไดแก ความเสี่ยงเรื่องคุณภาพ ความเสี่ยงเรื่องคุณลักษณะ ความ
เสี่ยงเรื่องการกําหนดราคา ความเสี่ยงเรื่องผูขาย ความเสี่ยงจากระบบ e-procurement ความ
เสี่ยงจากการทุจริต
2.3.2 การบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ การบริหารพัสดุเปนกิจกรรมตอเนื่อง
จากการจัดซื้อจัดหาโอกาสเสี่ยงตามพื้นที่ไดแก การรับสินบนหรือคอรัปชั่น ผูขายมีปญหา พัสดุ
ลาสมัย ระบบการควบคุมพัสดุมีจุดออน คาใชจายในการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑยังแบงดวย
ความหรูหรา ความฟุมเฟอย ความสูญเปลา การสูญเสียโอกาสอีกดวย
2.4 การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ การบริหารและการจัดการ
นับวามีสวนสําคัญหนึ่งที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จ นวัตกรรมคือสิ่งใหมๆ ที่นําเขามาใชใน
การบริหารจัดการ การมี สว นร วมของบุ คลากรในสถานศึกษา การรวมอํ านาจ การกระจาย
อํานาจ รวมถึงการบริหารโรงเรียนเปนฐานและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการ
บริหารจัดการนับวามีความสําคัญ ความเสี่ยงที่สําคัญในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามา
ใชคือความถูกตองเหมาะสมกับการนํานวัตกรรมเขามาใช ความถูกตองของขอมูล การเปลี่ยน
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จากระบบเดิมเขาสูระบบใหม การเขาถึงผูใชที่ไมไดรับมอบหมาย ความปลอดภัยของขอมูล
สารสนเทศ ไวรัสคอมพิวเตอร การทุจริต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 99
กระทรวงการท อ งเที่ ย วและการกี ฬ าได แ บ ง ความเสี่ ย งออกเป น 3 ประเภทคื อ
1)ความเสี่ยงดานการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน (key risk area) แบงเปนการมีสํานึก
รั บ ผิ ด ชอบต อ การดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ สอดคล อ งกั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของหนวยงานที่รับผิดชอบรวมกันในการผลักดันใหงาน/โครงการ
ประสบผลสําเร็จ 2)ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง(political risk) โดยแบงเปนดาน
คุณธรรม ความโปรงใส ความคุมคาในการลงทุนและนิติธรรม 3)ความเสี่ยงดานการตอบสนอง
ความตองการที่แทจริงของประชาชน(negotiation risk) แบงเปนการมีสวนรวมของประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียและความคุมคาจากการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
ไปยังภาคสวนตางๆ100
กระทรวงการคลัง ไดแบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภทคือ 1)ความเสี่ยงทางการเงิน
(financial risks) 2)ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (operational risks) 3)ความเสี่ยงดานธุรกิจ
(business risks) และ 4)ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก (event risks) 101
ประเสริฐ อัครประถมพงศ แบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท คือ 1)ความเสี่ยงดาน
กลยุทธ (strategic risk)/ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบาย/กลยุทธ ผูมีสวนไดสวนเสีย สภาพ
แวดลอม ชื่อเสียง/ภาพลักษณ 2)ความเสี่ยงทางดานการเงิน/งบประมาณ(financial/budget risk)
ไดแก การลงทุน/ฝากเงิน การจัดหาแหลงเงินทุน สภาพคลอง 3)ความเสี่ยงดานการปฏิบัติให
สอดคลองกับกฎระเบียบ(compliance risk)ไดแก กฎหมาย/ระเบียบ พระราชบัญญัติ หลักการบัญชี
แนวการตรวจสอบ 4)ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (operational risk) ไดแกสภาพแวดลอม
ความปลอดภัย พนักงาน/บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยธรรมชาติ การดําเนินกิจการ102
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ธร สุนทรายุทธ, การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เนติกุลการพิมพ จํากัด, 2550), 167-171.
100
กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา, ประเภทและประเด็นความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโครงการ [Online], accessed 20 November 2550. Available from http://
www. opm.go.th/lnspweb/insp2/sources/result/R2.
101
กระทรวงการคลัง,บทสรุปสําหรับผูบริหาร [Online], accessed 20 November
2550. Available from http://pr.egat.co.th/prweb/webnews/callcenter/data/abstract2545_
rm.pdf.
102
ประเสริฐ อัครประถมพงศ, “เอกสารประกอบการเสวนาการบริหารความเสี่ยงของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.” 3 พฤษภาคม 2550.
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จําแนกความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยออกเปน 4
ดานคือ 1)ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน เชน ความเสี่ยงในดานการวัดประเมินผล กระบวนการ
เรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ตําราเอกสาร คุณภาพวิทยานิพนธ การคัดเลือกนิสิต ปจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน 2)ความเสี่ยงดานการวิจัย เชน ความเสี่ยงดานเงินสนับสนุนการวิจยั
งานตีพิมพเผยแพร 3)ความเสี่ยงดานบริการและสนับสนุน เชน ระบบคุณภาพของหนวยงาน
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ การไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยู
กับองคกรได สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและการรักษาทรัพยสิน ความเสี่ยงทางการเงิน กลยุทธที่
ไมสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือวัตถุประสงคขององคการ 4)ความเสี่ยงดานบริการวิชาการ เชน
คุณภาพของกิจกรรมหรือการบริการวิชาการไมดีพอ การสื่อสารหรือตอบสนองผูรับบริการไม
รวดเร็ว การรับตัวอยางในการวิเคราะหหองปฏิบัติการ103
เดวิด อัฟการ (David Apgar) ไดแบงประเภทของความเสี่ยงออกเปน 2 ประเภท คือ
ความเสี่ยงดานอุปทาน (demand-side risk) และความเสี่ยงดานอุปสงค (supply-side risk) โดย
ความเสี่ยงดานอุปทานจะเปนความเสี่ยงดานการดําเนินงาน หวงโซอุปทาน เทคโนโลยีแรงงาน
และสินทรัพย สําหรับความเสี่ยงดานอุปสงคจะเปนความเสี่ยงดานความมั่นคงและการเมือง
ตลาดผูใชหรือลูกคา การแขงขัน กฎหมาย เงินหรือเศรษฐกิจ 104
รัฐบาลควีนแลนด (Queensland Government) แบงความเสี่ยงออกเปน 7 ประเภท
คือ ความเสี่ยงดานบุคคล(people) ความเสี่ยงดานสินทรัพยและวัตถุ (assets and the physical)
ความเสี่ยงดานสภาพแวดลอม (environment) ความเสี่ยงดานชื่อเสียง ภาพลักษณ (reputation
and image) ความเสี่ยงดานภาระหนี้สิน (legal liability) ความเสี่ยงทางการศึกษาและความ
ตอเนื่องของธุรกิจ (education and business continuity) และความเสี่ยงทางการบริหาร
กฎหมายและเงินทุน (management, policy and financial risk) 105
คลอราเฟส (Chorafas) ไดแบงความเสี่ยงของทั่วโลกเปน 16 ประเภท คือ ความเสี่ยง
ทางดานเครดิต (credit risk) ความเสี่ยงทางดานสภาพคลอง (liquidity risk) ความเสี่ยงทางดาน
การเงิน (currency risk) ความเสี่ยงทางดานการเปลี่ยนแปลง(volatility risk) ความเสี่ยงทางดาน
การตีราคาหรือการประเมินราคา (interest-rate risk) ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศ (country risk)
103

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, “เอกสารประกอบการประชุมการบริหารความเสี่ยงและ
การวางระบบการควบคุมภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,” เมษายน 2550.
104
เดวิด อัฟการ, รูทันความเสี่ยง, แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท และณัฐยา
สินตระการผล (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด,2550), 28-29.
105
Queensland Government, Risks in Education [Online], accessed 20 December
2007. Available from http:/education.qld.gov.au/strategic/policy/ guidelines/risk/ checklistsch.html.
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ความเสี่ยงทางดานหุน (equity risk) ความเสี่ยงทางดานตําแหนง(position risk) ความเสี่ยง
ทางดานการกู (loans risk) ความเสี่ยงในการและเปลี่ยนเงินทุน (funds-transfer risk) ความ
เสี่ยงดานการทุจริต (fraud risk) ความเสี่ยงทางดานกระบวนการดําเนินการ (transaction
processing risk) ความเสี่ยงทางดานเหตุการณ (event risk) ความเสี่ยงทางดานเงื่อนไขการ
ขาย (sales conditions risk) ความเสี่ยงทางดานการชําระหนี้ (settlement risk) และความเสี่ยง
ทางดานการรับประกัน (underwriting risk) 106
มหาวิทยาลัยนอทแคโรไลนาวีลมิงทัน (University of North Carolina Wilmington)
แบงความเสี่ยงออกเปน 5 ประเภทคือ
1. ความเสี่ยงทางดานการเงิน ความเสี่ยงทางดานการเงินครอบคลุมถึงประเด็นความ
เสี่ยง 8 ประเภทดวยกันคือ
1.1 ความเสี่ยงทางดานบัญชีและการตรวจสอบ ความเสี่ยงทางดานนี้จะพิจารณา
ถึงระบบความถูกตองทั้งทางปฏิบัติและศีลธรรมจรรยา ความผิดพลาดในการบันทึกและการ
วิเคราะหทางธุรกิจการเงิน การจัดการธุรกิจ การดําเนินงานทั่วไปทางดานบัญชี เชน ความ
ผิดพลาดดานภาษีอากร ความผิดพลาดในเรื่องคาใชจาย ความผิดพลาดดานทรัพยสิน ความไม
ยุติธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมายในการจัดการธุรกิจ
1.2 ความเสี่ยงทางดานขอตกลง/สัญญา/รายงาน/หลักฐานเอกสาร ความเสี่ยง
ทางดานนี้จะพิจารณาความเสี่ยงที่ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงแกไข การปลอมแปลง การ
พิ สู จ น ใ ห เ ห็ น ว า ผิ ด หรื อ ปลอมหรื อ การหลอกลวงทั้ ง หลายทางด า นเอกสาร ข อ ตกลงหรื อ
วัตถุประสงคที่ไดมาซึ่งผลประโยชนหรือการแทนคาที่ผิดในเอกสาร เชน เอกสารการสงเคราะห
ทางการเงิน ขอตกลงในการเปนผูจําหนายหรือผูขาย
1.3 ความเสี่ยงทางดานการโกง/การหลอกลวง เปนการมีเจตนาที่จะกระทําผิดหรือ
การปดบังซอนเรนขอมูลขาวสาร การทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือการไดมาเกี่ยวกับเงินตรา
การมีเจตนาที่หลอกลวง ปลอมแปลง กระทําผิดกฎหมาย การทําใหไมปลอดภัยเชน การฝาฝน
กฎหมาย การกอวินาศกรรม
1.4 ความเสี่ยงในเรื่องการกระทําที่ไมเหมาะสมหรือการไดมาซึ่งการใหของ ขวัญที่
ไมเหมาะสม การไดรับหรือเรียกรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอสมควร เชนเดียวกับความพยายามที่
ได ม าซึ่ ง อํ า นาจที่ เ กี่ ย วพั น ธ กั บ ธุ ร กิ จ หรื อ การได ม าซึ่ ง ข อ ตกลงใจที่ ใ ห ห รื อ การเรี ย กร อ ง
ผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนใหกับครอบครัวหรือเพื่อน หรือการไดมาในระหวางการ
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เรียกรองหรือในการติดตอประสานงาน การเจรจายอมรับในเรื่องของเงิน เช็ค การสั่งจายเงิน
ผูรับประกัน บัตรสัมมนาคุณที่ใชแลกสิ่งของในรานได การใหกู สินคาหรือการบริการ
1.5 ความเสี่ยงในเรื่องความไมเหมาะสมในการบรรจุหรือการทําสัญญา การละเมิด
กฎหมายหรือระเบียบการในการบรรจุหรือการทําสัญญา ความไมเหมาะสมในการบรรจุหรือการ
ทําสัญญาระดับขั้นพื้นฐานของบุคลากร ความไมเหมาะสมในการเจรจาหรือการสัญญาเกี่ยวกับ
รางวัล
1.6 ความเสี่ยงในการบริจาคเงินในทางที่ผิดคือความไมเหมาะสมในการบริจาคเงิน
1.7 ความเสี่ยงในการขโมย/การฉอฉล/การยักยอก การที่จะทําการขโมยของการ
ทําความผิดทางอาญารายแรงและการยายทรัพยสินของบุคคลอื่นมาเปนของตนเองโดยเจตนา
เชน การทําบัญชีคลาดเคลื่อน ความไมเหมาะสมในการใชเงินและการจัดการเงินไมถูกตองหรือ
การใชเงินผิด
1.8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการสิ้นเปลือง การใชในทางที่ผิดหรือความไมเหมาะสม
ของแหลงที่มา
2. สภาวะความเสี่ยงและความปลอดภัย แบงประเด็นของความเสี่ยงและความปลอดภัย
ออกเปน 10 ประเภทคือ
2.1 ความเสี่ยงดานความลับ การกลาวถึงความลั บที่ปกป ดไว ของสถาบั นหรือ
หนวยงาน ความลับของลูกคาและขอมูลขาวสารทางกฎหมายธุรกิจ
2.2 ความเสี่ยงดานความลับของขอมูล เทคนิคในการอางอิงเกี่ยวกับพันธะทาง
สัญญา เกี่ยวกับการจัดการหรือการบริหารและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคาและลูกจาง
และบุคคลที่สาม
2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลความลับ การที่ยังไมไดรับมอบอํานาจ
และเปดเผยขอมูลทรัพยสินของเจาของบริษัทโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือความระมัดระวัง
ความลับทางการคาของลูกคา ลูกจาง หรือขอมูลของลูกคา ความลับทางการตลาด และขอมูล
พื้นฐานของสถาบัน แผนการตลาด ขอเสนอทางธุรกิจและกลยุทธ
2.4 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสภาวะความปลอดภัย ความตองการหลายอยาง
ในการปฏิบัติทางกฎหมายประสบความลมเหลว ระเบียบหรือขอบังคับที่มีความสัมพันธกับ
สิ่ งแวดล อม สภาพการทํางานหรือความปลอดภัยในสถานที่ทํางานรวมทั้งขอจํากัดภายใน
การประกาศใชระเบียบหรือขอบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกา ความปลอดภัยในอาชีพและ
การจัดการสุขภาพ สหรัฐอเมริกาจะมีการพิทักษสิ่งแวดลอมในหนวยงานราชการและในทํานอง
เดียวกันหนวยงานราชการก็มีอํานาจและขอบเขตในการควบคุมความปลอดภัย
2.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไมเหมาะสมในการบรรจุหรือการทําสัญญา การ
ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบการในการบรรจุหรือการทําสัญญา ความไมเหมาะสมในการบรรจุ
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หรือการทําสัญญาระดับขั้นพื้นฐานของบุคลากร ความไมเหมาะสมในการเจรจาหรือการทํา
สัญญาเกี่ยวกับรางวัล
2.6 ความเสี่ยงในการใชสติปญญาในการใชทรัพยสินไมเหมาะสมและการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ทางดานโปรแกรม การที่ยังไมไดรับมอบอํานาจและเปดเผยขอมูล
ความลั บ อั น ประกอบด ว ยสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ใ หม งานวิ จั ย และข อ มู ล ทางเทคนิ ค สู ต ร การค น พบ
รูปแบบ การปรับปรุง ความคิดเห็น การสรางแนวทางใหม โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องหมาย
การค า สิ ท ธิ บั ต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ เอกสารเกี่ ย วกั บ การเงิน ที่ยั ง ไม ได ตีพิ มพ ขอ มู ล ราคาและขอ มู ล
เอกสารตางๆ ที่มีความเกี่ยวของ การใชขอมูลทางเทคโนโลยีทั้งหลายในทางที่ผิดหรือไมสมควร
2.7 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของประชาชน
2.8 ความเสี่ยงในการกอวินาศกรรมหรือการทําลายทรัพยสิน
2.9 ความเสี่ยงดานความไมปลอดภัยในสภาพการทํางาน
2.10 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการสิ้นเปลือง/สูญเสีย การใชในทางที่ผิดหรือความไม
เหมาะสมของแหล งที่มา การบริการหนวยงานในทางที่ผิ ดรวมไปถึง เครื่ องมืออุปกรณหรือ
ทรัพยสิน บุคคลหรือสิ่งของที่มีคา
3. ความเสี่ยงทางดานการวิจัย แบงประเด็นความเสี่ยงออกเปน 11 ประเภทคือ
3.1 ความเสี่ยงดานความสนใจในเรื่องความขัดแยง
3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความลับของขอมูล
3.3 ความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมและสภาวะความปลอดภัย
3.4 ความเสี่ยงทางดานขอตกลง / สัญญา / รายงาน / หลักฐานเอกสาร
3.5 ความเสี่ยงทางดานการโกง / การหลอกลวง
3.6 ความเสี่ยงในการใชสติปญญาในการละเมิดทางดานทรัพยสิน การยักยอกหรือ
การเปดเผย
3.7 ความเสี่ยงดานการวิจัยมนุษย หรือวิจัยสัตว
3.8 ความเสี่ยงดานการใชเงินทุนวิจัยไมเหมาะสมหรือการฝาฝนระเบียบของทุน
วิจัย
3.9 ความเสี่ยงทางดานการใชหลักการวิจัยไมเหมาะสม
3.10 ความเสี่ยงในการขโมย / การฉอฉล / การยักยอก การที่จะทําการขโมยของ
การทําความผิดทางอาญารายแรงและการยายทรัพยสินของบุคคลอื่นมาเปนของตนเองโดย
เจตนา เชน การทําบัญชีคลาดเคลื่อน ความไมเหมาะสมในการใชเงินและการจัดการเงินไม
ถูกตอง หรือการใชเงินผิด
3.11 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการสิ้นเปลือง การใชในทางที่ผิดหรือความไมเหมาะสม
ของแหลงที่มา
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4. ความเสี่ยงทางดานทรัพยากรมนุษย แบงประเด็นความเสี่ยงออกเปน 8 ประเภทคือ
4.1 ความเสี่ยงในการแบงแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชังหรือการกอกวน การรบกวน
4.2 ความเสี่ยงในการมอบหมายหนาที่ที่เทาเทียมหรือเสมอกันในการจางงานใน
โอกาสที่เหมาะสมหรือในสภาวะไรความสามารถ
4.3 ความเสี่ยงที่ลูกจางมีความประพฤติที่ผิดหรือไมเหมาะสม
4.4 ความเสี่ยงในการลวงละเมิดหรือการสื่อสารที่ไมเหมาะสม
4.5 ความเสี่ยงในการละเมิดทางเพศ
4.6 ความเสี่ยงในการคุกคามหรือ ความไมเหมาะสมของผูบังคับบัญชา
4.7 ความเสี่ยงดานความไมปลอดภัยในสภาพการทํางาน
4.8 ความเสี่ยงในการฝาฝน การละเมิด หรือการคุกคาม
5. ความเสี่ยงทางดานกีฬา แบงประเด็นความเสี่ยงออกเปน 8 ประเภทคือ
5.1 ความเสี่ยงจากการโดนหลอกลวง
5.2 ความเสี่ยงจากความไมเหมาะสมในการใหหรืออํานาจในการให
5.3 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม
5.4 ความเสี่ยงในการใชทรัพยสิน นักกีฬาหรือการรับรอง/การอนุมัติในทางที่ผิด
5.5 ความเสี่ยงในการประพฤติที่ไมเหมาะสมของสมาชิกใหม
5.6 ความเสี่ยงจากผูเชี่ยวชาญ/ความไมเหมาะสมในการชวยเหลือหรืออนุเคราะห
ทางการเงิน
5.7 ความเสี่ยงในการประพฤติไมเหมาะสมทางเพศ
5.8 ความเสี่ยงทางดานรางกาย 107
เจมสรอท (James Roth) ไดแบงความเสี่ยงออกเปน 6 ประเภท คือ ความเสี่ยง
ทางดานสินทรัพย ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานหรือการดําเนินงาน ความเสี่ยงทางดาน
เทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร ความเสี่ยงทางดานการควบคุม/กฎระเบียบ ความเสี่ยงทางดาน
การตลาด ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ
1. ความเสี่ยงทางดานสินทรัพย ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต การลงทุน
การโกง การฉ อฉล การขโมย การกระทําในทางที่ผิด การใชสติป ญญาในการลงทุน ความ
ละเอียดออนของขอมูล
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Higher Education Risk Factors [Online], accessed 22 December 2007. Available from
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2. ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานหรือการดําเนินงาน ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยง
ทางดานกระบวนการ คุณภาพของการบริการ การทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ การไรสมรรถภาพ
การชุดชะงักของธุรกิจ กลยุทธในการดําเนินงานและเพือ่ นรวมงาน
3. ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงทาง
ดานการหยุดชะงักของธุรกิจ ขอมูลขาวสาร คุณภาพของขอมูล ความลาสมัยของขอมูลและ
เทคโนโลยี
4. ความเสี่ยงทางดานการควบคุม/กฎระเบียบ โดยครอบคลุมไปถึงความเสี่ยง
ทางดานอัตราแลกเปลี่ยน สภาพคลอง การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความพอเพียงของ
งบประมาณ
5. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ครอบคลุมไปถึงลูกคาและผูที่เกี่ยวของ ลูกจาง การแขงขัน
ทรัพยากร การประสานงานและการสื่อสาร 108
สวนงานสาธารรณะรัฐบาลสกอตแลนด (The Scottish Government Public Sector)
แบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภทคือ ความเสี่ยงภายนอก ความเสี่ยงในการดําเนินงาน/องคการ
ความเสี่ยงทางดานการเงินและความเสี่ยงทางดานชื่อเสียง ภาพลักษณ
1. ความเสี่ยงภายนอก ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ
กฎระเบียบและการควบคุมสิ่งแวดลอม การเมือง การตลาดและภัยพิบัติธรรมชาติ
2. ความเสี่ยงในการดําเนินงาน/องคการ ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบาย
การดําเนินงาน ขอมูลขาวสาร ชื่อเสียง การโยกยาย การใชเทคโนโลยี โครงการ นวัตกรรม
บุคลากร สุขภาพและความปลอดภัย
3. ความเสี่ยงทางดานการเงิน ครอบคลุมไปถึงเรื่องงบประมาณ การโกงหรือการ
ขโมย การประกัน เงินทุนและหนี้สิน
4. ความเสี่ยงทางดานชื่อเสียง/ภาพลักษณ ผูบริหารมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของ
สาธารณชนและผลกระทบที่ตามมา 109
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James Roth, Categorizing risk : Risk categories help users identify, understand,
and monitor their organizations’ potential risks-Risk Watch [Online], accessed 22
December 2007. Available from http://findartictes.com/p/articles/mi_m 4153/
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มหาวิทยาลัยเคลมสัน (Clemson University and Communities In Schools) แบง
ความเสี่ยงออกเปน 6 ประเภท คือ ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานของโรงเรียน ความเสี่ยง
ทางดานเสถียรภาพทางการศึกษา ความเสี่ยงทางดานขอตกลงทางวิชาการ ความเสี่ยงทางดาน
ขอตกลงทางสังคม ความเสี่ยงทางดานขอตกลงทางพฤติกรรมและความเสี่ยงทางดานขอตกลง
ทางดานจิตวิทยา
1. ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานของโรงเรียน ประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่
ไมสมบูรณและคะแนนในระดับขั้นพื้นฐาน การสงวนขอมูล อายุเกินระดับ การขาดแคลนผูตรวจ
และความยุงยากในการใหการบานเด็ก
2. ความเสี่ยงทางดานเสถียรภาพทางการศึกษา ประกอบดวยความสามารถในการดูแล
นักเรียนในโรงเรียน การแลกเปลี่ยนในการใหบริการทางการศึกษา/การมอบหมายหนาที่
3. ความเสี่ยงทางดานขอตกลงทางวิชาการ การทําการบานนอยหรือไมมีการบาน
การไมแนใจของการเปนอยูของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
4. ความเสี่ยงทางดานขอตกลงทางสังคม ประกอบดวย การใหความรวมมือปฏิบัติ
งานในโรงเรียนต่ํา การสนับสนุนจากผูที่มีฐานะทางสังคม
5. ความเสี่ยงทางดานขอตกลงทางพฤติกรรม ประกอบดวยการหนีโรงเรียนเปนประจํา
การละทิ้งหนาที่เปนประจํา การทําลายทรัพยสิน การไมมาโรงเรียนสูง การเลิกเรียนกลางครัน
6. ความเสี่ยงทางดานขอตกลงทางดานจิตวิทยา ประกอบดวยความไมสนใจการเรียน
ขอผูกมัดในโรงเรียนและความรูสึกผูกพันกับโรงเรียนต่าํ ความรูสึกไมชอบเปนสวนหนึ่งของ
โรงเรียน 110
คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร (Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission (COSO)) แบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภทคือ
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (strategic risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกล
ยุ ท ธ แผนดํ า เนิ น งานและนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ม เ หมาะสมหรื อ ไม ส อดคล อ งกั บ ป จ จั ย ภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจหรือสถานะขององคกร
โดยแหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธสามารถจําแนกได 2 ประเภทคือ ปจจัยความเสี่ยง
ภายนอกไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมืองและปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก
ปจจัยภายในที่องคกรสามารถควบคุมได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการ
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Clemson University and Communities In Schools, Risk Factor Domains and
Categories [Online], accessed 22 December 2007 from http://www.dropoutprevention.
org/resource/major_reports/communities_in_schools/Dropout.
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ดําเนินการตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการและวิธี
ดําเนินงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการเปนตน
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (operational risk) คือความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและการขาดการควบคุม
ที่ดี โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการดําเนินงานภายใน คน ระบบหรือเหตุการณภายนอก
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (financial risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจาย
งบประมาณไม เ ป น ไปตามแผน งบประมาณถู ก ตั ด งบประมาณที่ ไ ด รั บ ไม ส อดคล อ งกั บ
สถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง
4. ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (compliance risk) คือความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของได หรือกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 111
เมืองซันเดอแลนด (City of Sunderland) แบงความเสี่ยงออกเปน 2 ประเภทคือ
ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ประกอบดวยความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย
สิ่งแวดลอม การแขงขัน ลูกคาและประชาชนและความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานหรือการ
ดําเนินงานประกอบดวยความเสี่ยงทางดานการเงิน ผูเชี่ยวชาญ กฎหมาย รางกาย เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม112
สถาบันการศึกษาจริยธรรมความมั่นคงในการทํางานของอังกฤษ (Higher Education
Institutions Ethics Integrity at work) แบงประเภทความเสี่ยงออกเปน 5 ประเภทคือ ความ
เสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย ความเสี่ยงและความปลอดภัย ความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารและความเสี่ยงทางดานวิชาการ
1.ความเสี่ยงทางดานการเงิน ประกอบดวยความเสี่ยงทางดานบัญชี/ความสําคัญของ
ผูตรวจสอบบัญชี การบริจาคทรัพย การปลอมแปลง ขอตกลง รายงาน เอกสารหลักฐาน การโกง
การหลอกลวง การฉ อ ฉล การเป ด เผยข อ มู ล เอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ม เ หมาะสมทางการเงิ น
การกระทําที่ไมเหมาะสมหรือการไดมาซึ่งของสมนาคุณ การกระทําที่ไมเหมาะสมในการบรรจุ
การปฏิบัติของผูทําสัญญา การไมเปดเผยรายงานตามขอเรียกรอง การโตตอบกับสหพันธทาง
การเงิน การขโมย การยักยอก การสูญ เสีย การสิ้ นเปลือง การใช ในทางที่ผิดหรื อความไม
เหมาะสมของแหลงที่มาและอื่นๆ
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Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
(COSO), Enterprise risk management – Integrated framework [Online], accessed 10
January 2008. Available from http://www.COSO.org/publictions.htm.
112
City of Sunderland, Risk management for Schools [Online], accessed 22
December 2007. Available from http://www.fmsis.info/uploads/r29.pdf.
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2. ความเสี่ยงทางดานทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยความเสี่ยงทางดานความขัดแยง
การใหตัวอยางหนังสือรับรองหรือเอกสารอางอิงที่ผิด การแบงแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง หรือการ
กอกวน การรบกวน การมอบหมายหนาที่ที่เทาเทียมหรือเสมอกันในการจางงานในโอกาสที่
เหมาะสมหรือในสภาวะไรความสามารถ ลูกจางมีความประพฤติที่ผิดหรือไมเหมาะสมการลวง
ละเมิ ด หรื อ การสื่ อ สารที่ ไม เ หมาะสม การใช อํ า นาจในการเกื้ อกู ล ญาติ มิต ร การไม เ ป ด เผย
รายงานตามข อ เรี ย กร อ ง การละเมิ ด ทางเพศการคุ ก คามหรื อ ความไม เ หมาะสมของ
ผูบังคับบัญชา ใชเวลาในทางที่ผิด ความไมปลอดภัยในสภาพการทํางาน การฝาฝน การละเมิด
หรือการคุกคามและอื่นๆ
3. ความเสี่ยงและความปลอดภัย ประกอบดวยความเสี่ยงดานความลับ การกลาวถึง
ความลั บ ที่ ป กป ด ไว ข องสถาบั น หรื อ หน ว ยงาน ความลั บ ของลู ก ค า และข อ มู ล ข า วสารทาง
กฎหมายธุรกิจ ความเสี่ยงดานความลับของขอมูล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ความลับ ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสภาวะความปลอดภัย ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม
เหมาะสมในการบรรจุหรือการทําสัญญา ความเสี่ยงในการใชสติปญญาในการใชทรัพยสินไม
เหมาะสม ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของประชาชน ความเสี่ยงในการกอวินาศกรรมหรือการ
ทําลายทรัพยสิน ความเสี่ยงดานความไมปลอดภัยในสภาพการทํางานและความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การสิ้นเปลือง/สูญเสีย การใชในทางที่ผิดหรือความไมเหมาะสมของแหลงที่มา
4. ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร ประกอบดวยความเสี่ยงทางดาน
ความลับของขอมูล ขอตกลงในสัญญา รายงาน หลักฐานเอกสาร การหลอกลวง การโกง การกระทํา
ที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติของผูทําสัญญา การประสงคราย การใชเทคโนโลยีไมเหมาะสม การใช
ทรัพยากรที่ผิด การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร การฉอฉลและอื่นๆ
5. ความเสี่ยงทางดานวิชาการ ประกอบดวยการกระทําผิดทางวิชาการ การใชยา/
แอลกอฮอลในทางที่ผิด การโกง การละเมิดทางเพศ ความปลอดภัยของนักเรียนและอื่นๆ 113
สภาเศรษฐศาสตรโลก (World Economic Forum) แบงความเสี่ยงออกเปน 5
ประเภทดังนี้
1. ความเสี่ ย งทางด า นเศรษฐกิ จ ประกอบด ว ยผลกระทบของราคาน้ํ า มั น /การ
หยุดชะงักของการจัดสงหรือการจัดหาเปนการประมาณหรือการคาดการณความตองการที่มี
ประสิทธิภาพ การขาดดุลบัญชี อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน ความเสื่อมถอยของดุลยภาพดาน
งบประมาณ และการปรับราคาใหสูงขึ้นหรือความเปนหนี้สินเกินความจําเปน
113

Higher Education Institutions Ethics Integrity at work ,Higher Education Risk
Factors and Definitions 2004 [Online], accessed 22 December 2007. Available from
http://www.hccs.edu/hcc/system%20Home/Departments/Internal_Audit/Risk%20Assess
ment%20P2-Ethicspoint.pdf.3-8.
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2. ความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงของอากาศ แหลงทีม่ ี
ความเจริญจะมีการปลอยกาซคาร บอนออกมามากเกินไป ผลกระทบของการสู ญเสียน้ําจืด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบเอเชีย ภัยธรรมชาติที่เกิดจากพายุหรือมรสุม ภัยธรรมชาติที่เกิดจาก
แผนดินไหว ภัยธรรมชาติที่เกิดจากอุทกภัยในประเทศ
3. ความเสี่ยงทางดานสังคม ประกอบดวยการติดเชื้อโรคในประเทศที่พัฒนา การเจ็บปวย
เรื้อรังในประเทศที่พัฒนา ระบบสังคมมีภาระหนี้สิน
4. ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี ประกอบดวยความลมเหลวในการวิเคราะหขอมูล
เชิงโครงสรางพื้นฐาน ความเสี่ยงที่ปรากฏเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปนหนวยเล็กที่สุด
5. ความเสี่ยงทางดานภูมิศาสตรการเมืองหรือนโยบายแหงชาติที่อาศัยปจจัยทาง
การเมืองและภูมิศาสตร เชน การกอการรายขามชาติเปนความเสี่ยงที่เปนการโจมตีในอนาคต
สงครามการเมื อ งของสหรั ฐ อเมริ ก าและระหว า งรั ฐ การขาดแคลนความหวั ง อย า งต อเนื่ อ ง
อาชญากรรมขามชาติและการคอรัปชั่น การไมมีเสถียรภาพในตะวันออกกลาง เปนตน 114
สมาคมการบริหารความเสี่ยง(Integrated Risk Management Conference) แบง
ความเสี่ยงออกเปน 6 ประเภท คือ ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงทางดาน
การตลาดและการเงิน ความเสี่ยงทางดานสังคมและการเมือง ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี
ความเสี่ยงทางดานโครงการเงินทุน และความเสี่ยงทางดานขอบเขตทรัพยากรมนุษย 115
ธารชุดา อมรเพชรกุล ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในสวน
การพัสดุสํานักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาความเสี่ยงแบงออกเปน
8 ประเภทคือ ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดําเนินงาน (operational risk) ความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากบุคลากร (human resource risk) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเงิน (financial risk)
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกลยุทธการบริหารงาน (strategic risk) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
สภาวะการแขงขัน (competitive risk) ความเสี่ยงจากคูคาหรือลูกคาและผูใชบริการ (supplier /
customer risk) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกฎระเบียบ กฎหมาย (regulatory / legal risk) และ
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง (economic / political risk) 116
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Global Risks 2007 : A Global Risk Network Report (Switzerland : World
Economic Forum, 2007),6.
115
Integrated Risk Management Conference, Risk Management Reports 25,5
(May 1998) : 2.
116
ธารชุดา อมรเพชรกุล, “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในสวนการพัสดุ สํานัก
บริ หารแผนและการคลั ง จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย” วิ ทยานิ พนธ ปริ ญญาวิ ศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
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สุเมธี ทาวิชัย ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยใน
เขตภาคเหนือแบงประเภทความเสี่ยงออกเปน 3 ดานคือ 1.ความเสี่ยงดานกลยุทธคือความเสี่ยง
ที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธอยางไมเหมาะสมอันสงผล
กระทบตอเงินกองทุนและรายไดของธนาคารพาณิชย 2.ความเสี่ยงดานปฏิบัติงานคือความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการที่ระบบการควบคุมภายในไมมีประสิทธิภาพ การละเมิด
กฎเกณฑตางๆทั้งภายนอกและภายใน การผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริต 3.ความ
เสี่ยงดานเครดิต คือความเสี่ยงที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไวซึ่งอาจกอใหเกิด
ผลเสียหายตอรายไดและเงินกองทุนรวมถึงปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะและจากผล
การศึกษาพบวาธนาคารพาณิชยสวนใหญมีระดับการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงทุกดานใน
ระดับมาก117
สมศักดิ์ ชะนา ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการประยุกตวิธีและเกณฑการประเมินความ
เสี่ยงกรณีศึกษา : อุบัติภัยรายแรงจากสารเคมีอันตรายพื้นที่ทาเรือแหลมฉบังพบวาการประเมิน
ความเสี่ยงจะสมบูรณมากขึ้นกวาที่ใชปจจุบันเนื่องจากมีการประเมินครอบคลุมปจจัยเสี่ยงทั้ง
ดานมนุษย ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม โดยทําใหทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการและ
หรือการบริหารจัดการโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 118
จันทนา กุศลรุงรัตน ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของอุตสาหกรรม
สงออกกุงสดแชแข็ง แชเย็น พบวาผลการศึกษาในภาพรวมมี 2 ประการคือ 1)ปจจัยเสี่ยงที่มีอยู
ในอุตสาหกรรมแบงออกตามประเภทความเสี่ยงทางธุรกิจ ไดแก ความเสี่ยงจากตลาด ความ
เสี่ยงจากขั้นตอนการดําเนินงานและกระบวนการผลิต ความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงจาก
กฎระเบียบของประเทศคูคา 2)จากการทดสอบสมมติฐานดวย ANOVA พบวากิจการแตละ
กิจการแมวาจะเผชิญกับความเสี่ยงประเภทเดียวกันแตมีขนาดความเสี่ยงแตกตางกันและแมแต
ในกิจการขนาดเดียวกันก็ยังมีขนาดความเสี่ยงที่แตกตางกัน119
อัมมาร สยามวาลา และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความเสี่ยงและความ
เปราะบางทางสังคม : การวัดภาวะความยากไรและความเปราะบางสังคม สูแนวทางนําไป
117

สุเมธี ทาวิชัย, “การบริการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยในเขตภาคเหนือ”
(วิทยานิพนธปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546), บทคัดยอ.
118
สมศักดิ์ ชะนา, “การประยุกตวิธีและเกณฑการประเมินความเสี่ยงกรณีศึกษา :
อุบัติภัยรายแรงจากสารเคมีอันตรายพื้นที่ทาเรือแหลมฉบัง” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชา
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544),บทคัดยอ.
119
จันทนา กุศลรุงรัตน, “การบริหารความเสี่ยงของอุตสาหกรรมสงออกกุงสุดแช
แข็งแชเย็น” วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548),บทคัดยอ.
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ปฏิบัติ ไดในประเทศไทย พบวาความเสี่ยงจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ความเสี่ยงที่
สามารถเตรียมการไดลวงหนา 2) ความเสี่ยงที่ไมสามารถเตรียมการหรือคาดการณไดลวงหนา
และความเสี่ ย งที่ ค าดการณ ไ ด แ ต มี โ อกาสหรื อ ความน า จะเป น ที่ เ กิ ด ในระดั บ ต่ํ า และ
3) ความเสี่ยงในชราภาพ 120
ลอราและไดนี (Laura and Diane) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธตอ
เด็กกอนวัยเรียนที่อาศัยอยูในชนบทที่มีความยากจน ผลการวิจัยพบวามี 3 ปจจัยที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ความเสี่ยงทางดานรางกาย ความเสี่ยงในการผิดระเบียบและความ
เสี่ยงที่ทําใหมีความรูสึกหดหูและกดดัน โดยผลการวิจัยพบวาตัวแปรทั้ง 3 มีความแตกตางกัน
มีอิสระตอกัน คนที่มีฐานะในระดับเดียวกันและระดับต่ํามีความสัมพันธกับรางกาย ความยากจน
การดํารงชีวิตและความรูสึกกดดันในการผิดระเบียบ การพัฒนาเกี่ยวกับความรูสึกเอกลักษณ
ของความหดหูและกดดันมีความสําพันธต่ําเปนอิสระจากผูปกครอง สถานภาพของวัยรุน เกรด
และความไมพอใจในลักษณะทาทาง อยางไรก็ตามเพศมีความแตกตางกันในแตละบุคคลในเรื่อง
ของการผิ ดระเบีย บ ซึ่งแบงตัวแปรออกเปน 2 ปจจัยคือเพศชายและเพศหญิง ดั งนั้ นความ
ยากจนจึงเปนปจจัยภายนอกซึ่งเปนอิสระจากผูปกครองและการผิดระเบียบ121
ดังนั้นจึงสรุปไดวาจากประเภทของความเสี่ยงที่กลาวไวขางตนเพื่อใหการคนหาความ
เสี่ยงทางการศึกษามีความครอบคลุมทางการศึกษามากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดวิเคราะหความถี่และแยก
ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับทางการศึกษาโดยแบงประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
ทางการศึกษาไดเปน 13 ประเภทคือ 1)ความเสี่ยงทางดานการเงิน 2)ความเสี่ยงทางดานการ
ดํ า เนิ น งาน 3)ความเสี่ ย งทางด า นกลยุ ท ธ / ยุ ท ธศาสตร 4)ความเสี่ ย งทางด า นกฎระเบี ย บ/
ขอบังคับ 5)ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี/การสื่อสาร 6)ความเสี่ยงทางดานทรัพยากรมนุษย 7)
ความเสี่ยงทางดานภาพลักษณ ชื่อเสียง 8)ความเสี่ยงทางดานการเรียนการสอน 9)ความเสี่ยง
ทางดานรางกาย 10)ความเสี่ยงทางดานการทุจริต 11)ความเสี่ยงทางดานความมั่นใจทางการ
ศึกษา 12)ความเสี่ยงทางดานขอตกลงทางวิชาการ 13)ความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม
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อัมมาร สยามวาลา และคณะ, “การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทาง
สังคม : การวัดภาวะความยากไรและความเปราะบางสังคม สูแนวทางนําไปปฏิบัติไดในประเทศ
ไทย.” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,
2549, บทสรุปผูบริหาร.
121
De Haan. Laura, Gunvalson Diane, “Factors associated with early risk for
school-aged children living in rural poverty,” Educational Resources information Center
(ERIC) (October 1997) : 2.
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กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (risk management process)
ในการบริหารความเสี่ยงนั้นจะตองมีการประเมินถึงโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
เชน ความผิดพลาดที่เกิดจากเวลา ตนทุนหรือเทคโนโลยีเปนหลักสําคัญในการที่จะนํามาใชใน
การวางแผน การเริ่มตนโครงการตางๆ และปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหนอยที่สุดดังนั้นใน
การบริหารความเสี่ยงจึงตองมีการออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมกอนที่จะดําเนินการจริงซึ่ง
เรื่องของกระบวนการหรือขั้นตอนของความเสี่ยง (risk management process) มีผูศึกษาไว
หลายทานดังนี้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของวิลสัน(Wilson) ประกอบดวย 4
ขั้นตอนคือ 1)การคนหาความเสี่ยง(risk identification)หมายถึง การคนหาปญหาตางๆ ที่ทําให
เกิดความเสี่ยงกับ ผูใ ชบ ริการที่ มีผลกระทบตอทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม
รวมทั้ ง ด า นจิ ต วิ ญ ญาณ โดยการค น หานั้ น สามารถที่ จ ะหาข อ มู ล ได จ ากคํ า ร อ งเรี ย นจาก
ผู ใ ช บ ริ ก าร การสั ม ภาษณ ผู ดํ า เนิ น งาน การทํ า รายงานอุ บั ติ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น การออกแบบ
สอบถาม การศึ ก ษาจากเอกสารและตํ า ราต า งๆ เป น ต น 2)การวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง (risk
analysis) หมายถึ ง การวิเคราะห ความถี่ ความรุนแรงและความสําคัญของเหตุ การณแต ล ะ
เหตุการณวาเหตุการณที่เกิดขึ้นมีความถี่และรุนแรงมากนอยเพียงใด 3)วิธีการจัดการความเสี่ยง
(risk treatment) หมายถึง การหากลยุทธเพื่อนํามาใชในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย
กลยุทธตางๆ ที่นํามาใชจัดการความเสี่ยงนั้นจะตองสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของ
องคกร 4)การประเมินผล (risk evaluation) หมายถึง การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงวา
สามารถลดอุบัติการณหรือความเสี่ยงไดหรือไม โดยศึกษาเหตุการณที่เกิดขึ้นยอนหลังเพื่อดู
ผลสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาวาเหตุการณใดยังคงอยูเพื่อปรับมาตรการ
การปองกันหรือลดความเสี่ยงขึ้นใหมใหเหมาะสมกับหนวยงาน122
สมชาย ไตรรัตนภิรมย ไดแบงขั้นตอนการบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 6
ขั้นตอน
1. การวางแผนการบริหารความเสี่ยง (risk management planning) ประกอบดวย
การตัดสินใจวาจะวางแผนการบริหารกิจกรรมโครงการอยางไร โดยการทบทวนของเขตของ
โครงการ การวางแผนการบริหารโครงการ ปจจัยสิ่งแวดลอมขององคการและทรัพยากรองคกร
ซึ่งผูรวมโครงการสามารถอธิบายและวิเคราะหการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมในแตละโครงการ
ผลผลิตหลักของการบริหารนี้คือแผนการจัดการความเสี่ยง
2. การจําแนกความเสี่ยง(risk identification)ประกอบดวยขอกําหนดที่มีตอผลกระทบ
ของโครงการและลักษณะขอมูลเอกสารแตละโครงการ ผลผลิตหลักของกระบวนการนี้คือการ
เริ่มตนดวยการลงทะเบียนความเสี่ยง
122

Wilson, J. Risk reviews and using risk management strategy. In Clinical risk
modification : A route to clinic governance? (Oxford : Butterwort Heinemann,1999).
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3. การวิเคราะหคุณภาพความเสี่ยง(qualitative risk analysis)ประกอบดวยการ
จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของความเสี่ ย ง ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ความน า จะเป น และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายหลัง การจําแนกความเสี่ยงแลว ทีมความเสี่ยงสามารถใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ใน
การจัดลําดับความเสี่ยงและการจัดการขอมูลการลงทะเบียนความเสี่ยงใหทันสมัย ผลผลิตหลัก
ในขั้นตอนนี้ก็คือการ update การลงทะเบียนขอมูลความเสี่ยงใหทันตอเวลาเสมอ
4. การวิเคราะหปริมาณความเสี่ยง (quantitative risk analysis) ประกอบดวยการ
ประเมิ นคาผลกระทบของความเสี่ยงตามวัตถุประสงคของโครงการออกมาเปนจํานวนหรือ
ตัวเลข ผลผลิตหลักของกระบวนการนี้ เชนเดียวกับการลงทะเบียนหลักเพื่อใหทันตอเวลา
5. การวางแผนเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับความเสี่ยง(risk response planning)ประกอบ
ดวยการนําขั้นตอนมาใช เพื่อเปนการสรางโอกาส ในความสําเร็จและเปนการลดภาวะคุกคามที่
จะพบจากเปาหมายโครงการ การใชผลผลิตตางๆ ตามขั้นตอนที่ผานมา
6. การควบคุมและการติดตามความเสี่ยง(risk monitoring and control) ประกอบดวย
การจําแนกการติดตามความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เหลืออยู การจําแนกความเสี่ยงใหม การจัด
แยกแผนการเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงและการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการ
จัดการความเสี่ยงที่ใชตลอดโครงการ ผลผลิตหลักของกระทบวนการนี้คือ การใหคําแนะนํา/การ
ใหการรับรอง และการปองกันสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความตองการการเปลี่ยนแปลงและการลงทะเบียน
ความเสี่ยงใหทันสมัยอยูเสมอรวมทั้งการวางแผนการบริหารโครงการ และกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรของโครงการ 123
บริ ษั ท แอดวานว อิน โฟร เซอร วิส จํ ากั ด (มหาชน) สํ านั ก ตรวจสอบภายในฝ า ย
พัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงาน (objectives establishment)
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานเพื่อเริ่มจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยง คือ ปจจัยทางสภาวะแวดลอมตางๆ เชน ปรัชญา (philosophy) วัฒนธรรมองคกร
(culture) กลยุทธ(strategy) วิสัยทัศน(vision) ภารกิจ(mission) คานิยม(value) ปจจัยภายนอก
และความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญกับองคกร เชน ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา
ทางธุรกิจ รัฐบาล และสังคม ซึ่งปจจัยเหลานี้จะชวยใหหนวยงานสามารถกําหนดวัตถุประสงค
การดําเนินงานไดอยางชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. การระบุความเสี่ยง (risk identification)
การระบุความเสี่ยงคือการระบุและจัดกลุมประเด็นความเสี่ยงตามสาเหตุที่ทําใหความ
เสี่ยงนั้นเกิดขึ้น ซึ่งความเสี่ยงของการดําเนินงานมีสาเหตุเกิดขึ้นไดจากปจจัยทั้งภายในและ
123

สมชาย ไตรรัตนภิรมย, “การบริหารความเสี่ยง,” เอกสารประกอบการบรรยาย
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549), 12.
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ภายนอกองคกรมีผลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมายหรือผลการดําเนินงานของกิจการซึ่ง
ขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงสามารถดําเนินการคือ 1)พิจารณาวามีกิจกรรมใดหรือกระบวนการ
ใดบางที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคแตละขอ 2)พิจารณาวาในแตละกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นมี
ปจจัยเหตุการณใดบางที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะสงผลใหหนวยงานไมสามารถดําเนินการ
ตามกิจกรรมนั้นๆ ไดโดยใหพิจารณาถึงความเปนไปไดทุกๆ รูปแบบหรือพิจารณาความเสี่ยง
ทุกประเภทใหครอบคลุมมากที่สุด 3)ระบุความเสี่ยง (risk identification) ที่ไดสําหรับเปนหัวขอ
ในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตอไป
3 การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง (risk assessment and prioritized)
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและประเมินคาของความเสี่ยงแตละจุดแลว
จึงทําการจัดลําดับความเสี่ยงโดยใชโมเดลความเสี่ยง (risk model) ชวยในการประเมิน
ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยที่สําคัญ 2 ปจจัยใหญๆ ดังนี้ 1)ผลกระทบความรุนแรง (severity of
effect ; S ) คือการประเมินความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่ง
สามารถพิจารณาไดจากตัวอยางตอไปนี้ 1.1)จํานวนผลกระทบของลูกคาภายนอก (number of
effected external customer) : จํานวนลูกคาภายนอกที่จะไดรับผลกระทบจากความผิดพลาด
ของเหตุการณในความเสี่ยงที่ระบุ 1.2)การไมยอมรับของลูกคา (acceptance of customer of
failure) : ระดับการยอมรับของลูกคาภายนอกที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ 1.3) การ
ไมยอมรับของลูกคาภายใน (acceptance of internal customer to failure) : ระดับการยอมรับ
ของพนักงานในกระบวนการหรือกระบวนการถัดไปตอผลกระทบจากความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
และ 1.4) ความผิดพลาดทางการเงิน (error amount of money) : จํานวนเงินที่องคกรตอง
สูญเสียเนื่องจากความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เชน รายไดที่ตองสูญเสียไปหรือคาใชจายที่เพิ่มมาก
ขึ้น 2) ประเมินโอกาส (occurrence evaluation : O ) หมายถึง การประเมินโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยง ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากหลายจุด เชน 2.1)ขนาดของความผิดพลาดในการจัดการ
(size of error transaction) : จํานวนรายการของงานที่ผิดพลาดตอจํานวนทั้งหมด 2.2) ความถี่
ของโอกาส (frequency of occurrence) : ความถี่ของโอกาสที่จะสามารถเกิดความผิดพลาดขึ้น
ได ซึ่งขึ้นอยูกับวาระบบมีความนาเชื่อถือและความถูกตองมากนอยเพียงใด 2.3) การตรวจพบ
(detection) : การประเมินความสามารถในการตรวจพบความผิดพลาดนั้นกอนจะถึงมือลูกคาซึ่ง
ขึ้นอยูกับกิจกรรมควบคุมหรือการตรวจสอบผลการทํางานของหนวยงาน124 นอกจากนี้ สิริ ทองสิริ

124

บริษัท แอดวานว อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), สํานักตรวจสอบภายในและฝาย
พัฒนาบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทแอดวานว อินโฟร เซอรวิส จํากัด, 2545),10.
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ใหคะแนนความรุนแรง และโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนั้น อาจกําหนดใหมีระดับคะแนนอยู
ระหวาง 1-5 ดังความหมายในตารางตอไปนี้ 125
ตารางที่ 1 การกําหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับคะแนน
ความรุนแรง
ความหมาย
(level)
(severity)
(description)
1
นอยมาก (insignificant) สูญเสียทางการเงินนอย, ไมมีการบาดเจ็บ
2
นอย (minor)
สูญเสียทางการเงินปานกลาง, มีการบาดเจ็บ
เล็กนอย, มีผลกระทบภายในองคกรเอง
3
ปานกลาง (moderate)
สูญเสียทางการเงินคอนขางมาก, ตองไดรบั การ
รักษาจากแพทย,มีผลกระทบกับลูกคาภายนอก
4
มาก (major)
สูญเสียทางการเงินมาก,บาดเจ็บสาหัส,
สูญเสีย ความสามารถในการผลิต
5
มากที่สุด (catastrophic) สูญเสียทางการเงินมหาศาล, เสียชีวติ , มีผล
กระทบถึงขั้นหายนะ
ตารางที่ 2 การกําหนดระดับคะแนนของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง
ระดับคะแนน
โอกาสเกิด
ความหมาย
(level)
(occurrence)
(description)
1
นอยมาก (rare)
สูญเสียทางการเงินนอย, ไมมีการบาดเจ็บ
2

นอย (unlikely)

สูญเสียทางการเงินปานกลาง, มีการบาดเจ็บ
เล็กนอย, มีผลกระทบภายในองคกรเอง
ปานกลาง (possible)
สูญเสียทางการเงินคอนขางมาก, ตองไดรับการ
รักษาจากแพทย ,มีผลกระทบกับลูกคาภายนอก
มาก (likely)
สูญเสียทางการเงินมาก,บาดเจ็บสาหัส, สูญเสีย
ความสามารถในการผลิต
มากที่สุด (almost certain) สูญเสียทางการเงินมหาศาล, เสียชีวติ , มีผล
กระทบถึงขั้นหายนะ

3
4
5

125

Siri Thongsiri, Enterprise Risk Management and Internal Control Framework.
Bangkok, 2003 [Online], accessed 10 December 2550. Available from http://ozthaial
umni.in.th/do.
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เมื่อทําการใหคะแนนความรุนแรงและโอกาสในการเกิดแลว ก็จะนําคะแนนทั้งสองนั้น
มาคูณกันและเทียบคะแนนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ในเมตริกซรูปแบบความ
เสี่ยง (risk model) ดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 ตารางการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง (Risk Model Matrix)
Severity Insignificant Minor
Moderate
Major
Catastrophic
Occurrence
1
2
3
4
5
Almost Certain 5
5
10
15
20
25
Likely 4
4
8
12
16
20
Possible 3
3
6
9
12
15
Unlikely 2
2
4
6
8
10
Rare 1
1
2
3
4
5
Extreme
High
Medium
Low
อาจทําการสรุปเมตริกซ Risk Model
ความสําคัญของความเสี่ยงไดดังตารางที่ 4

ออกเปนชวงคะแนนสําหรับจัดลําดับ

ตารางที่ 4 ชวงคะแนนการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ชวงคะแนน
ความสําคัญของความเสี่ยง
1-3
ต่ํา (low)
4-9
ปานกลาง (medium)
10-15
สูง (high)
16-25
สูงสุด (extreme)
ในการประเมินความเสี่ยงนั้น อาจกระทําไดหลายรูปแบบหลายลักษณะ มีการกําหนด
หัวขอ น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนนตางๆ กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละองคกรที่จะนําไปปรับ
ใชใหตรงกับความตองการและเหมาะสมกับวัตถุประสงคขององคกรเชน องคกรที่ใหความสําคัญ
ในเรื่องคาใชจาย อาจจะใชเกณฑการประเมินแตกตางกับองคกรที่ใหความสําคัญเรื่องการรักษา
ลูกคาเปนตน
4. การจัดการความเสี่ยง (risk management)
การจัดการความเสี่ยงเปนการหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อจัดการตอความเสี่ยงในแตละ
จุด กลยุทธของความเสี่ยงนั้นสามารถจําแนกออกไดเปน 4 แบบ (4 T’s Strategies) ดังนี้
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1. Take - การยอมรับความเสี่ยง (risk acceptance) คือการยอมรับใหมีความเสี่ยง
นั้นๆ ปรากฏอยู เนื่องจากคาใชจายในการจัดการหรือสรางระบบการควบคุม มีมูลคาสูงกวา
ผลลัพธที่ไดจากการแกไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตามก็ควรมีมาตรการในการจัดการ
เพื่อใหสามารถติดตามและดูแลความเสี่ยงนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนการกําหนดระดับ
ของผลกระทบของความเสี่ยงที่ยอมรับได กําหนดปจจัยเปาหมายและวิธีการตรวจ สอบความ
เสี่ยงหลักที่สําคัญ พัฒนาแผนการตั้งรับหรือแผนจัดการความเสี่ยงเปนตน
2. Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (risk reduction/control) คือการออกแบบ
ระบบการควบคุมภายใน การแกไขปรับปรุงในดานองคกร (organization) ทิศทางขององคกร
(direction) การดําเนินงาน (operation) และการติดตามตรวจสอบ (monitoring) เพื่อปองกัน
หรือจํากัดผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ตัวอยางเชน 2.1)มาตรการที่ชวย
ลดความรุนแรงของผลกระทบคือการมีแผนสํารองฉุกเฉิน การกําหนดเปนเงื่อนไขของสัญญา
การวางมาตรการปองกันการทุจริต ลดกิจกรรมที่จะนํามาซึ่งความเสี่ยง กําหนดราคาสินคา/
บริการโดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด วยประชาสัมพันธใ หบุคคลภายนอกรับทราบ
ขาวสารที่ไมคลาดเคลื่อน การจัดสรรการลงทุนอยางเหมาะสม 2.2)มาตรการที่ชวยลดโอกาสที่
อาจเกิดความเสี่ยง คือการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามระบบ การกําหนดเปน
เงื่อนไขของสัญญา ทบทวนวิธีดําเนินงานอยูเสมอฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ
อยูเสมอ มีการควบคุม ดูแลการดําเนินงานโดยผูบังคับบัญชา ดําเนินการวิจัยและพัฒนาสินคา
บริการ และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
3. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance) เปนการหลีกเลี่ยง
หยุดหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง เชน การหยุดทํากิจกรรม(cease activity)
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการหรือระบบตางๆ (redesign business process/ system)
การลดขนาดการดําเนินการ (reduce scale) การเปลี่ยนหรือปรับวัตถุประสงคการทํางาน
(change or recalibrate objective)
4. Transfer – การกระจาย/โอนความเสี่ยง (risk sharing/spreading) คือการ
กระจายความเสี่ยงในระหวางทรัพยสินหรือกระบวนการตางๆเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย
เชน การทําประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก การประกันภัยทรัพยสินและการประกันภัย
อุบัติเหตุ การจัดจางบุคคลภายนอก (Outsource) ซึ่งเปนการถายโอนความเสี่ยงไปยังบริษัท
ประกันภัยและบริษัทภายนอก การทําสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด การกระจายที่เก็บทรัพยสินมีคา
เปนตน
5. การติดตามและการสอบทาน (monitoring and review) ผูบริหารที่รบั ผิดชอบใน
การบริหารความเสี่ยงของแตละฝาย ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอยาง
สม่ําเสมอ โดยทําการทบทวนปจจัยเสี่ยงตางๆและนโยบายที่เกี่ยวของที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อทบทวนวาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู อยูในระดับที่ยอมรับไดเพียงใด และทําการสรุปผล
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การติดตามเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งสงรายงานผลใหฝายบริหารรับทราบ ในกรณีที่มีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรการจัดการความเสี่ยง ควรแจงใหผูบริหารที่รับผิดชอบทราบทุกครั้งสวน
ในกรณีที่พบวาระดับความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ควรมีการเสนอแผนจัดการความเสี่ยงและรายงานให
ผูบริหารเพื่อพิจารณาทันที126
เจริญ เจษฎาวัลย ไดกลาวถึงตนแบบวงจรความเสี่ยง (risk cycle model) ดังตอไปนี้
การทําความเขาใจวัตถุประสงคหลักของธุรกิจ (understanding key business objectives) คือ
1) การสํารวจความเสี่ยง (risk survey) 2) การคนหาและคัดชี้ความเสี่ยง (risk identification)
3) การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) 4)การประเมินและการจัดลําดับความเสี่ยง (risk
assessing and ranking) 5)การบริหารความเสี่ยง (risk management) 6) การตรวจสอบความ
เสี่ยง (risk audit) 127
Risk Survey
Risk
Identification

Risk Audit
Understanding
Key Business
Objectives

Risk
Management

Risk Analysis

Risk Assessing
and Ranking

แผนภูมิที่ 2 chesadaval risk cycle model

ที่มา : เจริญ เจษฎาวัลย, การบริหารความเสี่ยง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท พอดี จํากัด, 2548),69.
จากแผนภูมิที่ 2 เปนกิจกรรมสําคัญที่บรรดาผูบริหารที่ไดรับมอบอํานาจจากองคการ
จะตองใชความพยายามในการกําจัดความเสี่ยงใหหมดสิ้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งคือ การ
126

บริษทั แอดวานว อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), สํานักตรวจสอบภายในและ
ฝายพัฒนาบุคลากร (กรุงเทพมหานคร : บริษัทแอดวานว อินโฟร เซอรวิส จํากัด, 2545),11-12.
127
เจริญ เจษฎาวัลย, การบริหารความเสี่ยง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :
บริษทั พอดี จํากัด, 2548), 68-69.
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ควบคุมโดยวิธีปองกัน (preventive control) การควบคุมโดยวิธีตรวจสอบใหพบ (detective
control) การควบคุมโดยวิธีปรับปรุงแกไข (corrective control) และการควบคุมโดยวิธีการให
คําแนะนํา (directive control) ทั้งนี้กระบวนการวิธีควบคุมที่จะนํามาใชทุกวิธี จะตองตั้งอยูบน
พื้นฐานของการวิเคราะหเปรียบเทียบความคุมคาของผลประโยชนที่ไดรับกับตนทุน (cost) ที่
ตองใชไปในการควบคุมนั้นดวย 128
เกรย และ ลาสัน (Gray and Larson) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว 4
ขั้นตอน ดังนี้
The Risk Management Process
Step 1 Risk Identification
Analyze the project to identify
Sources of risk
New risks

New risks

New risks

Known risks

Step 2 Risk Assessment
Assess risks in terms of :
- Severity of impact - Likelihood of
occurring - Controllability
Risk assessment

Step 3 Risk Response Development
-Development a strategy to reduce
possible damage - Development
contingency plans
Risk management plan

Step 4 Risk Response Control
- Implement risk strategy
- Monitor and adjust plan for new
risks – Change management

แผนภูมิที่ 3 แสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ที่มา : Clifford F. Gray and Erik W. Larson. Project management, 3rd de. (Singapore :
Mc Grawhill companies, Inc., 2006), 209.
128

เรื่องเดียวกัน, 70.
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เกรย และ ลาสัน (Gray and Larson) ไดเสนอแนวคิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ไว 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 : การระบุความเสี่ยง (risk identification) เปนการวิเคราะหความ
เปนไปไดของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการดําเนินงานแตละชวงของแผนหรือโครงการ สมาชิก
ในทีมตองระดมสมองหรือคนหาปญหาที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (risk
assessment) เปนการประเมินในรูปของเหตุการณที่ไมปรารถนาที่อาจเกิดขึ้น ความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความเปนไปไดของโอกาสที่จะเกิดขึ้น เหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร และจะ
ไปกระทบกับสวนอื่นๆ ของแผนงาน โครงการหรือไม ขั้นตอนที่ 3 : การรับมือกับความเสี่ยง
(risk response development) เปนการตัดสินใจวาจะรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไรจึงจะ
เหมาะสม ซึ่งจะทําไดโดย ทําใหเบาบางลง หรือการลบเลี่ยง หรือการสงตอหรือการแบงปนหรือ
คงไวเหมือนเดิมและขั้นตอนที่ 4 : การควบคุมความเสี่ยง (risk response control) เปนกระบวนการ
สุดทายของการบริหารความเสี่ยงคือการควบคุมความเสี่ยงโดยการวางแผนกลยุทธ การดําเนินงาน
และเฝาระวังความเสี่ยงใหมๆ ที่เกิดขึ้น 129
มารคานี (Randy Marchany) ไดยกตัวอยางการประเมินความเสี่ยงในดานขอมูล
สารสนเทศของ Virginia Tech โดยมีการแบงกลุมและรวมกันประเมินความเสี่ยงในแตละแผนก
มีขั้นตอน 7 ขั้นตอนคือ 1)การระบุถึงทรัพยสินทั้งทาง hardware software และระบบปฏิบัติการ
ของแผนก 2)รวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของทรัพยสินดังกลาว 3)ระบุถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับทรัพยสินได 4)จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่วิเคราะหได 5)จัดทํารายงานและ
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยง 6)หาความสัมพันธระหวางความเสี่ยงกับทรัพยสินโดยอาศัย
แบบ ฟอรมที่กําหนดและ 7)ทําการหาแผนจัดการและปองกันความเสี่ยง130
สิริ ทองสิริ (Siri Thongsiri) ไดเขียนถึงการนําเอาระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
รูปแบบที่เรียกวา enterprise risk management ซึ่งประกอบไปดวย 7 ขั้นตอนตามมาตรฐาน
การบริหารความเสี่ยงของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด (AS/NZ 4360) อันประกอบไป
ดวย 1) การกําหนดขอบขายการบริหารความเสี่ยง (establish the risk management context)
2) การระบุความเสี่ยง(risk identification) 3) การวิเคราะหความเสี่ยง(risk analysis) 4) การ
ประเมินความเสี่ยง (risk evaluation) 5) การจัดการความเสี่ยง(risk treatment) 6) การติดตาม
และทบทวน(monitoring and review) 7) การรายงานผลและการปรึกษา (communication and
consultation) 131
129

Clifford F.Gray and Erik W.Larson. Project management, 3rd de. (Singapore
: Mc Grawhill companies, Inc., 2006),209-225.
130
Randy Marchany, Risk Management Information Technology, 2002.
131
Siri Thongsiri, Enterprise Risk Management and Internal Control Framework.
Bangkok, 2003 [Online], accessed 10 December 2550. Available from http://ozthaial
umni.in.th/do.
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โรดริก (Rodrigues) ไดเสนอเอกสารกรอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ “The
fourth European project management conference” ที่กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
ระหวางวันที่ 6–7 มิถุนายน 2001 เพื่อการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย 6 ขั้นตอนคือ
1. การวางแผนการบริหารความเสี่ยง (risk management planning) เปนการนํา
ระบบพลวัต (system dynamics) มาใชในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนั้นยังนํา system dynamic มาใหในการวิเคราะหปญหา
ภาพในอนาคตจึงเกิดขึ้นและสะทอนใหเห็นระดับโครงสรางที่หลากหลายโดยผลสะทอนกลับของ
โครงการ
2. การระบุความเสี่ยง (risk identification) การใชระบบพลวัตสนับสนุนใหสามารถ
ระบุความเสี่ยงได 2 ทางคือการระบุคุณภาพไดจากการวิเคราะหผลสะทอนกลับและการระบุ
ระดับปริมาณจากสารสนเทศของโครงการ การใชระบบพลวัตทําใหผูจัดการสามารถตรวจสอบ
ผลสะทอนกลับในระยะแรกวากอใหเกิดความเสี่ยงที่จะกระทบตอโครงการหรือไม ดวยวิธีการ
ขางตนทําใหสามารถจัดความเสี่ยงที่ไมเกี่ยวของออกไปได นอกจากนั้นการตรวจสอบดวยระบบ
พลวัตยังชวยใหคนพบสารสนเทศดานเชิงปริมาณทั้งสถานภาพของโครงการและอดีตที่ผานมา
3. การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (qualitative risk analysis) เปนการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบผานการวิเคราะหวงจรของผลสะทอนกลับแตละวงจรจะ
ทําใหมองเห็นพลังผลักดันใหเกิดผลผลิตของโครงการ
4. การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ (quantitative risk analysis) ในการกําหนด
ความเสี่ยงเชิงปริมาณจากระบบพลวัตกอใหเกิดประโยชนสําคัญ 2 ประการคือเกิดการคาดการณใน
แนวกวางและการคาดการณนั้นจะสะทอนใหเห็นผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรง
และทางออม
5. การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง (response planning) สถานการณจําลองจาก
ระบบพลวัตเปนเครื่องมือที่ทรงพลังสามารถตอบสนองความเสี่ยงอยางไดผลประโยชนสําคัญ
ของระบบพลวัตคือชวยสนับสนุนการทดสอบการตอบสนองตอความเสี่ยงที่ยุงยากซับซอนได
ผลตอบสนองที่สามารถระบุโอกาสการตอบสนองความเสี่ยง เปนการวิเคราะหที่มีประสิทธิผลทํา
ใหเขาใจสาเหตุของความเสี่ยงและนําไปสูการวางแผนจัดการความเสี่ยงหรือการแกไข
6. การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง (risk monitoring and control) ระบบ
พลวัตยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจติดตามความเสี่ยงและการควบคุมชวยใหสามารถ

61

61
ระบุสัญญาณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยงยังสามารถตรวจติดตามและประเมิน
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง 132
สถาบันบริหารโครงการ (Project Management Institution) ไดแบงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงออกเปน 6 ขั้นตอนคือ
1.การวางแผนบริหารความเสี่ยง ถาโครงการตองการไดรับการจัดการความเสี่ยงที่ดี
และมีประสิทธิภาพเพียงพอแลว ทีมและผูบริหารโครงการก็จะตองใชความพยายามในการ
วางแผนที่จะรับมือกับความเสี่ยงใหมาก โดยในการวางแผนความเสี่ยงจะตองกําหนดวิธีการที่
ทีมงานจะใชในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
2. การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการคนหาเหตุการณของความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นไดเพื่อที่จะปองกันเหตุการณที่ไมคาดฝนหรือไมเปนที่นาพึงพอใจในการบริหาร
โครงการ ซึ่งการระบุถึงความเสี่ยงนั้นตองมุงไปที่ปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกทั้งที่
คาดการณไดและคาดการณไมได ทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได เมื่อทีมบริหารโครงการไดทํา
การระบุความเสี่ยงแลว สิ่งที่ทีมจําเปนตองทําก็คือ การพัฒนาใบสํารวจรายการของปจจัยความ
เสี่ยงที่ตองเผชิญในโครงการทั่วๆ ไปและถาเปนไปไดปจจัยความเสี่ยงที่แตกตางกันนั้นควรที่จะ
ไดรับการชั่งน้ําหนักตามความสําคัญของความเสี่ยงนั้น
3. การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ การวิเคราะหความเสี่ยงจะชวยใหทีมงานรูวา
เหตุการณของความเสี่ยงใดจะเกิดขึ้นในโครงการหลังจากที่ไดมีการทําการระบุหรือการคนหา
ปจจัยเสี่ยงแลว ซึ่งในขั้นตอนนี้ทีมและผูบริหารโครงการตองมุงความสนใจไปที่การตอบคําถาม
ที่ว า อะไรเป น ผลลั พธ ที่ จ ะได รับถ า ความเสี่ย งนี้เ กิ ดขึ้น ซึ่ ง ทางที มบริ ห ารโครงการสามารถ
วิเคราะหความเสี่ยงใน 2 ลักษณะคือ การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพและความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ
4. การวิเคราะหความเสี่ยงคุณภาพ ในความเปนจริงการวิเคราะหเชิงคุณภาพที่ดีและ
เหมาะสมจะชวยทําใหทีมงานและผูบริหารโครงการมีความระมัดระวังความเสี่ยงตางๆ ที่ตอง
เผชิญในการบริหารโครงการมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามหากไดมีการนําความเสี่ยงเชิงปริมาณมา
วิเคราะหเพื่อใชประกอบการตัดสินใจดวยก็จะดีมากยิ่งขึ้น
5. การวางแผนรับมือความเสี่ยง ในขั้นตอนนี้ผูบริหารโครงการมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นตอความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในโครงการที่ตนเองรับผิดชอบอยูและผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น
เพราะความเสี่ยงนั้น การวางแผนรับมือความเสี่ยงจะชวยทําใหผูบริหารโครงการทราบไดวา
อะไรเปนการกระทําที่ตองปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงตอความเสี่ยงเหลานั้นเพื่อที่จะใหไดรับผลกระทบ
132
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ลดนอยลง ซึ่งวิธีการหรือกลยุทธในการรับมือกับความเสี่ยงมีดวยกัน 4 วิธีคือ 1)การถายโอน
ความเสี่ยง เปนการโยกยายผลลัพธของความเสี่ยงไปสูบุคคลอื่น 2)การปองกันความเสี่ยงเปน
การทําใหความเสี่ยงลดนอยลงโดยการแกไขปญหาที่อาจจะเพิ่มระดับความเสี่ยงขึ้นเชน การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรกอนทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการชํารุดเสียหายระหวาง
การผลิต 3)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเปนการหลีกเลี่ยงที่จะทําบางอยางที่กอใหเกิดปญหาเชน
ผูบริหารโครงการอาจพบวา การนําเอาซอฟตแวรบางตัวเขามาใชอาจกอใหเกิดแนวโนมที่จะทํา
ใหระบบฐานขอมูลเสียหาย 4) การยอมรับความเสี่ยง
6. การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง หลังจากที่มีการนําเอากลยุทธไปปฏิบัติเพื่อ
รับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแลว ขั้นตอนสุดทายของการบริหารความเสี่ยงก็คือการตรวจสอบ
และควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเปนขั้นตอนที่ชวยในการแกปญหาที่ทีมงานและผูบริหารโครงการ
เผชิญหนาเพื่อจะไดคอยสอดสองดูวาสิ่งที่กําลังทําอยูนั้นสงผลดีตอโครงการหรือไมอยางไรจะได
มีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม133
สถาบันตรวจสอบบัญชีในสหราชอาณาจักรอังกฤษไดศึกษาประสิทธิผลของเครื่องมือ
และเทคนิคในการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรพบวามีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอน
คือ การกําหนดกลยุทธ/วัตถุประสงค/เปาประสงค การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
การลดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การถายทอดและการกํากับ134
ทรีสแมน ฮอยท และ ซอมเมอร (Trieschmann, Hoyt and Sommer) ไดกลาวถึง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไว 4 ขั้นตอนคือ
1. การระบุความเสี่ยง (identify risks) มีความเสี่ยงที่มีศักยภาพจํานวนมากที่เกิดกับ
บริษัทธุรกิจและบุคคล ดังนั้นขั้นตอนแรกในกรรมวิธีบริหารความเสี่ยงจะตองจําแนกหรือระบุสิ่ง
ที่จะสัมผัสกับความเสี่ยงใหได ขั้นตอนนี้ไมไดมีความสําคัญเพียงดานการบริหารความเสี่ยงใน
รูปแบบที่เคยชินที่มุงไปที่ความเสี่ยงที่แทจริง แตมีตอการบริหารความเสี่ยงวิสาหกิจซึ่งสวนมาก
มักจะพุงเปาไปที่การจําแนกหรือระบุแหลงที่มาของความเสี่ยงที่เกิดแกบริษัทไดแกการดําเนิน
ธุรกิจการเงินและยุทธศาสตรทางธุรกิจของบริษัทดวย
2. การประเมินความเสี่ยง (evaluation risks) สําหรับแตละแหลงที่มาของความเสีย่ งที่
ชี้ชัดแลววาตองมีการประเมินผล ในขั้นตอนนี้ความเสี่ยงที่แทจริงจะไดรับการจัดประเภทวา
133
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ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นไดหรือไม ยิ่งไปกวานั้นตองมีการประเมินความถี่ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ดวยการวิเคราะหขนาดและความรุนแรงของความเสียหาเปนเรื่องจําเปนการพิจารณาควรมุงไป
ที่ทั้งขนาดของความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นสูงสุด ในบางกรณีที่การวัดขนาดความสูญเสีย
นั้นมีความหมายและในบางกรณีเรื่องที่เกี่ยวของกับคนใดคนหนึ่ง การคํานวณระดับความเสี่ยง
อาจไมทําใหไดรับขอมูลที่มีประโยชนนัก
3. การเลือกเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง (select risk management techniques)
ผลที่ไดรับในขอสองใชเปนพื้นฐานในการตัดสินวิธีการบริหารความเสี่ยงที่มีอยูในบางกรณีอาจ
ไม ต อ งทํ า อะไรเลยในกรณี อื่ น อาจต อ งมี ก ารจั ด งบประมาณไว สํ า หรั บ กรณี ค วามเสี่ ย งที่ มี
ศักยภาพ เทคนิคที่ใชในการบริหารกับความเสี่ยงจะไดกลาวถึงตอไปตลอดจนการเลือกเทคนิค
ที่เหมาะสมมาใชดวย
4. การตัดสินใจและการทบทวน (implement and review decisions) การตัดสินใจ
ในการใชวิธีการที่พอเหมาะในการบริหารความเสี่ยง บริษัทธุรกิจและสวนบุคคลจะตองใชเทคนิค
ที่เลือกสรรไวแลวแตการบริหารความเสี่ยงจะตองทําตามกรรมวิธีที่ตัดสินใจไวลวงหนาแลวมี
การทบทวนอยางตอเนื่อง บางครั้งความเสี่ยงใหมเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีนัยสําคัญ
ในการเกิดความรายแรงและความถี่ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังไดกลาวมาแลววาแมความเสี่ยง
แทจริงไมจําเปนตองเปนความเสี่ยงอยูกับที่ ความเสี่ยงที่มีลักษณะเคลื่อนที่จะตองไดรับการ
จับตามองอยางตอเนื่องในการวิเคราะหและการตัดสินใจที่ทํามาแลว 135
แชพแมนและซิมิสเตอร (Chapma and Simister) ไดแบงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
โครงการเปน 6 ขั้นตอนคือ 1)การวางแผนการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงการตัดสินใจ
ในการบูรณาการแผนและการปฏิบัติการหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงโครงการ 2)การระบุ
ความเสี่ยงเปนการกําหนดความเสี่ยงที่สงผลกับโครงการและเอกสารที่เป นลักษณะเฉพาะ
3)การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 4)การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ 5)การวางแผนการ
ตอบรั บ ความเสี่ย งเป น การพั ฒ นาและการยกระดั บ โอกาสที่ ดีใ นการลดภาวะคุ กคามในของ
วัตถุประสงคในโครงการใหลดนอยลง 6)การควบคุมและการกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการระบุ
ความเสี่ยงใหเขาทิศทางการควบคุม กํากับติดตามความเสี่ยงที่เหลืออยู การระบุความเสี่ยงใหม
การประเมินประสิทธิผลของโครงการ 136
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สมิธ และ เมอริท (Smith and Merrit) ไดแบงกลยุทธการบริหารกระบวนการความเสี่ยง
เปน 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่หนึ่ง ระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาส ขั้นตอน
ที่สองวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาความนาจะเปนและผลรวมของความเสียหาย ขั้นตอนที่
สามจัดลําดับความเสี่ยงและทําแผนที่ความเสี่ยง ขั้นตอนที่สี่การแยกวิเคราะหความเสี่ยงโดย
วางแผนในการแยกประเภทความเสี่ยงตอการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ถายโอนความเสี่ยง ความเสี่ยง
สวนที่เหลือ การลดความเสี่ยงหรือทําความเสี่ยงใหเบาบางลง ขั้นตอนที่หาการกํากับหรือดูแล
ความเสี่ยง โดยการประเมินสถานภาพและความเสี่ยงในการยกเลิกเปาหมาย 137
จิระพงศ พิพัฒนภิวงศ ไดศึกษาวิจัยเรื่องกรณีศึกษาของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
แบบหลายองคกรสําหรับโครงการที่ไดรับเงินกูจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชียในประเทศ
ไทย พบวาระบบตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบหลายองคกรประกอบดวยกระบวนการ
ระบุความเสี่ยง กระบวนการสรางโครงสรางความเสี่ยง และกระบวนการวิเคราะหและตอบสนอง
ความเสี่ยง138
นฤมล สอาดโฉม ไดกลาวถึงขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงในภาครัฐ ซึง่ มี 9 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การสรางความมีสวนรวมของคนในองคกร (priority concern over risk
from everyone) ใหคนในองคกรรูสึกวาเขาเปนหนึ่งในองคกร การที่เขาจะทําอะไรไมดีจะสงผล
กระทบตอความเสี่ยงขององคกร หรือผูอื่นทําอะไรไมดีสงผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกร
เปนเหมือนกับเราเริ่มที่ระดับจังหวัดวาความเสี่ยงเปนเรื่องสําคัญ ทุกจังหวัดตองมีสวนรวมและ
จะคอยซึมลงไปเรื่อยๆ ในระดับจังหวัดก็จะมองเรื่องความเสี่ยงมากขึ้น ทําใหการบริหารในภาค
จังหวัดและในภาครวมของประเทศ มีเสถียรภาพมากขึ้น มีการมองในทางดานความเสี่ยงมาก
ขึ้น และการบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนแรกในการสรางความรูสึกมีสวนรวมคือ
จะตองมีการออกเปนหนังสือ ในภาคเอกชนก็ทําในภาครัฐก็ทําออกเปน policy statement เปน
นโยบายวาเราจะทําการบริหารความเสี่ยงเพื่ออะไร ใครรับผิดชอบ มีขอดีขอเสียอยางไรในการ
ทําหรือวัตถุประสงคในการทําของเราวาเราทําเพื่ออะไร หลักๆก็คือการมีการรางนโยบาย
(policy statement) ออกมากอน ซึ่งก็คือระดับผูบริหารที่เปนคนวางนโยบายวาเราคิดจะบริหาร
ความเสี่ยงและมีเรื่องสําคัญอะไรบางที่ตองกําหนดไวในนโยบาย
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ขั้นตอนที่ 2 เลือกผูนําทีมในการบริหารความเสี่ยง (risk team leader) ไมไดหมายความ
วาวันหนึ่งเราคิดจะทําการบริหารความเสี่ยง และกําหนดนโยบายและสงใหคนในองคกรรับไป
บอกใหทุกคนใหความรวมมือ ความจริงไมไดจบแคนั้นตองมีกลุมๆ หนึ่งที่เปนทีมหรือเปน
หนวยงานหนึ่งที่เขามารับผิดชอบ ไมจําเปนตองตองใชคนเยอะอาจจะเปนคณะกรรมการใดที่
เปนตัวแทนของแตละฝายใหเขามีความรูสึกวาเขามีสวนรวม แตเราตองเลือกคนที่เปนผูนําของ
ทีมนี้เพราะผูนําจะตองเปนคนที่ไปติดตอกับหนวยงานตางๆ หรือแมกระทั่งจังหวัดใกลเคียงหรือ
สวนกลางวาเรื่องตางๆเหลานี้จะสงผลกระทบอยางไรบาง ขอสําคัญของผูที่จะเปนผูนําของทีม
บริหารความเสี่ยงไดก็คือทักษะในการสื่อสารกับผูอื่นไดดีและมีความรูในเรื่องของความเสี่ยงแต
ไมจําเปนตองรูมาก รูลึกถึงขนาดที่จะสมารถเปนผูจัดการดานความเสี่ยง (risk manager) ได
เพียงตองการใหมีแนวความคิด (concept) และพื้นฐาน (background) ความเขาใจในเรื่องของ
ความเสี่ยงและที่สําคัญที่สุดมีความสนใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพราะถาหากมีความ
สนใจแลว ที่เหลือสามารถที่จะไปใชคนที่รูในแตละดานไดไปปรึกษาใครที่มีความรูเรื่องเฉพาะ
ทางตางๆเหลานั้นได ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผูนําในทีมนี้จะตองสามารถมองขามในเรื่อง
ความเสี่ยงแบบที่เอาประกันได (insurable risk) ดวยเพราะในระดับจังหวัดหรือในภาครัฐจะมี
ความเสี่ยงแบบที่เอาประกันไมไดอยูเปนจํานวนมาก ถาทําเปนระบบจริงๆ ผูนําทีมบริหารความ
เสี่ยงจะตองเปนผูที่ทํารายงานสงถึงผูบริหารวาในแตละชวงเวลา มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
เพราะการบริหารความเสี่ยง (risk management) หรือการทําการบริหารความเสี่ยงตองทําอยาง
ตอเนื่องเพราะมันมีเรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนเรื่องของสถานการณทางเศรษฐกิจหรือ
ภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนไป ทําใหเราตองมาปรับยุทธศาสตรในการบริหารความเสี่ยงตลอดเวลา
เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นผูนําทีมจะตองทํารายงานและมีความเขาใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดวย
ขั้นตอนที่ 3 ผูนํากําหนดขอบเขตของงานที่จะทํา (scopes and goal) งานบริหาร
ความเสี่ยง มีเปาหมายหลักที่ตองการจะใหเกิด คือ ตองการใหเกิดสิ่งที่เรียกวา risk action plan
หรือวาแผนการที่ระบุวาเราจะไปจัดการกับความเสี่ยงอยางไรบาง ถาเริ่มบริหารความเสี่ยง
ในชวงตนที่ยังไมมีขอมูลไมมีทีมงานมากนัก เราอาจจะเลือกขอบเขต (scope) ที่มันเล็กหนอย
แลวคอยขยายในภายหลังไดมุงเนน (focus) ไปที่เรื่องเฉพาะที่เปนประเด็นที่สําคัญที่สุดของ
จังหวัดกอนเรื่องอื่นๆ ที่เปนรายละเอียดปลีกยอยเราคอยๆเพิ่มเขามาในตอนหลังได
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดกรอบความคิดการวิเคราะห (analytical framework) วามีความเสี่ยง
ความสูญเสียอะไรบางในจังหวัด สงผลกระทบดานไหนโดยทํารายการมาคราวๆ คือ ทางดาน
การเงิน ทางดานทรัพยสิน ทางดานบุคลากร ทางดานการใหบริการชุมชน ชื่อเสียงของจังหวัด
ทางเรื่องกฎหมาย ความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบกับสิ่งแวดลอมของจังหวัด ผลกระทบ
กับชุมชน จากนั้นมาพิจารณาวาแหลงที่มามีทางดานไหน เชนเรื่องของภัยธรรมชาติ ถาเกิดภัย
ธรรมชาติขึ้นเชน เกิดสึนามิที่ภูเก็ตมีผลกระทบทางดานตางๆ ขององคกรอยางไรบาง มากแค
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ไหนก็ไลไปตามลําดับหรือบางดานอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติเทากันก็ได ซึ่งถือ
เปนขั้นตอนการระบุความ
ขั้นตอนที่ 5 เลือกสมาชิกในทีม (recruit team member) วามีใครบางเขามาชวยงาน
ตรงนี้ ขึ้นอยูกับขอบเขตที่เรากําหนดไว ถาเรากําหนดไวเล็กชวงแรกๆ ไมตองการคนเยอะ ใช
คนที่รูเรื่องมากขึ้นในดานที่เราจะเพิ่มขึ้นในตอนหลัง คอยไปรับคนเพิ่มขึ้นในภายหลัง ในตอน
แรกอาจจะไมตองใชผูเชี่ยวชาญมากเทาใดนัก ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคืออยาคิดวาตองใชผูที่รู
ทางดานสถิติเทานั้นที่จะทําการบริหารความเสี่ยงได หรือรูเรื่องทางคณิตศาสตรหรือทางการเมือง
เทานั้น ถึงจะมาทําการบริหารความเสี่ยงได ไมจําเปน ขอใหเปนคนที่มีตรรกศาสตร (logic) ที่ดี
เขาใจแนวคิดเรื่องความเสี่ยงพรอมที่จะเรียนรูในสิ่งใหมและสนใจการบริหารความเสี่ยงและที่
สําคัญไปกวานั้น คือ คนที่จะมาเปนสมาชิกตองเปนคนที่เราคิดวาเชื่อถือได (reliable) และมี
ความผูกพันอยางแนนแฟน (commitment) ตอองคกรวาจะอยูกับเราและยินดีที่จะสละเวลาทํา
เรื่องการบริหารความเสี่ยงใหกับองคกรและไมอยากทีมบริหารความเสี่ยงไปอิงที่คนเปนหลัก
ตองพิจารณาที่นโยบาย หลักการและวิธีการเปนหลักเพราะคนมีความเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
ถาองคกรใดไปทําการบริหารความเสี่ยงโดยยึดคนเปนหลักคือผูใดรูเรื่องใดปลอยใหทําเพียง
ลําพังและไมเคยมีการถายทอดความรูเอาไว ไมมีการทําเอกสารเก็บเอาไว เมื่อบุคคลผูนั้น
ลาออกไปหรือยายงานไปจะไมมีใครมาบริหารตอไปได จึงเปนเรื่องที่สําคัญสมาชิกในทีมนั้น
เปลี่ยนไดแตภาพรวมของทีม เรื่องการบริหารความเสี่ยงจะตองคงอยูในนโยบายในหลักการ
ขั้นตอนที่ 6 ระบุความเสี่ยงโดยละเอียด (risk identification and evaluation) โดยจะ
มาไลเปนรายการวามีเรื่องอะไรบาง กอนหนานี้เปนเพียงแคที่มาของความเสี่ยงคราวๆ วามี
อะไรบางเชน จากภัยธรรมชาติแตยังไมกลาวถึงวาภัยธรรมชาติอะไร สึนามิ แผนดินไหว ซึ่ง
สามารถแตกยอยลงไปไดมากมายในแตละบรรทัด เพื่อที่จะระบุความเสี่ยงที่มันชัดเจนและก็ตรง
กับองคกรจริงๆ เพื่อที่จะบริหารตอไป เมื่อเราทําการบริหารความเสี่ยงแลว เรามีการระบุความ
เสี่ยงของแตละจังหวัดแลว ถามีการทําจริงๆ จะตองมีการเก็บขอมูลและขอมูลนี้จะตองมีการ
แบงปนกันระหวางจังหวัดในอนาคตและจะกลายเปนขอมูลที่สําคัญและมีประโยชนมากกับการ
บริหารงานของทุกๆ องคกรวาจะทําโครงการอะไรใหมๆ ดีเราอาจจะตองเขาไปดูขอมูลวา
จังหวัดไหนเคยทําและประสบปญหาอะไร ซึ่งจะเปนประโยชนในการบริหารองคกรตอไป
ขั้นตอนที่ 7 risk map (พล็อตแผนที่ความเสี่ยง) ดังภาพ

Severity

Frequency
Low F / High S
Low F/ Low S

High F / High S
High F / Low S
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มีกลุมที่เปน high frequency – high severity จะอยูขวาสุดของตาราง severity
(ใชตัว S เปนตัวยอ) นั้นไลจากบรรทัดลางถือวาต่ําและบรรทัดบนถือวาสูง สวน frequency ทาง
ดานซายถือวาต่ํา ทางดานขวาถือวาสูงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงทั้งหลายที่เลือกมาไมวาจะเปน
10 20 30 40 อันแลวเราระบุเลยวาเปนความถี่สูง ความถี่ต่ํา รุนแรงมาก รุนแรงต่ํา เอามาใส
ไวในชอง 4 ชอง ขั้นตอไปเราจะเลือกวาเราจะบริหารความเสี่ยงอันไหนกอนที่เรียกวาเรียงลําดับ
ความสําคัญ (list priority) คิดวาอันไหนที่ตองทํากอน นั่นคือ high frequency – high severity
เพราะฉะนั้นอะไรที่ตกอยูในชองขวาสุดเปนอันที่ใหความสําคัญสูงสุดแลวก็จะไปเลือกวิธีการ
จัดการประกอบกับการประมาณการตนทุนที่เกิดขึ้นจากการที่เลือกวิธีการนั้น เพราะวิธีการมีได
หลายวิธี อาจจะมีสามหรือสี่วิธีการแลวก็คิดคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในแตละวิธีการและเปรียบเทียบ
ประโยชนที่จะไดรับกับตนทุนที่จะเกิดขึ้น แลวในขณะเดียวกันพิจารณาวามันสอดคลองกับ
องคกรสังคมและจังหวัดโดยรวมหรือไม สิ่งที่ตองพิจารณา เปนลําดับถัดมาคือ low frequency –
high severity แมวาจะนานๆเกิดขึ้นที แตเมื่อเกิดแลวมีความรุนแรงในการแบกรับความเสี่ยงไว
เอง (risk retention) หลักการที่เหมาะสมก็คือความเสี่ยงประเภทที่มัน low frequency – low
severity นาจะรับไวเองไดเพราะนานๆเกิดทีและเมื่อเกิดแลวไมมีความรุนแรงมากนักแตอันที่มี
ปญหามากที่สุดก็คือนานๆเกิดทีและไมคํานึงความรุนแรง ถา high frequency – high severity
แลวจัดการไปกอนก็ไมนึกถึงมันแลวไมคิดที่จะเก็บเอาไวแนนอน แตสามอันที่เหลือไมใชวาจะ
เก็บไวเองทั้งหมด อันที่พอจะเก็บไวเองคือบรรทัดลางและอันที่อยากไดมากที่สุดคือ ตําแหนง
ซาย-ลาง low frequency – low severity คือนานๆเจอทีและไมมีความรุนแรง เราสามารถรับ
เอาไวเองไดไมจําเปนตองไปบริหารจัดการอะไรมากนักถือวาเปน risk retention ไดสําหรับ
ตําแหนงดานขวา-ลาง high frequency – low severity ถึงจะเกิดบอยแตไมรุนแรงมากนัก ถายิ่ง
เกิดขึ้นบอยยิ่งสามารถคาดการณรูปแบบ (pattern) การเกิดของมันไดและเนื่องจากมันเกิดและ
ไมรุนแรงก็สามารถที่จะบริหารจัดการถาเก็บไวเองได แตตําแหนงซายบนถาผูใดคิดจะเก็บ
เอาไวอาจจะมีปญหาได เพราะวานานๆเกิดที แตเมื่อเกิดทีแลวทําใหบริษัทอาจจะลมไปได
เพราะฉะนั้นอันที่อยูตําแหนงดานซาย-บนเปนอีกอันหนึ่งที่จะทําการบริหารจัดการกับมันเปน
อันดับสองรองลงมาจากตําแหนงดานบน-ขวา
ขั้นตอนที่ 8 การสรางแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่เรียกวา risk action plan วาจะ
ทําอะไรบางกับ ขวา-บน และ ซาย-บน เปนลําดับถัดมา ก็จะมาเลือกวิธีการตางๆ ที่พอจะ
จัดการกับมันได ขณะเดียวกันตองพิจารณาตนทุนที่จะเกิดขึ้น คาใชจายในการเลือกวิธีการ
ตางๆเหลานั้นและผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นภายใตวิธีการตางๆ คุมกันหรือไมเมื่อเทียบ marginal
cost กับ marginal benefit ถาวิธีการนั้นคุมก็จะนํามาเทียบกับวิธีการอื่นๆ แตถาไมคุมก็ตัดทิ้ง
ไปเลยในที่สุดก็เลือกอันที่คุมที่สุดและเหมาะสมกับองคกร สังคมและชุมชนมากที่สุด ในที่สุดก็จะ
เลือกวิธีการเดียวสุดทายหรือเปนการผสมผสานกันหลายๆวิธีการในความเสี่ยงดานใดดานหนึ่ง
แลวจึงสรางเปนแผนปฏิบัติการออกมาจากนั้นในขั้นตอนถัดมา นอกจากไดยุทธศาสตรมาแลว
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จะหาเงินทุนใหมันอยางไร เพราะวาการบริหารความเสี่ยงมีตนทุนเกิดขึ้น ถาเลือกวิธีการซื้อ
ประกัน ก็ตองมาเลือกวาจะซื้อของบริษัทใด เบี้ยประกันที่จะจายได หากคิดวาจะเก็บไวทําการ
ควบคุมความเสียหายเองจะเอาเงินมาจากที่ไหนเปนเรื่องในเชิงลึก ผูที่มักเปนคนตัดสินใจเลือก
วิธีการ risk financing สวนใหญแลวมาจากฝายการเงินในองคกรของรัฐ เปนคนที่รูเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารเงิน ไมจําเปนตองเปนผูนําทีม แตตองมีการประสานงานรวมกันจนไดวิธีการ risk
financing ที่เหมาะสมที่สุด ในที่สุดแผนปฏิบัติการขั้นสุดทาย (final action plan) ที่ไดที่มีทีมทํา
ออกมาเสร็จจะตองนํามาเสนอกับผูบริหารขององคกรและผูบริหารขององคกรจะตองตัดสินอีกที
วามันเหมาะสมหรือไมถามันเหมาะสมก็อนุมัติใหทําและถาถึงขั้นที่อนุมัติใหทําแลวขั้นตอนถัด
มาคือการลงมือปฏิบัติจริง
ขั้นตอนที่ 9 การลงมือปฏิบัติจริง (implementation and monitoring) ในตอนแรก
อาจจะมีแคหนึ่งหรือสองปจจัยความเสี่ยงเทานั้นที่จะจัดการกอนและคอยๆขยายขอบเขตของ
งานไปเรื่อยๆ ดังนั้นในการทําเครื่องมือ (implement) ถาขอบเขตเล็กการลงมือปฏิบัติจริงก็จะ
งายกวาและก็จะตองมีการตรวจสอบ (monitoring) อยางตอเนื่อง มีการกํากับดูแลอยางตอเนื่องวา
เมื่อนําไปปฏิบัติจริงแลวสงผลกระทบกับหนวยงานตางๆ อยางไรบาง ตองมีการปรับหรือไม วิธีที่
เลือกไปเหมาะสมหรือไม ตองกลับมาแกไขอีกรอบหนึ่งกอนที่ในที่สุดจะไดแผนการที่เหมาะสม
ที่สุดและก็ไมไดหมายความวาจะใชแผนการนั้นไปตลอดชีวิต ถึงเวลามีความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไปขององคกร เราก็ตองมาปรับแผนการตางๆ แมวาจะเปนความเสี่ยงเดียวกันมันก็ตองมีการ
ปรับแผนการใหเหมาะสมกับสถานการณไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจและสังคมตอไป139
วิมลพร ไสยวรรณ ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมี
สวนรวมในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการบริหารความเสี่ยงหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล รัฐระดับตติยภูมิ
กรุงเทพมหานครครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการอันเนื่องมาจากการใหบริการโดย
ตรง 5 เรื่องคือ 1)ผูใชบริการไดรับยา/เลือดและสารน้ําผิดพลาด 2)ผูใชบริการไดรับบาดเจ็บจาก
การผูกมัด 3)ผูใชบริการตกเตียง/ลื่นหกลม 4)ผูใชบริการไดรับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการที่
พยาบาลใชเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยไมถูกวิธีหรือใชเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทยที่ชํารุด 5)ผูใชบริการไดรับการพยาบาลผิดคน รูปแบบการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย
นโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค ผู รั บ ผิ ด ชอบ บทบาท/หน า ที่ แ ละกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
4 ขั้นตอนไดแก 1) การคนหาความเสี่ยง 2) การวิเคราะหความเสี่ยง 3) วิธีการจัดการความ
เสี่ยง 4) การประเมินผลโดยแตละขั้นตอนจะกําหนดกิจกรรม ระยะเวลา วัตถุประสงค ลักษณะ
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นฤมล สอาดโฉม, สรุปการบรรยายการบริหารความเสี่ยง [Online], accessed 15
December 2550. Available form http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/developleader/day
%203/4desc_risk_pdf.
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กิจกรรม 2. รูปแบบการบริหารความเสี่ยงรายรวมมีความเปนไปไดในการนําไปใชในหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ ระดับตติยภูมิ กรุงเทพมหานคร คือผานเกณฑรอยละ 80
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบุคลากรผูรับผิดชอบและบทบาทหนาที่ ดานการวิเคราะห
ความเสี่ ย ง ด า นวิ ธี ก ารจัด การความเสี่ย งและดา นการประเมิ น ผล มีค วามเปน ไปได ใ นการ
นําไปใช สวนดานการคนหาความเสี่ยงไมผานเกณฑรอยละ 80 140
อิศราพล ลิ้มเพียรชอบ ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกตการบริหารความเสี่ยงในการ
ก อตั้ ง โรงงานผลิ ต รองเท า โดยแนวทางการบริห ารความเสี่ ยงมี 6 ขั้ น ตอนคือ การกํา หนด
เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ การระบุและประเมินความเสี่ยงของโครงการ การกําหนด
กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ การนําไปใชซึ่งกระบวนการเพื่อควบคุมความ
เสี่ยงของโครงการ การเฝาติดตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของโครงการและการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยในระหวางการขามไปของแตละขั้นตอนมีการใช
เครื่องมือหลักในการวิเคราะหไดแก 6 W แผนภาพความเสี่ยง รายการตรวจสอบแผนภูมิตนไม
และสมการถดถอยพหุคูณดวยวิธีสเตปไวส ผลการวิจัยพบวาจากกลุมความเสี่ยงทั้งหมดอัน
ไดแกความคงที่ของแรงงานที่มีทักษะความสามารถในการไมทําใหเกิดของเสีย ความสามารถใน
การผลิตแบบพอดี ประสิทธิภาพของมูลคาเพิ่มของการทํางาน ทักษะของพนักงานที่มีอยาง
เพียงพอและความคงที่ของเครื่องจักร141
ดังนั้นจึงสรุปไดวาเพื่อใหสอดคลองกับระบบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งสวนใหญดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA และในการวิจัยครั้งนี้จะนําขั้นตอนกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) มาใชในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการในการบริหารความเสี่ยง
ในการจัดการความเสี่ยงนั้นจําเปนที่จะตองหากลยุทธเพื่อนํามาใชในการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยกลยุทธตางๆ ที่นํามาใชในการจัดการความเสี่ยงนั้นจะตองสอดคลองกับ
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วิมลพร ไสยวรรณ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีสวนรวมใน
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545), บทคัดยอ.
141
อิศราพล ลิ้มเพียรชอบ, “การประยุกตการบริหารความเสี่ยงในการกอตั้งโรงงานผลิต
รองเทา” (วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ.
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นโยบายและเปาหมายขององคกร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงของ
นักการศึกษาหลายทานดังนี้
นฤมล สอาดโฉม ไดกลาวถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงดังนี้
1. การหลีกเลี่ยง(avoidance) ถาความเสี่ยงนั้นมันสูงเกินไปรับไมไหวก็ควรหลีกเลี่ยง
เชน การเลือกลงทุนในภาคเอกชนโครงการใดโครงการหนึ่ง หลักทางการเงินก็มักจะดูมูลคา
เทียบเทาปจจุบัน (net present value) และกระแสเงินสดในอนาคต (future cash flow) ทั้งที่
เปนรายรับและรายจาย โดยคิดลด (discount) กลับมาใหเปนวันปจจุบันแลวดูวาเปนบวกหรือวา
เปนลบถาเปนบวกก็คุมที่จะลงทุนได แตถามันเปนลบก็ไมคุมที่จะลงทุนก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะ
ลงทุนในโครงการนั้น
2. การปองกันกอนจะเกิด (loss control) สามารถทําได 2 แบบกวางๆ คือ loss
prevention เชน การติดสัญญาณเตือนอัคคีภัยกับ loss reduction ซึ่งเปนการทําใหความสูญเสีย
นอยที่สุดเทาที่ทําได เชน ในกรณีไฟไหม การติดตัวฉีดน้ํา (springer) ใหพรมน้ําลงมาก็สามารถ
หลีกเลี่ยงอัคคีภัยได
3. risk retention เปนวิธีการเลือกที่จะรับความเสี่ยงไวเองเชน มีการตั้งกองทุน
ฉุกเฉิน (emergency fund) ไวสําหรับกรณีที่เกิดความสูญเสียขึ้น risk retention มีอยู 2 แบบ
คือ active risk retention (การรับความเสี่ยงแบบรูตัว) คือเราคิด เราตัดสินใจเองวาเราจะเก็บ
หรือรับความเสี่ยงนั้นไวเอง อีกแบบหนึ่งคือ passive คือเรารับไวโดยที่เราไมรูตัวอาจจะเปน
เพราะเราไมไดนึกถึงมันมากอน ไมเคยคิดที่จะบริหารความเสี่ยงมากอน เรารับความเสี่ยงไวที่
ตัวเราโดยที่เราไมรูตัวซึ่งเปนอันที่นากลัวที่สุด เราพลาดไปเพราะไมไดมองมันวามันอยูกับเรา
4. non-insurance transfer (การถายโอนความเสี่ยงไปใหบุคคลอื่นผานทางสัญญา)
เชน อาจจะทําสัญญาวาจะไมรับผิดชอบในสวนนี้ ซึ่งในทางธุรกิจการคา จะเปนเรื่องของสัญญา
เชาเพื่อที่จะประกันความเสี่ยงในเรื่องของราคาเชาที่จะสูงขึ้นหรือวาสัญญากอสรางเพื่อประกัน
เรื่องราคาวัตถุดิบกอสรางที่จะสูงขึ้น หรือวาทางการเงินก็จะมียุทธศาสตรประกันความเสี่ยง
(hedging strategy) ที่ใชพวกตราสารอนุพันธ (derivatives) ทั้งหลาย ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยได
พัฒนาไปบางแลว ซึ่งวิธีการบริหารความเสี่ยงนี้ยังไมมีกอนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เราไมเคยมี
ตราสารอนุพันธเชน สัญญา futures หรือ option เราไมเคยมีตลาดซื้อขายสิ่งเหลานี้อยูทําให
สถาบันการเงินทั้งหลายที่มีเงินทุนมากที่ลงทุนในหุนและตราสารหนี้ ไมมีการประกันความเสี่ยง
ดานตรงขามรองรับ สมมติวาดานนี้สูญเสียก็จะไมมีอีกดานหนึ่งมาถวงสมดุล (balance) ตราสาร
อนุพันธเปนเครื่องมือที่จะมาชวยถวงสมดุลใหกับความเสี่ยงอีกดานหนึ่ง ทําใหตอนนี้บานเราเริ่ม
พัฒนาตราสารเหลานี้
5. การประกันภัย (insurance) มีการใชที่งายที่สุด และเรานึกถึงเปนอันแรกเมื่อพูดถึง
ความเสี่ยงวาทําอยางไรดีคือการซื้อประกัน ทุกคนคุนเคยดีกับการถายโอนความเสี่ยงใหกับ
บริษัทประกันภัยซึ่งขอ 4) และ ขอ 5) อาจรวมไวในขอเดียวกันไดเรียกวาการถายโอนความ
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เสี่ยงใหผูอื่น แตมีแยกไวเพื่อใหเห็นวามันมีทั้งแบบที่ถายโอนใหประกันภัยในขอ 5) หรือวาถาย
โอนใหผูอื่นดวยวิธีการอื่น ใหคูสัญญาก็ได ในทางการเงินเราจะใชกลยุทธการประกันความเสี่ยง
(hedging strategy) โดยใชเครื่องมือทางการเงินทั้งหลายหรือถายโอนความเสี่ยงของเราให
คูสัญญาทางการเงินของเรา 142
เจริญ เจษฎาวัลย เสนอวาฝมือการบริหารความเสี่ยงของผูบริหารระดับองคการแตละ
องคการจะแพรวพราวอยางไรก็สุดแตกลยุทธและทรัพยากรขององคกรที่มีอยู แตอยางนอยควร
ตั้งอยูบนพื้นฐานสําคัญคือ 1) การยอมรับความเสี่ยง กลยุทธที่สําคัญที่สุดในการบริหารความ
เสี่ยงคือจะตองยึดหลักการเปรียบเทียบตนทุน (cost) ในการจํากัดความเสี่ยงกับผลประโยชน
(benefit) ที่จะไดรับจากการไมมีความเสี่ยงนั้น ที่จะตองใหมีความคุมคา เมื่อใดเกิดความไม
คุมคาในการที่จะตองมาคอยกําจัดความเสี่ยงหรือปองกันความเสี่ยงเหลานั้น โดยถือวาเปน
ความเสี่ยงที่ยอมรับได (acceptable risk) ที่ไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการควบคุมนั้น
2) การถายโอนความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ไมอาจปองกันได อาจเกิดขึ้นไดเสมอ ผูบริหารที่ฉลาด
อาจใชวิธีการโอนถายความเสี่ยงโดยวิธีการทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยหรือการประกัน
ชีวิตใหกับพนักงานเปนตน 3) การวางระบบควบคุมภายใน กลไกการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ
ที่สุดก็คือการออกแบบระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอตอการปองกันความเสี่ยง
ลักษณะตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและเกิดประสิทธิผล 143
ทรีสแมน ฮอยท และ ซอมเมอร (Trieschmann, Hoyt and Sommer) ไดกลาวถึง
วิธีการจัดการความเสี่ยงไวดังนี้
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไดแก การตัดสินใจโดยใชสติที่จะบริหารบริษัทของตนไม
ไปเกี่ยวของกับความเสี่ยงแหงการสูญเสีย ซึ่งอาจกลาวไดวาการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไดแกการ
ลดโอกาสแหงความเสี่ยงใหเปนศูนย ตัวอยางเชน ประธานกรรมการบริหารธุรกิจหลายพันลาน
ดอลลารตัดสินใจที่จะไมเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต
จากเครื่องบินตก แกรี่ ลิบเบนเบิรก(Gary Liebenurg)อาจตัดสินใจเลิกรักษาคนไขเพื่อหลีกเลี่ยง
การติดโรคจากผูปวย ในทํานองเดียวกันบริษัทผลิตยาบางอยางอาจยุติการผลิตยาเพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากความบกพรองของยาที่ผลิตขึ้น อีกตัวอยางหนึ่งไดแก
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะตองรับผิด ชอบการขนสินคา ลูกคาที่ไดรับขอเสนอเงื่อนไขในการ
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เลือกซื้อ/ขาย อาจตองใหผูขายประมาณการดานความเสี่ยงที่เกิดความเสี่ยงขึ้นระหวางทางการ
ขนสินคาไปยังโกดังดวยวิธีการนี้ผูขายจะพยายามหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความเสี่ยงตอทรัพยสิน
จนกวาจะมีการขนสงจริงเกิดขึ้น
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงถือเปนเรื่องปกติโดยเฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยงอยางรุนแรง
การหลีกเลี่ยงมักไมถือเปนเรื่องที่ตองทําเสมอไป แมวาเปนสิ่งที่อาจทําไดก็ตาม ผูจัดการฝาย
ความเสี่ยงจะตองชั่งน้ําหนัก มูลคาและผลประโยชนที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําใหเกิดความเสี่ยง
เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงผลประโยชนที่มีทางไดมาตลอดจนมูลคาถูกละเลย ตัวอยางเชน
แพทยที่เลิกรักษาคนไข อาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอภาระหนี้ในอนาคตไดก็จริงแตก็ทําใหเสีย
รายไดและสูญเสียความพึงพอใจในงานอาชีพดานการแพทยไปและถาธุรกิจจะตองดําเนินตอไป
ตามปกติ ความเสี่ยงบางอยางอาจเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดเลย ตัวอยางเชนภาระความเสี่ยง
จากการครอบครองหรือเชาอาคารที่ใชในการประกอบธุรกิจ
2. การควบคุมความเสี่ยง (risk control)
ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบางอยางไดจะตองมีการกระทําอยางใดอยาง
หนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นวิธีการนี้เรียกวาการควบคุมความเสี่ยงซึ่งไมเหมือน
กับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทธุรกิจหรือแตละคนยังคงตองยุงเกี่ยวอยูกับการ
ทํางานที่จะทําใหเกิดความเสี่ยงไดอยูแทนที่จะเลิกทํากิจกรรมบางอยาง การควบคุมความเสี่ยง
จึงนาจะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมที่ทําอยู เปาหมาย
รวมกันคือตองทําทั้งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและลดมูลคาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
2.1 ประเภทของการควบคุมความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยงอยางมีระสิทธิภาพอยางนอยตองใชความรูทางวิชาการ
ในการเปดเผยตัวเองดังเชนกรณีที่เกิดขึ้นกับความปลอดภัยทางวิศวกรรมในกระบวนการผลิต
หลายอยาง อีกตัวอยางหนึ่งคือมาตรการการควบคุมความเสี่ยงอาจทํางายๆ และตรงไปตรงมา
วิธีการสองอยางในการจําแนกการควบคุมความเสี่ยงคือเรื่องการโฟกัสและจังหวะเวลา
2.2 การโฟกัสการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการบางอยางที่นํามาใชจะถูกออกแบบเบื้องตนใหลดความถี่ของความ
เสี่ยง ดังนั้นเมื่อบริษัทเอ็กซเปอรมานิสทําความสะอาดพื้นที่ นําเอาเศษผาเปอนน้ํามันที่เคยเก็บ
ไวที่นั่นทิ้งไป นับเปนการทํางานดานควบคุมการเสี่ยงที่วางรูปแบบใหมีการลดโอกาสเกิดไฟ
ไหมบ ริษั ทลง การควบคุ มความเสี่ยงแบบนี้เรียกวาการลดความถี่ บางบริษัทจะใชจายเงิน
จํานวนมากพอควรเพื่อใชลดความถี่ในการเกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ในเรื่องนี้จําเปนตอง
พิจารณาทฤษฎีโดมิโนที่ไฮนริช (Heinrich) กลาวถึงเปนคนแรก ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดกับคนงาน
อาจมองเปนขั้นตอน 5 ขั้นดังนี้
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1. กรรมพันธุและสิ่งแวดลอมที่ทําใหคนทําอยางนั้น
2. การทําผิดพลาดสวนตัวซึ่งเปนความผิดของแตละคนที่รองรับสถานการณ
ที่กําหนดขึ้นไดอยางเหมาะเจาะ
3. การกระทําการแบบไมปลอดภัยหรือการคงอยูของอันตรายทางกายภาพ
4. อุบัติเหตุ
5. การบาดเจ็บ
แตละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นนี้สามารถคิดเปนแบบโดมิโนไดหากตัวใดตัวหนึ่งลมลง อาจทํา
ใหตัวอื่นลมตามๆกันไปได ถามีการยกตัวใดตัวหนึ่งที่อยูหนาตัวสุดทายออกไปก็จะไมมีการบาดเจ็บ
ดังนั้นการตัดอันตรายทางกายภาพออกไปก็เทากับการขจัดการกระทําการที่ไมปลอดภัยของคนงาน
ซึ่งจะมีผลใหความถี่ของการเกิดอาการบาดเจ็บของพนักงานลดลงในทางตรงกันขามการลด
ความถี่จะพิจารณาจากโรงงานผลิตรถยนตที่มีการติดตั้งถุงลมนิรภัยไวในรถยนตที่ใชบริการ
คนงาน ซึ่งหมายความวาบริษัทนี้กําลังลดเหตุรุนแรงลง ถุงลมนิรภัยไมสามารถปองกันอุบัติเหตุ
ทางรถยนตไดแตลดการบาดเจ็บของคนงานไดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น
การลดความรุนแรงแบบพิเศษสองรูปแบบไดแก การแยกกันและการทําคูกัน การแยก
กันนั้นเกี่ยวกับการลดสิ่งที่อาจเกิดความเสี่ยงมากที่สุดที่เกี่ยวกับความเสี่ยงสองชนิดตัวอยางเชน
บริษัทธุรกิจอาจกระจายการทํางานในรูปแบบที่เหตุระเบิดหรือวิบัติภัยจะไมเกิดขึ้นเกินกวา
จํานวนคนงานที่มีอยู จากการแบงแยกแบบนี้จะทําใหบริษัทสามารถลดการเกิดความเสี่ยงตอ
บริษัท ทั้งหมดไดโดยการลดขนาดและโอกาสในแตละจุดลง การทําระบบคูนั้ นเปนวิธี การที่
คลายคลึงกันโดยอะไหลและชิ้นสวนจะถูกเก็บไวใหพรอมที่จะซอมบํารุงหรือเปลี่ยนชิ้นสวนได
ทันทีที่เกิดความชํารุดเสียหาย การลดความเสี่ยงประเภทนี้จะชวยลดความรุนแรงของความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได ในการกระทําการบางอยางเพื่อชวยลดความถี่และความรุนแรงในความเสี่ยงที่เกิด
จากความเสี่ยงบางประเภท จอหน สมิธ (John Smith) ใชความระมัดระวังอยางหนักเมื่อทราบ
ความคืบหนาเรื่องลาสุดในงานดานการรักษาวิธีการพิเศษของตน จึงลดโอกาสที่จะเกิดการ
ผิดพลาดจนเกิดปญหาลง(การลดความถี่ลง)ตลอดจนพิจารณา ลดความรุนแรงลง
2.3 จังหวะเวลาของการควบคุมความเสี่ยง
วิธีการควบคุมความเสี่ยงบางวิธีจะมีการนํามาใชกอนจะเกิดความเสี่ยงขึ้น
มาตรการทุกอยางที่มุงลดความถี่ของการเกิดความเสี่ยง ซึ่งเรียกกันวามีความเสี่ยงเกิดขึ้น
ลวงหนาตัวอยางเชนแผนงานใหการศึกษาดานความปลอดภัยแกพนักงานซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อลด
ความถี่และความรุนในการบาดเจ็บของพนักงาน แมวาบางบริษัทจะตระหนักถึงความจําเปนที่
จะต อ งทํ า เช น นั้ น ก็ ต อ เมื่ อ เกิ ด ความเสี่ ย งขึ้ น แล ว ผลของแผนงานด า นความปลอดภั ย จะมี
ความหมายก็ตอเมื่อการจําแนกประเภทจังหวะเวลา แบบที่สามในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลัง
การเกิดเหตุเปนไปตามวิธีควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพรอมเกิดเหตุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลัง
เหตุรายซึ่งมักจะมุงไปที่การลดความรุนแรงดังตัวอยางเชน การพยายามที่จะกูคืนทรัพยสิน
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแทนที่จะทิ้งไปเลย ดังนั้นการฟนสภาพของรถที่เสียหายและการขายใหผูคา
รถจะสามารถลดความเสี่ยงรุนแรงจากอุบัติเหตุรถยนตได
2.4 การตัดสินใจในเรื่องการควบคุมความเสี่ยง
เรื่องสําคัญของผูบริหารความเสี่ยงก็คือการตัดสินใจวาจะตองใชเงินในการ
ควบคุมความเสี่ยงจํานวนเทาไร ในบางกรณีอาจเปนไปไดซึ่งอาจลดการเกิดความเสี่ยงบาง
ประเภท แตหากมูลคาของการทําเชนนั้นจะมีความสัมพันธอยางสูงกับสถานการณทางเงินของ
บริษัทแลวการควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนอาจไมใ ชเรื่องการใช เ งิน สําหรั บกฎเกณฑ
โดยทั่วไประบุวาเพื่อรับรองความชอบธรรมคาใชจายตลอดจนรายไดที่จะไดรับจากผลของการ
ลงทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงอยางนอยควรจะตองเทากับมูลคาที่คาดไว การเปรียบเทียบมูลคา
และผลประโยชนที่จะไดรับนี้จะคลายกับการตัดสินใจทางการเงินที่ใชในการจัดทํางบประมาณ
การเงินเรื่องอื่นๆ
2.5 ศักยภาพของผลประโยชนจากการควบคุมความเสี่ยง
การควบคุ มความเสียงมีประโยชนหลายอยางที่สามารถวั ดจํ านวนไดแ ละ
ประเมินไดอยางสมเหตุสมผล เรื่องนี้อาจรวมถึงการลดหรือการจัดคาใชจายที่เกี่ยวกับเรื่อง
ตอไปนี้
2.5.1 การซอมหรือการเปลี่ยนทรัพยสินที่เสียหาย
2.5.2 การสูญเสียรายไดอันเนือ่ งมาจากการชุดรุดเสียหายของสินทรัพย
2.5.3 คาใชจายพิเศษในการซอมบํารุงความเสียหายที่มีตามมา
2.5.4 การไตรตรองเรื่องการตองรับสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นทางลบ
2.5.5 คาใชจายในการรักษาพยาบาล การบาดเจ็บ
2.5.6 การขาดรายไดจากการทุพพลภาพ
2.6 ศักยภาพในการควบคุมมูลคาความเสี่ยง
เปรียบเทียบผลตอบแทนที่ไดจากแผนงานลงทุนในดานการควบคุมความเสี่ยง
แลวจึงงายที่จะประมาณการคาใชจายที่มีน้ําหนักองคประกอบสองอยางที่เห็นไดชัดไดแกคาติดตั้ง
และคาซอมบํารุง ตัวอยางเชน การติดตั้งหัวฉีดน้ําจะตองมีคาติดตั้งและคาดูแลรักษาดวยการ
ประมาณการมูลคานั้นตองไมลืมคาบํารุงรักษาดวย ตัวอยางเชน การจางพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยนั้นจะคิดถึงแตเรื่องเงินเดือนที่ตองจายอยางเดียวไมไดตองคํานึงถึงรายจายในดาน
ผลประโยชนพนักงานและรายจายเกี่ยวกับพนักงานดานอื่นๆ ดวย ตัวอยางเชนคาใชจายในดาน
สาธารณูปโภคจะเพิ่มขึ้นหากขาดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังนั้นการประมาณการคาใชจาย
และผลตอบแทนตองทําอยางระมัดระวังจนทําใหการตัดสินใจบริหารความเสี่ยงดานการควบคุม
ความเสี่ยงสามารถทําไดอยางเหมาะสม
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3. การยอมรับความเสี่ยง (risk retention)
วิธีการบริหารดานความเสี่ยงประการที่สามเรียกวาการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเปน
การคาดการณเกี่ยวกับความเสี่ยงเชนวาหากเกิดความเสี่ยงขึ้นแลวบริษัทจะตองจายเงินเพื่อการ
นี้จากสวนไหนแลวมีเงินพอจายหรือไม งานดานการการยอมรับอาจมีการวางแผนไวหรือไมก็ได
คาใชจายดานความเสี่ยงอาจเตรียมไวลวงหนาหรือไมก็ได
3.1 การวางแผนการยอมรับกับการไมมีแผน
แผนการยอมรับที่วางไวเกี่ยวกับเรื่องการคาดคะเนอยางพินิจพิเคราะหไวลวงหนา
ในการยอมรับความเสี่ยงบางครั้ง ความเสี่ยงที่ยอมรับที่วางแผนไวเกิดขึ้นเนื่องจากเห็นวาเปน
วิธีการที่จะรับมือกับความเสี่ยงไดสะดวกที่สุดหรือเห็นวาเปนเรื่องที่ไมยุงยากที่จะหาวิธีอื่นมา
จัดการและบางครั้งผูบริหารฝายความเสี่ยงไดทําการวิเคราะหอยางถี่ถวนแลวเกี่ยวกับการหาวิธี
อื่นมามาแทนซึ่งถือวาเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด เมื่อใดที่บริษัทไมไดตระหนักวามีความเสี่ยงและ
เชื่อผิดๆวาจะไมเกิดความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นตอไป เรียกวาเปนการยอมรับ
ความเสียงที่ไมมีการวางแผนไว บางครั้งความเสี่ยงที่ไมไดวางแผนจะเกิดขึ้นแมวาจะรูวาความ
เสี่ยงนั้นยังมีอยู ผลเชนนี้จะเกิดขึ้นหากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดสูงสุดในสวนที่เกี่ยวกับมี
ประมาณการความเสี่ยงที่รูแลวต่ํากวาความเปนจริงตัวอยางเชน บริษัทผลิตเครื่องครัวอาจ
ตระหนักถึงเรื่องที่วาอาจมีการฟองเรียกคาเสียหายเกิดขึ้น แตขนาดการไตรตรองการที่ตองรับ
สภาพความเสียหายมากกวาสิ่งที่บริษัทคิดไวหลาย เทาดังนั้น แมวาจะไดมีการตระหนักถึงสิ่งที่
จะเกิดหากบริษัทผูผลิตจะเลือกวิธีทําประกันภัยไวคุมครองความเสียหายที่คิดวาจะเกิดขึ้นสูงสุด
ซึ่งนับเปนเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงที่ไมไดวางแผนไว ซึ่งเกิดขึ้นมากกวาที่คาดการณ
3.2 การยอมรับความเสี่ยงที่เตรียมงบไวกับแบบที่ไมไดเตรียม
ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการยอมรรับความเสี่ยงหลายวิธีมีเรื่องเกี่ยวกับความ
ตั้งใจที่จะจายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย หากเกิดความเสียหายก็จะมีการจายเงิน
ชดเชยจากรายไดปจจุบันของบริษัท ตัวอยางเชนรานขายอาหารแบบสะดวกซื้อตัดสินใจที่จะดูด
ซับความเสี่ยงจากการงัดแงะรานตอเมื่อรานถูกยกเคาไปแลว แทนที่จะเตรียมการไวลวงหนา
การยอมรับความเสี่ยงที่ไมไดเตรียมจายลวงหนาแบบนี้จึงมีความหมายขึ้นทันทีในสถานการณ
เชนนี้ เนื่องจากความเสียหายจากการงัดแงะและยกเคารานคามักจะถูกมองวาเปนสวนหนึ่งของ
คาใชจายทั้งหมดของราน การที่แกวแตกเปนเหตุอีกอยางหนึ่งซึ่งบริษัทธุรกิจ มักจัดการแบบ
การยอมรับความเสี่ยงแบบไมไดเตรียมงบ โดยทั่วไปการยอมรับความเสี่ยงแบบไมไดเตรียมงบ
มักจะมีการใชอยางระมัดระวังเนื่องจากปญหาขัดของทางการเงิน อาจเกิดขึ้นหากความเกิด
ความเสียหายเกินกวาที่คาดไว ในทางตรงกันขามกับบริษัทอาจใชวิธีการยอมรับความเสี่ยงที่มี
งบโดยใชการบริหารจัดการดานความเสี่ยงลวงหนาเพื่อรับมือดวยการจัดงบการเงินเพื่อการนี้ไว
ลวงหนา
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3.2.1 สินเชื่อ
การใชสิ นเชื่ออาจชวยใหมีการจํ ากัดโอกาสที่ทําใหตองการจายเงิน
สําหรับความเสี่ยงซึ่งมีผลจากการคงความเสี่ยงไว ปกติจะไมใชแหลงที่มาของเงินที่นํามาใชจาย
ชดเชยความเสียหายมากๆ นอกจากนั้นผูบริหารฝายความเสี่ยงมักจะวางแนว ทางสําหรับใช
สินเชื่ออันที่จะเกิดความเสี่ยง ตนเหตุแหงความเสี่ยงอาจทําใหไมอาจขอสินเชื่อไดตามตองการ
ตัวอยางเชน ผูปลอยสินเชื่ออาจไมเต็มใจปลอยเงินกูเพื่อชดเชยความเสียหายแกทรัพยสินหาก
ทรัพยสินนั้นถูกนํามาประกันเงินกู นอกจากมีการทําขอตกลงกันไวลวงหนาเทานั้น
3.2.2 เงินทุนสํารอง
บางครั้งเงินกองทุนจะถูกจัดไวเพื่อจายชดเชยความเสียหายจากความ
เสี่ยง หากเกิดความเสียหายมากๆจากความเสี่ยงบางอยางที่ถือวาเล็กนอยอาจใชเงินทุนสํารอง
ที่จัดไวมาจัดการก็ได ตัวอยางเชน บริษัทอาจกันเงินไวในประเภททรัพยสินคลองตัวเพื่อจายคา
ซอมแซมและเปลี่ยนอุปกรณสํานักงาน ดังนั้นเมื่อใดที่เครื่องแฟกซหรือคอมพิวเตอรของสํานักงาน
ชํารุด บริษัทก็จะมีเงินพรอมที่ซอมและเปลี่ยนเครื่องใหมไดทันทีหากเกิดความเสียหายขั้นสูง
และขนาดใหญมากกองทุนสํารองอาจไมพอ ตัวอยางเชน บริษัทจัดกองทุนสํารองไวเพื่อเปนคา
รักษาพยาบาลพนักงาน โดยไมมีทางรูลวงหนาวาจะพอหรือไม ดังนั้นจึงอาจตองใชวิธีสํารองใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบนี้โดยเฉพาะในบริษัทเล็กๆ
3.2.3 การประกันตนเอง
บริษัทใดที่มีกลุมที่จะเกิดความเสียหายมากพอที่จะลดความเสี่ยงได
และอาจทํานายความเสียหายได การจัดเงินสํารองไวจายชดเชยความเสียหายจะตองวางแผนไว
เปนพิเศษ การยอมรับความเสี่ยงแบบนี้เรียกวาการประกันตนเองบางรายอาจวางวัตถุประสงค
เพื่อการนี้เปนคําเฉพาะเนื่องจากคําวาประกันภัยนั้นปกติจะใชกับการผองถายใหกับคนอื่นเห็นได
ชัดวาการประกันตนเองจะไมเกี่ยวกับการผองถายความเสี่ยงตามความหมายนี้ แมวาวัตถุประสงค
ดังกลาวคําวาประกันตนเองจึงยังใชตอไปในเรื่องแสดงความหมายในสถานการณพิเศษที่การยอมรับ
ความเสี่ยงที่เลือกใชอยางไตรตรองแลววาเหมาะแกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพียงการจัด
กองทุนสํารองอยางเดียวไมนับเปนการประกันตนเอง การประกันตนเองนั้นมีความหมายสองทาง
ไดแก 1)การที่ มีกลุ มเสี่ ยงอยูมากพอที่จะทํ านายไดอยางแมนยําวาเสี่ ยงจริง 2)การจ ายเงิ นไว
ลวงหนาสําหรับใชในความเสี่ยงที่คาดไวแลวโดยใชเงินที่จัดไวเพื่อการนี้
3.2.4 ผูรับประกัน
รูปแบบสุดทายของการจัดงบไวเพื่อการยอมรับความเสี่ยงไดแกการจัด
ใหมีผูรับประกัน ซึ่งรวมวิธีการจัดการกับการยอมรับความเสี่ยงกับวิธีการผองถายความเสี่ยงเขา
ดวยกัน
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3.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยง
ในสถานการณที่กําหนดใหมีหลายปจจัยที่อาจนํามาใชกับการประเมินดาน
การยอมรับความเสี่ยงวาเปนความเสี่ยงที่มีน้ําหนักหรือไม ปจจัยเหลานี้ไดแกแหลงที่มาของเงิน
ความสามารถในการทํานายความเสี่ยงแผนงานจัดการการยอมรับความเสี่ยงที่มีทางเปนไปได
3.3.1 แหลงที่มาของเงินทุน
ธุ รกิ จขนาดใหญ มักจะใชการยอมรับ ความเสี่ยงขนาดใหญมากกว า
ธุรกิจเล็กๆ สวนหนึ่งนั้นเนื่องจากมีเงินมากกวา ดังนั้นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกดูดซับไดงายกวาโดยไมตองวางแผนอะไรมากนัก ความเสี่ยงบางอยางที่
รับรูและการยอมรับความเสี่ยงนั้นมีการวางแผนไวเพื่อการบริหารจัดการแลวแตหลายกรณีที่ไม
มีการพยายามจัดเงินสํารองไวรับมือกับความเสี่ยง เนื่องจากเห็นวาไมไดสรางภาระทางการเงิน
ใหมากนัก ตัวอยางเชนธุรกิจบางประเภทอาจมีเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณสํานักงาน ประตูหนาตาง
ชํารุด มีการขโมยเครื่องมือเครื่องใชบางอยางในกรณีของการจัดเงินทุนไวเพื่อการยอมรับความ
เสี่ยงนั้น บริษัทใหญๆอาจมีความสามารถในการใชเทคนิคในการจัดการไดดีกวาบริษัทเล็กๆ
สําหรับขนาดที่กําหนดไวธุรกิจที่ฐานะการเงินดีกวาจะสามารถยอมรับความเสียงไวไดดีกวา
เรื่องที่จะตองใชพิจารณาเลือกระดับการยอมรับความเสี่ยงมีดังนี้ 1) สินทรัพยรวม 2) รายรับรวม
3) สภาพคลองของสินทรัพย 4) กระแสสะพัดเงินตรา 5) เงินทุนดําเนินการ (สินทรัพยปจจุบัน ความคลองตัวปจจุบัน) 6) สัดสวนรายรับกับมูลคาสุทธิ 7) ผลตอบแทน 8) สัดสวนของหนี้สิน
รวมกับมูลคาสุทธิ
3.3.2 ความสามารถในการทํานายความเสี่ยง
สิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงแบบการยอมรับ
ความเสี่ยงคือระดับชั้นที่เกิดความเสียหายที่อาจทํานายไดหรือไมได แมวาบริษัทอาจสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดสูงสุดในบางกรณีแตอาจเกิดปญหาขึ้นไดหากพิจารณาเห็นวา
อาจเกิดความแปรผันขึ้นไดในแตละชวงความเสี่ยง ความสามารถในการทํานายความเสี่ยงจะมี
ระดับสูงขึ้นเมื่อใดที่บริษัทมีรายการที่แสดงความเสี่ยงแบบเดียวกันมากพอที่จะสามารถทํานาย
ไดอยางแมนยําวาอาจไดรับความเสี่ยง ดังนั้นหากบริษัทจางคนงานไวทั่วประเทศ และทราบ
จํานวนก็อาจทํานายไดอยางแมยําวาความเสี่ยงมีทาทีวาจะเกิดจากความเสียนั้นจะเกิดจากการ
ตองจายเงินเพื่อรักษาการบาดเจ็บจาการทํางานของคนงานเหลานั้นและแลวก็อาจทําการประเมินได
อยางรอบคอบซึ่งเปนทุนสํารองที่ตองกันไวลวงหนาเพื่อใชในเรื่องนี้ในกรณีหลังบริษัทอาจสามารถ
กําหนดเงินสํารองไวใหพอดีกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
3.3.3 แผนงานที่เหมาะสมสําหรับการยอมรับความเสี่ยง
หากทําการตัดสินใจที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องการกันเงินทุนสํารอง
ไวจะตองพิจารณาในประเด็นการบริหารจัดการดวย ในลักษณะเดียวกันหากความเสี่ยงทําทาวา
จะทําใหเกิดความเสียหายขึ้นหลายอยางในชวงเวลาหนึ่งก็จะเกิดคาใชจายในการบริหารจัดการ
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ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและจายเงินชดเชยความเสี่ยงเหลานี้ ตัวอยางเชนบริษัทตัดสินใจที่จะ
ยอมรับความเสี่ยงในคาใชจายในการรักษาการบาดเจ็บจากการทํางานของพนักงานเนื่องจาก
อาจเกิดการบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ ขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง บริษัทจะตองเตรียมงานดานการบริหาร
จัดการเรื่องนี้ไวรับมือกับเหตุที่จะเกิดขึ้นระหวางเตรียมงานตามแผนการยอมรับความเสี่ยงเชน
วาประเด็นดานการบริหารเปนเรื่องที่ตองเปนหวงเปนการเฉพาะ เมื่อบริษัทตัดสินใจที่จะจัดตั้ง
การประกันภัยตนเองขึ้นและเตรียมจัดผูใหการประกันไว ซึ่งจะเปนเทคนิคในการบริหารความ
เสี่ยงที่เหลืออยู
4. การถายโอนความเสี่ยง
เครื่องมือสุดทายที่ใชในเรื่องการถายโอนความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวกับการที่ตองจายเงิน
โดยคนกลุมหนึ่งเรียกผูทําการถายโอนแกคนอีกกลุมหนึ่งที่เรียกวาผูรับการถายโอนหรือผูรับ
ความเสี่ยง โดยผูรับการถายโอนตกลงจะถือวาความเสี่ยงนั้นผูถายโอนตองการปดภาระรับผิดชอบ
บางกรณี ความเสี่ยงจะลดระดับลงโดยกรรมวิธีถายโอนความเสี่ยงเนื่องจากผูรับการถายโอนอยู
ในฐานะที่จะใชหลักการของจํานวนมาจัดการทํานายความเสี่ยงไดดีกวา อีกประการหนึ่งระดับ
ความเสี่ยงยังจะเหลือเทาเดิมและเพียงทําการถายโอนจากฝายหนึ่งเทานั้น ผูโอนจะเปนฝายทํา
สัญญา 5 แบบไดแก สัญญาการลดอันตราย การเขารวมจัดตั้งเปนบริษัท ความหลากหลาย การ
ปองกันความเสี่ยงและการประกันภัย
4.1 สัญญาการลดอันตราย
มีการอางถึงสัญญาหลายแบบที่อาจใชโอนความรับผิดชอบในความเสียหาย
บางอย า งแก อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ให แ บกรั บ ภาระไปบทบั ญ ญั ติ เ ช น นี้ เ รี ย กว า สั ญ ญาลดอั น ตราย
เจตนารมณของหัวขอสัญญาเหลานี้ มุงจะชี้แสดงกุมที่จะตองรับผิดชอบในการจายเงินชดเชย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งผูรับโอนสัญญาวาจะจายคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาทั้งหมดไมวาจะ
มากเทาใดตัวอยางเชน เจาของสถานที่มีสวนในสัญญาเชาอพารตเมนตจะตองใหผูเชาจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายชดเชยการบาดเจ็บของลูกคาตนที่อาจเกิดเหตุขึ้นระหวางที่อยูในตัวอาคาร
ผูโอนนี้จะถายโอนภาระรับผิดชอบความเสียหายแตจะมีการลดความเสี่ยงเบื้องตนเนื่องจากผู
เชาไมอาจทํานายความเสียหายไดมากกวาเจาของสถานที่
4.1.1 รูปแบบของสัญญาการลดอันตราย
สัญญาการลดอันตรายจะแตกตางจากขอบเขตของความเสี่ยงที่ถูก
ถายโอนไป รูปแบบจํากัดความรับผิดชอบทําใหชัดเจนไดเพียงวาทุกฝายจะตองรับผิดชอบ
ภาระความเสียหายที่ตนเปนผูกระทําตัวอยางเชนบริษัทกอสรางแหงหนึ่งทําการกอสรางกลุม
อาคารสํานักงานใหกับบริษัทโอเรียน บริษัทรับเหมาไดวาจางบริษัทอีใหเดินสายไฟในอาคารมี
การทําสัญญารับผิ ดชอบแบบจํากัดความรับ ผิดชอบความเสียหายต อกั นไว เพื่อรับ ผิดชอบ
เฉพาะเรื่องความบกพรองของการเดินสายไฟ สวนบริษัทกอสรางจะตองรับ ผิดชอบสวนที่เหลือ
หากไมมีสัญญาลักษณะนี้บริษัทรับเหมากอสรางอาจตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากความ
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บกพรองของการเดินสายไฟทั้งหมดเนื่องจากเปนผูรับเหมาหลักของโครงการนี้สัญญาการลด
อันตรายแบบที่สองไดแกแบบระยะกลางไดแกการที่ผูรับสัญญาโอนจะตองจายคาเสียหายใดๆที่
ทั้งผูรับสัญญาโอนและผูใหสัญญาโอนรับผิดชอบรวมกันอยู สําหรับสัญญาแบบกวางๆ นับเปน
แบบที่สามในสัญญาการลดอันตรายตองรับผิดชอบความเสียหายทุกอยางที่เกิดขึ้นจากเหตุ
เฉพาะอยางไมวาเปนความบกพรองหรือไมแบบกวางๆนี้มีผลบังคับตามกฎหมาย
4.1.2 การบังคับใหเกิดผลตามสัญญาการลดอันตราย
สัญญาการลดอันตรายไมมีผลตามกฎหมายเสมอไป หากผูใหสัญญามี
ความเหนือกวาผูรับสัญญา ไมวาเรื่องอํานาจในการตอรองหรือเรื่องอื่น การพยายามที่จะถาย
โอนความเสี่ยงโดยใชสัญญาการลดอันตรายศาลอาจไมประทับรับฟองจึงทําใหมีการสัญญาการ
ลดอันตรายแบบกวางๆ ขึ้นตัวอยางเชน สัญญาระหวางผูผลิตลูกกวาดและผูจัดจําหนายอาจระบุ
วาทั้งสองฝายจะตองรับผิดรวมกันในการจายความเสี่ยงใหกับผูบริโภค หากมีปญหาเกิดขึ้นกับ
ลูกกวาดเรื่องนี้นับเปนสัญญาการลดอันตรายแบบกวางๆซึ่งโรงงานผลิตลูกกวาด(ผูโอน) พยายาม
ถายโอนความเสี่ยงจากผลิตภัณฑของตนไปใหผูจัดจําหนาย (ผูรับโอน) เรื่องนี้หากผูจัดจําหนาย
เปนเพียงนักเรียนมัธยมที่นําลูกกวาดไปขายเพื่อหาทุนศึกษานอกสถานที่ หากลูกกวาดนั้นทํา
ใหนักเรียนหลายรอยคนลมปวยจากการรับประทานลูกวาด การที่มีความรูนอยกวาและมีอํานาจ
ตอรองนอยกวาบริษัทผูผลิต ถือวาไมมีผลตามสัญญาเพราะถือวาบริษัทผลิตลูกกวาดพยายาม
โยนความรับผิดชอบไปใหนักเรียน
4.2 การรวมตัวกัน
อีกทางหนึ่งที่บริษัทธุรกิจจะทําการโอนความเสี่ยงใหกับการรวมตัววิธีนี้ การ
รวมตัวสวนมากซึ่งการรวมตัวของบริษัทธุรกิจ สิ่งที่ตองเสียไปก็คือสินทรัพย สินทรัพยสว นตัวของผู
เปนเจาของไมสามารถจะใชนํามาจายความเสียหายของบริษัทธุรกิจได ดังกรณีที่ผูเปนเจาของ
เพียงคนเดียวกับแบบเจาของโดยหุนสวนดวยวิธีรวมตัวเปนกลุมบริษัทธุรกิจสามารถโอนความ
เสี่ยงที่เกิดความเสียหายที่มีสินทรัพยไมพอจายชดเชยความเสียหายหรือใชหนี้ก็จะมีการโอนให
เจาหนี้ไป
4.3 ความหลากหลาย
ในขณะที่ก ารบริ ห ารความเสี่ยงอาจไมใ ชแรงจูง ใจเบื้องตน การตั ดสิ นใจ
หลายอย างของบริ ษัทเกี่ยวกับงานดานการผลิ ตสามรถใช เปนการถ ายโอนความสี่ ยงได ความ
หลากหลายในธุรกิจตางๆหรือเรื่องสถานที่ตางๆในขณะที่การแสดงวาถูกตองในเรื่องพลังดาน
ธุรกิจและเศรษฐศาสตรอาจมีผลในเรื่องการถายโอนความเสี่ยงตลอดทุกหนวยงานตางๆของ
บริษัท ยิ่งกวานั้นธุรกิจและสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรเขาดวยกันในธุรกิจการคาแหงหนึ่งก็อาจมี
ผลในการลดความเสี่ยงทั้งหมดเนื่องจากมีการรวมความเสี่ยงแตละอยางเขาดวยกัน เปนหนวย
เดียวกัน แมจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องตางๆ ไมเหมือนกัน ตัวอยางเชน บริษัทที่มีศูนยการ
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ผลิตสองแหงอาจสามารถปองกันความเสียหายจากพายุทอรนาโดไดที่รัฐเนบราสกา แตพายุนี้
อาจสรางความเสียหายอยางหนักแกโรงานในรัฐจอรเจียได
4.4 การปองกันความเสี่ยง
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการถายโอนความเสี่ยงที่กําหนดไวแลวนับเปนการโอน
ธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวดานความเสี่ยงไปยังบุคคลที่สามซึ่งเรียกวาผูหมุนเงินหรือผูปองกัน
ความเสี่ยง ตัวอยางเชน สายการบินแหงหนึ่งกําลังเผชิญปญหาดานการขึ้นราคาคาโดยสารจาก
การที่ราคาน้ํามันมีการเปลี่ยนแปลงสูง สายการบินดังกลาวแกปญหาโดยการขายตั๋วเครื่องบิน
ลวงหนาแกผูโดยสาร เมื่อถึงเวลานั้นราคาน้ํามันเครื่องบินอาจแพงขึ้นหรือถูกลงก็ได ซึ่งอาจทําให
ทั้งไดกําไรและขาดทุนได สายการบินนั้นตองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องราคาและมุงไปในการ
รักษาธุรกิจหลักของตนเชน การขนสงสินคาและผูโดยสาร ดั งนั้นในดานปริมาณของน้ํามัน
เครื่องบินที่คาดวาจะตองจายเงินซื้อ สายการบินจะเขาซื้อน้ํามันในตลาดซื้อขายลวงหนาไวซึ่งจะ
ยังผลใหปองกันความเสี่ยงในเรื่องราคาได ผูหมุนเงินตกลงที่จะรับความเสี่ยงในเรื่องราคาโดย
หวังวาจะมีกําไรเมื่อรวมยอดการซื้อขายทั้งหมดแลว หรืออาจกลาวไดวาผูหมุนเงิน หวังวาคงจะ
เดาไดถูกตองในเรื่องแนวโนมของราคา ในกรณีนี้ผูหมุนเงินมีฐานะเปนผูรับโอนความเสี่ยงสวนผู
โอนความเสี่ยงไดแกผูประกอบการธุรกิจที่ตองการสงผานความเสี่ยงเรื่องราคาแกคนอื่นซึ่งมี
ความประสงคและมีความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงได อีกประการหนึ่งบุคคลที่สามที่รับ
โอนความเสี่ยงจากสายการบินอาจเรียกวาผูประกันความเสี่ยงก็ได ตัวอยางเชน บริษัทผูคา
น้ํามันไดประโยชนจากราคาน้ํามัน ความเสี่ยงที่เปดเผยออกมาในเรื่องราคาน้ํามันที่แพงขึ้น เปน
ภาพสะท อนความเสี่ยงของสายการบินจากการที่น้ํามันแพง ซึ่งหมายความวาบริษัทน้ํ ามัน
สามารถป อ งกั น ความเสี่ ย งจากการที่ น้ํ า มั น แพงด ว ยการเข า ขายน้ํ า มั น ในตลาดล ว งหน า
นอกจากนั้นสัญญาซื้อขายลวงหนาก็ดี การสงมอบหรือการแลกเปลี่ยนก็ดีและทางเลือกตางๆ
มักใชเปนเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงที่คาดไว
4.5 การประกันภัย
เปนวิธีการปองกันความเสี่ยงทีใ่ ชกันแพรหลายในแวดวงธุรกิจ 144
ดรอฟแมน (Dorfman) ไดกลาวถึงกลยุทธในการบริหารความเสี่ยง 4 กลยุทธคือ
1. Take การยอมรับความเสี่ยง คือการไมกระทําการใดๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใชกับความ
เสี่ยงที่มีนอย ความนาจะเกิดนอยหรือเห็นวามีตนทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงโดยขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว

144

James S.Trieschmann , Robert E.Hoyt and David W.Sommer, “ Risk
Management and Insurance.” Newport News 15 (January 2005) : 76-84.
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2. Treat การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหายโดย
การจัดระบบการควบคุมเพื่อปองกันการปรับปรุงแกไขกระบวนการ รวมกับการกําหนดแผน
สํารองในเหตุฉุกเฉิน
3. Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่
เปนความเสี่ยง เชน งดทําขั้นตอนที่ไมจําเปนและจํานํามาซึ่งความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานและขอบเขตการดําเนินการเปนตน
4. Transfer การกระจายหรือถายโอน คือ การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความ
เสี ย หายโดยการแบ ง โอนการหาผู รั บ ผิ ด ชอบในความเสี่ ย ง การจ า งบุ ค คลภายนอกเป น
ผูดําเนินการแทนและการจัดประกันภัยเปนตน 145
การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
สงวน ชางฉัตรกลาวถึงการวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) เปนเครื่องมือที่จําเปน
สําหรับผูบริหารโครงการและผูเกี่ยวของในโครงการทุกคนเนื่องจากสามารถชวยระบุสิ่งกีดขวาง
ที่ทําใหโครงการไมสําเร็จตามเปาหมายไดทั้งความผิดพลาดดานกําหนดการ คาใชจายและการ
ยุติโครงการ การวิเคราะหความเสี่ยงกอใหเกิดการสืบสวนและประเมินปญหาแตเริ่มตน การปรับปรุง
การปฏิบัติตามแผนอยางเหมาะสมรวมทั้งการตรวจติดตามผล การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห
ความเสี่ยงและการบริหารโครงการเปนกระบวนการที่สามารถวิเคราะหและจัดการความเสี่ยงซึ่ง
สัมพันธกับโครงการนั้น ดังนั้นการดําเนินการอยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มพูนความสําเร็จของ
โครงการไดอยางสมบูรณแบบทั้งดานคาใชจาย เวลาและการปฏิบัติการใหประสบความสําเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค อาจกล า วได ว า การวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งและการบริ ห ารโครงการเป น
กระบวนการที่ออกแบบให สามารถเคลื่อนยายหรือลดความเสี่ยงที่คุกคามความสํา เร็จ ของ
โครงการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั่ น เอง สํา หรั บ เทคนิค ในการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งนั้ น แบ ง
ออกเปน 2 ลักษณะคือการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพจะเริ่มในขั้นตอนแรกคือระบุความเสี่ยงซึ่งเปนการพิจารณาองคประกอบ
ของกระบวนการตางๆ ความสําเร็จของการระบุความเสี่ยงอาจเกิดจากการสัมภาษณสมาชิก
ทีมงานโครงการ การประชุมระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของและใชปกระสบการณสวน
บุคคลในการวิเคราะหและทบทวนประสบการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ขั้นตอนที่สองคือการประเมิน
ความเสี่ยงที่สามารถจัดหมวดหมูความเสี่ยงวาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นอยูในระดับใด ระดับสูง
ระดับกลางหรือระดับต่ํา ขณะเดียวกันก็สามารถระบุผลกระทบตอโครงการได ประการที่สาม
เตรียมการตอบสนองตอความเสี่ยงที่ระบุไวในแตละดานโดยเฉพาะอยางยิ่งมีการระบุวาความ
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เสี่ยงนั้นจะตองใหความสนใจและจัดการอยางเรงดวน ประการที่สี่การประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาสามารถจัดการความเสี่ยงไดผลมากนอยเพียงใดและเกิดความเสี่ยงที่
ตามมาจากการบริหารความเสี่ยงแรกอยางไร ซึ่งอาจทําใหการดําเนินงานประสบความลมเหลว
ได สําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณนั้นมีขั้นตอนการดําเนินการคือการระบุความเสี่ยง
ทั้งหมดและวิเคราะหเชิงลึกในดานปริมาณ ทําใหสามารถระบุผลกระทบตอโครงการเชิงปริมาณ
ได โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินความสําเร็จของโครงการ 3 ประการคือ คาใชจาย (cost)
เวลา (time) และการปฏิบัติการ (performance) 146
เจริญ เจษฎาวัลย ไดกลาวถึงการวิเคราะหความเสี่ยงวาการวิเคราะหความเสี่ยงเปน
เรื่องการเปรียบเทียบระหวางเรื่องของการคาดหวัง (expectations) กับขอมูลจริง (real data)
เพื่อทําการคัดชี้(Identify) ใหทราบถึงเรื่องเหลานี้เชน ความผิดปกติที่เบี่ยงเบนไปจากที่คาดหมายไว
การแสดงใหเห็นถึงความผิดปกติที่ไมคาดคิด รายการที่ไมเปนไปตามปกติธรรมดา กฎธรรมชาติ
โดยทั่วไปภายใตเงื่อนไขทํานองเดียวกัน ปรากฏการณที่เกิดขึ้นหรือที่ไมเกิดขึ้นในอนาคตควรที่
จะเปนไปในทํานองเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต สถิติในอดีตจึงมีการนํามาใชในเชิงวิเคราะห
เปรียบเทียบถึงโอกาสของความเปนไปได (probability) เมื่อมีผลออกมาวาไมเปนไปจากที่เคยเปน
การวิเคราะหขั้นตอไปก็คือการเจาะลึกถึงปญหาที่มาของสาเหตุและผลกระทบ ซึ่งฝายจัดการ
หรือผูวิเคราะหนําไปใชประโยชนเหลานี้คือ 1)การใชเปนเครื่องชี้ (indicators) ใหเห็นถึงปญหาที่
อาจเกิดอยู 2)การใชเปนเครื่องพยากรณเหตุการณในอนาคตมิใชเปนการมองหาอดีต 3)ทําให
สามารถคนพบความเสี่ยงหรือขอผิดพลาด 4)ชวยใหผูบริหารสามารถตั้งคําถามไดตรงประเด็น
วาความเสี่ยงอยูที่ใดบาง 5)ชวยปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต 6)ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 7)ชวยสราง
ลูทางปฏิบัติอันนําไปสูความมีประสิทธิผล สําหรับความสําคัญของขอมูลและเทคโนโลยีนั้นงาน
วิเคราะหโดยเฉพาะในองคการขนาดใหญ ที่มีปริมาณขอมูลมหาศาลและมีความสลับซับซอน
ความสําเร็จของการวิเคราะหจะขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ 2 ประการคือความสมบูรณของขอมูล
และเทคโนโลยีที่มีอยู ผลการวิเคราะหที่สามารถแสดงผลออกมาไดดีที่สุดมักจะมีไดในเรื่องที่
เปนความเสี่ยงขนาดเล็กหรือขนาดปานกลางเทานั้น ความเสี่ยงขนาดใหญหรือความเสี่ยงที่ใหญ
หลวงที่ มีค วามพิสดารมหาศาลนั้ นยากที่ จ ะทํา การวิ เ คราะห ผ ลไดสมบู รณได ดั ง นั้น ผลการ
วิเคราะหความเสี่ยงอาจออกมาในรูปตางๆ ตามวัตถุประสงคของการวิเคราะหที่ตั้งไวตอนแรก
เชน อาจแสดงผลออกมาในเรื่องเหลานี้คือความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคหลักที่สําคัญ
ขององคการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการวัดผลผลิต ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิผล ความเสี่ยงที่
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มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2547 [Online], accessed 9 November 2550. Available
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เกี่ยวกับปญหาคูแขงเปนตน และจากผลการวิเคราะหดังกลาวจะสามารถนําไปดําเนินการใน
ขั้นตอนของการประเมินและการจัดลําดับความเสี่ยงตอไป 147
ธร สุนทรายุทธ ไดเสนอการวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) วาการวิเคราะห
ขึ้นอยูกับลักษณะความเสี่ยงและชนิดของเครื่องที่จะพิจารณามาใชในการวิเคราะหที่นิยมกันคือ
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (comparative analysis) สําหรับเทคนิคการวิเคราะหเชน เทคนิค
กางปลา (fishbone diagrams) เทคนิคผังพาเรโต (pareto charts) การทดสอบอยางมีเหตุผล
(reasonableness testing) การวิเคราะหแนวโนม (treand analysis) 148
ชัยเสฏฐ พรหมศรี เสนอแนวทางวิธีการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อที่จะไดสามารถหา
แนวทางปองกันและรับมือไดอยางเหมาะสม ซึ่งวิธีการในการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อความ
มั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปมีอยูดวยกัน 2 วิธีหลักๆ คือ
1. การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ (quantitative risk analysis) วิธีการนี้ประกอบดวย
องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 2 ประการไดแก โอกาสที่เหตุการณจะเกิดขึ้นและแนวโนมของ
ความสูญเสียที่จะไดรับถาเหตุการณนั้นเกิดขึ้น (ผลกระทบ) โดยทางหนวยงานอาจกําหนดระดับ
คะแนนของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงจากตารางคะแนนสํ าเร็ จรู ปที่ กํ าหนดขึ้ น โดย
ผูเชี่ยวชาญ เชน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามระดับความถี่
ตารางที่ 5 ตารางแสดงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามระดับความถี่
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ความถี่โดยเฉลี่ย
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง
1 ปตอครั้ง
2-3 ปตอครั้ง
5 ปตอครั้ง

คะแนน
5
4
3
2
1

โอกาสที่ จะเกิ ด ความเสี่ย งตามระดั บ ความถี่ ห รือ ผลกระทบของความเสี่ ย งที่มี ต อ
องคกร หรือระดับความรุนแรงตอมูลคาความเสี่ยงที่มีตอองคกร หรือผลกระทบของความเสี่ยงที่
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เจริญ เจษฎาวัลย, การบริหารความเสี่ยง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :
บริษทั พอดี จํากัด, 2548), 76-79.
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ธร สุนทรายุทธ, การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เนติกลุ การพิมพจํากัด, 2550), 177-178.
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มีผลกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งองคกรอาจนําเอาระดับคะแนนเหลานี้มา
ปรับใหเหมาะสมกับองคกรของตนเอง หรืออาจกําหนดขึ้นเองจากประสบการณที่ผานมาในอดีต
หรือจากตัวอยางของหนวยงานอื่น โดยอาจกําหนดระดับของคะแนนออกเปน 3 หรือ 5 ระดับ
จากมากไปหานอยแลวแตความเหมาะสม หลังจากนั้นนําเอาตัวเลขของโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยคุกคามที่ไดทําการประเมินและวิเคราะหมาคูณกัน เพื่อดูวา
เกณฑของความเสี่ยงของปจจัยแตละดานเปนอยางไร เพื่อจัดระดับความเสี่ยงเหลานั้นวาอยูใน
ระดับใดจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด เชน
ตารางที่ 6 ตารางแสดงเกณฑประเมินความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่สงู มาก

ความเสี่ยงที่สงู
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงต่ํา

ระดับคะแนน ความหมายตอเรื่องมาตรการความปลอดภัย
20-25
ตองจัดการอยางทันทีทันใดเพราะมีความ
คุกคามตอชีวติ และทรัพยสนิ ของบุคคลที่
เกี่ยวของกับองคกรและตัวองคกร
16-19
ตองจัดการโดยเรงดวน เพราะกระทบตอชีวติ
และทรัพยสินของทุกฝาย
10-15
ตองจัดการ เพราะสงผลกระทบตอองคกรใน
ระดับที่อาจนําไปสูการลุกลาม
1-9
มีผลกระทบตอมาตรการความปลอดภัยของ
องคกรเพียงเล็กนอย หรืออาจไมมีผลตอชีวิต
และทรัพยสิน

หลังจากนั้นจึงจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงตามคะแนนของเกณฑประเมิน
ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ไดจากสําคัญที่สุดไปสําคัญนอยที่สุดเพื่อนําไปสูแนวทางหรือ
กิจกรรมที่จะนํามาใชในการปองกันหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นตัวอยางเชน
ตารางที่ 7 ตารางแสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญ
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
ฯลฯ

ความเสี่ยง

โอกาสที่เกิด ผลกระทบตอ เกณฑความ ระดับความ
เสีย่ ง
(1)
องคกร (2) เสี่ยง (1)X(2)
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จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาขั้นตอนสําคัญที่หนวยงานหรือองคกรตองทําก็คือ
การหาระดับความรุนแรง (ผลกระทบ) และโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (ความนาจะเปน)
แลวนํามาหาระดับคะแนนเพื่อที่จะประเมินเกณฑของความเสี่ยงไดวาอยูในระดับใด เพื่อจะได
ทราบถึงผลของความเสี่ยงนั้นที่มีตอมาตรการทางดานความมั่นคงปลอดภัยขององคกรและ
นําเอาระดับคะแนนที่ไดมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อจะดูวาความเสี่ยงใดที่ตองไดรับการจัดการ
โดยเรงดวน เพราะนั่นหมายถึงการคุกคามที่สงผลอยางรุนแรงตอชีวิต และทรัพยสินของบุคคลที่
เกี่ยวของกับองคกรทั้งหมด รวมทั้งตัวองคกรเองดวย
2. การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (qualitative risk analysis) วิธีการนี้ไมตองใช
ขอมูลความนาจะเปน เพียงแตใชการประมาณการโอกาสของความสูญเสียเทานั้นซึ่งวิธีการสวนมาก
ของการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพจะมุงพิจารณาไปที่ปจจัยที่เกี่ยว ของกับการคุกคาม
(threats) ความไมมั่นคง (vulnerabilities) และการควบคุม (controls) ที่องคกรกําลังเผชิญอยู
เปนตน 149
ธร สุนทรายุทธ กลาวถึงการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง (risk assessing and
ranking) วาการประเมินความเสี่ยงมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม แตหลักการประเมินจะตองทําให
เห็นถึงความชัดเจน แปลผลออกมาเปนเชิงรูปธรรมที่สัมผัสได วัดได กลาวคือวัดเปนจํานวนได
และวัดเปนเวลาได สําหรับการจัดลําดับความเสี่ยงนั้นอาจจัดเปน
A = ความเสี่ยงสูง (high)
B = ความเสีย่ งปานกลาง (medium)
C = ความเสี่ยงต่ํา (low) และเมื่อสรุปผลออมาแลวนําไปบริหารความเสี่ยงตอไป 150
ซึ่งสอดคลองกับเจริญ เจษฎาวัลย ที่ประเมินความเสี่ยงออกเปน 2 รูปแบบคือวัดเปนจํานวนและ
วัดเปนเวลา และจัดลําดับความเสี่ยงออกเปน A,B,C เชนเดียวกัน 151
เมอเลีย (Merlier) กลาวถึงผลการวิจัยงานการประเมินความเสี่ยงของงานที่เกี่ยวกับ
เวทีหรือแทนที่ใชสําหรับปราศรัยคือ 1) การชี้บงอันตราย (hazard identification) ในขั้นตนจะ
ทําการระบุเหตุการณตางๆ ที่กอใหเกิดอันตรายแลวนํามาจัดเปนระดับความเสี่ยงประกอบดวย
ลําดับ 4 ขั้นตอนคือ ความสูญเสียตอชีวิต ประเมินคาความเสียหาย ความลาช าตอผลิ ตผล
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 2) การประมาณความเสี่ยง (risk estimation) ดําเนินการวิเคราะหและ
กําหนดคาของความถี่ที่เกิดขึ้นและผลผลิตที่เกิดขึ้นเปนลําดับขั้นโดยผลที่เกิดขึ้นแยกเปน 3
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ประเภทคือ ความสูญเสียตอชีวิต ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลทําใหเกิดความลาชาตอผลิตผล
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 152
จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวาการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงนั้น
สามารถจัดกระทําไดหลายวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้จะนําแนวทางของชัยเสฏฐ พรหมศรี ในการ
วิเคราะหความเสี่ยงดานปริมาณและดานคุณภาพ สําหรับการประเมินความเสี่ยงและกาจัดลําดับ
ความเสี่ยงจะใชแนวทางของธร สุนทรายุทธ
การพัฒนาและเพิ่มคุณคาการบริหารความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงขององคกรไดถูกนํามาประยุกตในการกําหนดกลยุทธและกิจกรรม
ทั้งหมดขององคกร อันจะชวยใหผูบริหารสามารถระบุ ประเมินและบริหารความเสี่ยงเมื่อตอง
เผชิญอยางคาดไมถึงและสนับสนุนการสรางและรักษาคานิยมขององคกร การจัดการความเสี่ยง
ขององคกรจะเปนตัวสนับสนุนความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและกลยุทธใหเปนแนวทาง
เดียวกัน เชื่อมโยงความเสี่ยงกับความเติบโตและผลตอบแทน สงเสริมการตัดสินใจตอบสนอง
ตอความเสี่ยง ลดความตื่นตระหนักและความสูญเสียในการปฏิบัติการ ระบุและบริหารความเสี่ยง
ระหวางสถานประกอบได สามารถตอบสนองความเสี่ยงที่ซับซอนอยางบูรณาการได สามารถ
ฉกฉวยโอกาสและมีการลงทุนอยางเหมาะสม ทุกองคกรตองเผชิญกับความไมแนนอนและความ
ทาทายสําหรับฝายบริหารขององคกรทั่วไปก็คือการกําหนดระดับความไมแนนอนที่มีอยูเพื่อเพิ่ม
คุณคาใหกับผูมีผลประโยชนรวม ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นเปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอ
ศักยภาพและบั่นทอนหรือสงเสริมคุณคา การจัดการความเสี่ยงขององคกรทั่วไปจึงเปนการสราง
กรอบของงานเพื่อใหผูบริหารไดจัดการกับความไมแนนอน ความเสี่ยงและโอกาสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกรและผูมีผลประโยชนรวม การบริหารความเสี่ยง
จะช ว ยให แ น ใจอยางสมเหตุ ส มผลวาองคกรทั่ ว ไปสามารถบรรลุ เ ปา ประสงค ขององค ก รได
องคกรที่ดําเนินงานในสภาพแวดลอมซึ่งปจจัยตางๆ เชน โลกาภิวัฒน เทคโนโลยี กฎระเบียบ
การปรับโครงสรางใหม การเปลี่ยนแปลงตลาดและการแขงขันที่สรางความไมแนนอน ความไม
แนนอนมักถูกแสดงออกมาและสรางขึ้นจากทางเลือกเชิงกลยุทธ ตัวอยางเชน องคกรที่มีกลยุทธ
สรางความเติบโตโดยมีพื้นฐานจากการขยายการดําเนินงานไปยังประเทศอื่น ทางเลือกเชิงกล
ยุ ท ธ นี้ จ ะแสดงให เ ห็ น ความเสี่ ย งและโอกาสของการมี ส ว นร ว มกั บ ความมี เ สถี ย รภาพของ
สภาพแวดลอมทางการเมือง ทรัพยากร ตลาด ชองทาง ความสามารถของแรงงาน และตนทุน
ของประเทศนั้น ดังนั้นความไมแนนอนนั้นเปนไปไดทั้งความเสี่ยงและโอกาส มีความเปนไปได
ทั้งที่จะลดหรือเพิ่มคุณคาใหกับองคกร
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การจัดการความเสี่ยง (enterprise risk management - ERM) เปนกรอบความคิด
ทางการบริหารเพื่อที่จะจัดการกับสภาวการณที่ไมมีความแนนอนอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่ม
ความสามารถในการสรางโอกาสและคุณคาใหกับองคกร สําหรับความไมแนนอนขององคกร
ทั่วไป ก็คือการที่องคกรไมอาจจะบรรลุพันธกิจตามแผนงานการบริหารงานที่กําหนดไวได
คุณคาและคานิยมรวม(shared value) จึงเปนเปาหมายสูงสุดที่ถูกกําหนดและยอมรับ
จากทั้งผูบริหารและสมาชิกทุกคนขององคกร โดยตั้งปรัชญาและคานิยมที่จะปลูกฝงใหพนักงาน
ทุกคนยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงานในทางปฏิบัติ ดังนั้นคานิยมรวมกันจึงเปนสิ่งที่พนักงาน
ขององคกรจะยึดถือรวมกันอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจจะแสดงออกอยางชัดเจน หรือตองศึกษาและ
ทําความเขาใจเองจากสภาพแวดลอมในองคกร การตัดสินใจของผูบริหารจะสราง รักษาหรือให
คุณคาในทุกกิจกรรมจากการกําหนดการปฏิบัติงานในองคกรในแตละวัน การตัดสินใจจะตอง
ตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส ความตองการที่ฝายบริหารจะตองพิจารณาขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและสงเสริมกิจกรรมตางๆ
ขององคกรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณที่เกิดขึ้น การสรางคุณคาเกิดขึ้นโดยการพัฒนา
ทรัพยากร อันประกอบดวยบุคลากร ทุน เทคโนโลยีและความนาเชื่อถือ เชน แบรนด เปนตน
เพื่อสรางประโยชนจากการใชท รัพยากรใหมากขึ้นกว า เดิม การรักษาคุณคาโดยเน นไปยัง
บุคลากร กระบวนการ ระบบและการปฏิบัติเพื่อสรางคุณคาที่ยั่งยืน ประกอบดวยสิ่งอื่นๆ เชน
คุณภาพของสินคา ความสามารถในการผลิตและความพึงพอใจของลูกคา คุณคาอาจถูกบั่นทอน
จากการปฏิบัติที่ไมสมบูรณหรือไมเหมาะสมเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส หรือโดยกลยุทธหรือ
การบริหารจั ดการที่ไมดีพอ คุณคาสามารถเพิ่มขึ้นไดเมื่อกลยุทธและวัตถุประสงคของฝาย
บริหารมีความสมดุลระหวางการเติบโต วัตถุประสงค ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินการตามวัตถุประสงค การจัดการความเสี่ยง
ขององคกรทั่วไป จะชวยอํานวยความสะดวกในการระบุความตองการของตลาด ความไมเพียงพอ
และเหตุการณ อื่นๆ ที่แสดงใหเห็ นถึงโอกาสในการสรางคุณคาและความเสี่ยงตอกลยุ ทธและ
ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คุณคาของการบริหารความเสี่ยง
1. การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผล สามารถชวยบงชี้และประเมินความเสี่ยง

ในทุกระดับขององคกร และชวยใหการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่มี
คุ ณ ค า ขององค ก รมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น โดยการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะ
สามารถเพิ่มมูลคาใหกับผูมีผลประโยชนรวม
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2. สามารถลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสใหกับองคกร
3. ชวยจัดการกับความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น และสามารถกําหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค
4. ความสําเร็จขององคกร
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ควรตระหนักถึงคุณคาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งไดถูก
สราง รักษา หรือซอนเรนอยูภายในการดําเนินงานปจจุบัน และคุณคาซึ่งซอนเรนอยูในการ
ตัดสินใจในอนาคต คุณคาที่ซอนเรน หมายถึงคุณคาที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยตางๆ โดยองคกร
ไมไดนําออกมาใชหรือกําลังหมดคาไปในที่สุด
การวัดคุณคาขององคกร การวัดคุณคาจะเกี่ยวของกับคุณคา ประโยชน หรือเรื่องที่
สําคัญขององคกรตอผูมีผลประโยชนรวม ผูบริหารองคกรหลายแหงมักคิดถึงคุณคาในลักษณะ
การวัดการเงิน เชน กําไรทางเศรษฐศาสตร คุณคาเพิ่มของผูมีผลประโยชนรวม การปรับความ
เสี่ยงจากผลตอบแทนจากทุนทรัพยหรืองบประมาณที่ไดรับจากทางการในกรณีที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานของรัฐและองคกรมหาชน คุณคาขององคกรจะเกิดขึ้นไดจากความนาเชื่อถือในการ
บริหารงานโดยรวม ของคณะกรรมการบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รักษาชื่อเสียงที่เกี่ยวของกับศักยภาพในการดําเนินการใหไดตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวของ
อยางมั่นใจที่จะกาวไปสูพันธกิจและวิสัยทัศนตามที่กําหนดไวไดดังภาพที่เห็นดานลางนี้ แสดงถึง
การบริหารความเสี่ยงกับการเพิ่มคุณคาขององคกรในระดับตางๆ 153
รูปแบบการวิเคราะหความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยงสามารถวิเคราะหไดหลากหลายรูปแบบโดยมีนักการศึกษาได
กลาวถึงรูปแบบการวิเคราะหความเสี่ยงดังนี้
เจริญ เจษฎาวัลย ไดกลาวถึงการวิเคราะหความเสี่ยงโดยการใช flow chart และ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
1. การวิเคราะหความเสี่ยงโดย flow chart หรือที่เรียกกันอยางหนึ่งทางภาษาไทยวา
การวิเคราะหทางไหลของงานเปนแผนภาพ(diagram)ที่ใชบรรยายเหตุการณโดยอาศัยรูปสัญลักษณ
(symbols)แสดงการเคลื่อนไหวและควบคุมเอกสารหรือการผานไปของขอมูลสารสนเทศผานระบบ
(system)โดยมีจุดมุงหมายในอันที่จะเสนอลักษณะความสัมพันธของรายการหรือของขอมูลหรือ
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสลับซับซอนสะทอนออกมาในรูปกราฟฟกเพื่อใหเขาใจไดงาย
และทําความเขาใจใหอานรูเรื่องไดเร็วขึ้น flow chart จึงมีการนํามาใชเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับ
153
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การบรรยายรายการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ใหเกิดมีความเขาใจและมีความชัดเจนขึ้นเพราะมี
คําบรรยายรูปภาพประกอบ ความเห็นที่สามารถตัดทอนถอยคําที่ตองพรรณนากันยาวๆ ใหยอ
ลงในแผนภาพ flow chart นั้น การวิเคราะหและประเมินระบบควบคุมภายในที่กระทําโดย flow
chart เปนที่นิยมกันในหมูผูตรวจสอบภายในเมื่อนํามาใชเพื่อการอธิบายทางเดินของระบบงาน
และระบบควบคุมภายใน สําหรับขอความพิจารณาในการใช flow chart มาประเมินระบบควบคุม
ภายในที่นาจะพิจารณาอยูมี 2 ประการคือ 1) ระบบควบคุมภายในที่มีความสลับซับซอนยุงยาก
มากเกินไปไมควรอธิบายโดย flow chart เพราะยากที่จะทําความเขาใจไดชัดเจน 2)ระบบควบคุม
ภายในที่งายและสั้น ไมควรอธิบายโดย flow chart เพราะจะทําใหตองใชเวลามากเกินไปในการมา
สราง flow chart ประกอบคําอธิบายระบบงายๆ ซึ่งเพียงใชคําอธิบายธรรมดาก็สามารถอธิบาย
เขาใจได
2. การวิเคราะหความเสี่ยงโดยการใชแบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยงอีกรูปแบบ
หนึ่ ง ที่ นิ ย มทํ า กั น ก็ คื อ การใช แ บบสอบถามระบบควบคุ ม ภายในที่ นิ ย มเรี ย กกั น ว า internal
control questionnaires (ICQ) โดยการตั้งคําถามใหตอบวาใช (yes) หรือไมใช (no) 1)การใช
ICQ ในการประเมินความเสี่ยง โดยหลักการทั่วไปผูประเมินจะมองไปที่ความเขมแข็งของการ
ควบคุมภายใน ณ จุดใดมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ระดับความเสี่ยงหรือโอกาสจะเกิด
ความเสี่ยงก็ยอมมีนอยลงแบบ ICQ จึงจะถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงตางๆ ใน
เรื่องที่ทําการประเมินนั้น โดยทั่วไปจะมีการกําหนดคําถาม (questionnaire) ไวลวงหนาประกอบ
การสัมภาษณ (interview) ตัวบุคคลที่รับผิดชอบในการควบคุม ณ จุดนั้นประกอบ 2)การอาน
ICQ จะกําหนดไว 2 คําคือ ตองการใหไดรับคําตอบวา ใช หรือไมใช คําตอบวาใช แปลวามีการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว คําตอบที่วาไมใช แปลความวาไมมีการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในที่วางไว ซึ่งหมายถึงการระเมิดระบบควบคุมภายในที่กําหนด 3) การสรุปผล
ผูทําการประเมินระบบควบคุมภายในจะตองนําคําตอบปฏิเสธ (no) มาสรุปผล เรียกวาทําสรุป
จุดออนของการควบคุม (summary of control weakness) เพื่อนํามาประเมินผลและจัดลําดับ
ความเสี่ยงเพื่อการนําไปใชประโยชนตอไป154
วัสสัน (Watson) แหง Bell Telephone Laboratories ในป ค.ศ.1962 ไดคิดคนการ
วิเคราะหแขนงความบกพรอง (fault tree analysis : FTA) เพื่อวิเคราะห minute-man launch
control system 155 ตอมา North American Space Industrial ไดพัฒนา FTA ตอไปจนกระทั่ง
154

เจริญ เจษฎาวัลย, การบริหารความเสี่ยง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :
บริษทั พอดี จํากัด, 2548), 95-97.
155
H.A.Watson, Total life cycle management of business process outsourcing
based [Online], accessed 13 December 2007. Available form http://www.m3pe.org
/seminar/xu.pdf.
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รูจักแพรหลายวาเปนวิธีการวิเคราะหความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ FTA สําหรับ FTA มีผูเรียก
เปนภาษาไทยหลากหลายชื่อเชน แผนภูมิตนไมหรือการวิเคราะหแขนงความบกพรองเปนการ
วิเคราะหสาเหตุของอันตราย อุบัติเหตุ ความบกพรองตางๆ ที่เกี่ยวกับของกับงาน วิธีการทํางาน
และกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวโยงที่จะนําไปสูเหตุการณที่ไม
ตองการใหเกิดขึ้น เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดมาหามาตรฐานในการควบคุมและปองกันตอไป FTA
จะชวยในการหาโอกาสการเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดวามีโอกาสมากหรือนอยเพียงใดโดยอาศัย
หลักพืชคณิตและตรรกะ (boolean algebra/logic) หรือ matrix และขอมูลเกี่ยวกับอัตราการ
ลมเหลวในการทํางานเปนพื้นฐานในการคํานวณ โดยผูวิเคราะหจะตองมีความรูความเขาใจใน
เทคนิ คและสัญลัก ษณ ตางๆ รวมทั้งขั้นตอนในการวิเคราะห เป นอยางดีจึงจะทํ า ใหสามารถ
วิเคราะหไดอยางถูกตอง156
นริศ โรจนวิศาลทรัพย กลาวถึงเทคนิคในการประเมินความเสี่ยงเชน 1) การวิเคราะห
ผลกระทบรูปแบบความบกพรอง (failure modes and effects analysis (FMEA)) เปนเทคนิค
การบงชี้อันตรายในการวิเคราะหในรูปแบบความลมเหลวและผลที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการตรวจสอบ
ชิ้นสวนเครื่องจักรอุปกรณในแตละสวนของระบบแลวนํามาวิเคราะหหาผลที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิด
ความลมเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ 2)การวิเคราะหตนไมโอกาส(event tree analysis) เปนเทคนิค
การชี้บงอันตรายเพื่อวิเคราะหและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณแรก
ขึ้น(initiating event) ซึ่งเปนการคิดคาดการณลวงหนาเพื่อวิเคราะหหาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้น
เมื่อเครื่องจักรอุปกรณเสียหายหรือคนทํางานผิดพลาดเพื่อใหทราบสาเหตุวาเกิดขึ้นไดอยางไร
และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดรวมทั้งเปนการตรวจสอบวาระบบความปลอดภัยที่มีอยู
มีปญหาหรือไมอยางไร 3) hazard and operability study (HAZOP) เปนเทคนิคการศึกษา
วิเคราะหและทบทวนเพื่อชี้บงอันตรายและคนหาปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานในโรงงาน
โดยการวิเคราะหหาอันตรายและปญหาของระบบตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากความไมสมบูรณในการ
ออกแบบที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจดวยการตั้งคําถามที่สมมติสถานการณของการผลิตในภาวะตางๆ
4) fault tree analysis (FTA) เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายที่เนนถึงอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรง
ที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้นเพื่อนําไปวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดเหตุ เปนเทคนิคในการ
คิดยอนกลับที่อาศัยหลักการทางตรรกวิทยาในการใชหลักการและเหตุผลเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรง โดยเริ่มวิเคราะหจากการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
รายแรงที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาหาเหตุการณแรกที่เกิดขึ้นกอน แลวนํามา
แจกแจงขั้นตอนการเกิดเหตุการณวามาจากเหตุการณยอยอะไรไดบาง และเหตุการณยอยเหลานั้น
156

กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สํานักควบคุมวัตถุอันตราย,2545 การวิเคราะหแผนภูมิ
ตนไม [Online], accessed 13 December 2007. Available form http://www.elearning
.dss.go.th /ppt/security_in_fac tory.pdf.
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เกิดขึ้นไดอยางไร การสิ้นสุดการวิเคราะหเมื่อพบวาสาเหตุของการเกิดเหตุการณยอยเปนผล
เนื่องจากความบกพรองของเครื่องจักรอุปกรณหรือความผิด พลาดจากการปฏิบัติงาน 157
จากขอมูลรูปแบบการวิเคราะหความเสี่ยงดังกลาวขางตนเพื่อใหสอดคลองกับการ
วิเคราะหความเสี่ยงทางการศึกษาผูวิจัยจึงไดใชแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงของเจริญ
เจษฎาวัลย โดยการวิเคราะหความเสี่ยงดวยการใชแบบสอบถาม
ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
สงวน ชางฉัตร ไดกลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหการบริหารความเสี่ยงวานอกจาก
เกิดประโยชนกับโครงการแลวยังสงผลถึงองคการและลูกคาที่มาใชหรือขอรับบริการอีกดวยซึ่ง
พอสรุปไดคือ 1) สามารถสรางเสริมความเขาใจโครงการและจัดทําแผนที่ใกลเคียงความเปนจริง
มากขึ้นในแงการประมาณการคาใชจายและระยะเวลาดําเนินการ 2)เพิ่มพูนความเขาใจความเสี่ยง
ในโครงการมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่จะเกิดกับโครงการหากจัดการความเสี่ยงไม
เหมาะสมหรือละเลยการบริหารความเสี่ยงนั้น 3) มีอิสระในการพิจารณาความเสี่ยงของโครงการซึ่ง
จะชวยใหการตัดสินใจจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 4) ทําใหยอม
รับความเสี่ยงไดมากขึ้นและสามารถไดประโยชนจากการยอมรับความเสี่ยงนั้นไดมากขึ้นดวย158
ธารชุดา อมรเพชรกุล ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงวา
เปนการนําเอาระบบบริหารความเสี่ยงเขามาใชในองคกร จะสงผลใหเกิดประโยชนดานตางๆ
มากมายคือ 1) บุคลากรมีความเขาใจการทํางานมากขึ้น สามารถวิเคราะห แยกแยะ ประเมิน
และระมัดระวังความเสี่ยงในหนาที่ของตนได ทําใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเปาหมายได 2) บุคลากรไดฝกการคิดแบบเปนระบบและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 3) องคกร
สามารถบริหารการใชทรัพยากรไดอยางคุมคาและถูกตอง โดยมุงเนนการใชทรัพยากรไปยังจุด
ที่มีความเสี่ยงสูง 4) ลูกคาไดรับสินคาและบริการที่ดี ปลอดภัยและนาเชื่อถือ 5)ชวยลดโอกาสที่
จะสูญเสียและเพิ่มโอกาสความสําเร็จของการทํางาน 6) ทําใหทราบถึงปญหาลวงหนาและสามารถ
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นริศ โรจนวิศาลทรัพย,การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในโรงงาน,
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิยาศาสตรหองปฏิบัติการ [Online], accessed 25 December 2007.
Available form http://www.ia.psd.ku.ac.th/doc/ERM.doc
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สงวน ช า งฉั ต ร, การบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการ, คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2547 [Online], accessed 9 November 2550. Available
http://www.netcomuk.co.uk.13.

92

92
ที่จะหาทางปองกันหรือเตรียมวิธีแกไขไวกอนได 7) องคกรสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน และ
เติบโตอยางตอเนื่อง 159
นริศ โรจนวิศาลทรัพย ไดกลาวถึงประโยชนของการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 1) องคกร
มีการจัดสรรทรัพยากรไปบริหารความเสี่ยงในจุดที่ถูกตอง 2) การใชงบประมาณมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 3) ชวยใหผูบริหารมีกระบวนการตัดสินใจเลือกทิศทางกลยุทธที่ถูกตองเหมาะสม
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารงานและเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกร 4) ชวยใหองคกรมีระบบ
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองคกร 5) สามารถปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานทั้งภายในองคกรและกับภายนอกองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการเตรียม
ความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 6)ชวยปรับปรุงระบบการสื่อสารและการแบงปนความรู
ในงานตางๆโดยอาศัยการสรางความเขาใจในเรื่องความเสี่ยงและเรื่องอันเปนสาระที่เกิดผลกระทบ
ตอธุรกิจและความสําเร็จของการบริหารกลยุทธขององคกร 160
การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา
การบริหารความเสี่ยงไมใชเรื่องใหมสําหรับทางดานการศึกษา แตเปนกิจกรรมซึ่งมี
การดําเนินงานอยูแลวในหลายเรื่องเชน ความปลอดภัยของครูและนักเรียน การควบคุมการ
ภาวะโภชนาการในโรงเรียน การปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัย การรักษาความปลอดภัย ระบบ
ประกันคุณภาพ การปองกันอุบัติภัย การรายงานอุบัติการณ การใชเครื่องมือที่ปลอดภัย การเขียน
ปายบอกเขตอันตราย สิ่งเหลานี้เรียกวาโปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (risk management
program) สิ่งที่ขาดหายไปในการศึกษาสวนใหญคือการประสานกิจกรรมบริหารความเสีย่ งเพือ่ ใหมี
ผูที่รูวากําลังเกิดความเสี่ยงอะไรขึ้น สถานศึกษากําลังเผชิญกับความเสี่ยงอะไร กิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทางการศึกษาไดผลเพียงใด ผลของการเชื่อมโยงองคประกอบทั้งหมดเขา
ดวยกันคือ ระบบบริหารความเสี่ยง (risk management system) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
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นักเศรษฐศาสตร (Economist Intelligence Unit 1995) ที่กลาววาการบริหารความเสี่ยงเปน
กิจกรรมแยกสวนออกไปโดดๆ หรือเปนกิจกรรมพิเศษ เชน การบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
ก็เปนเรื่องของการเงินฝายอื่นไมเกี่ยวของ แนวคิดใหมจะตองบูรณาการโดยบริหารความเสี่ยง
รวมกันและบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องมีระบบและรูปแบบที่ชัดเจน 161
ประกอบ กุ ลเกลี้ย ง ไดศึกษาวิจัย เรื่อง รูป แบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป องกัน
คอรั ป ชั่ น ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยการคอรั ป ชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยได ลุ ก ลามไปสู
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ มีความสลับซับซอนและยากแกการตรวจสอบเชนเดียวกับ
การคอรัปชั่นในสังคมอื่นๆพฤติกรรมคอรัปชั่นที่นิยามในงานวิจัยครั้งนี้คือการทําหรือใชเอกสารปลอม
การใชเวลาราชการไปหาประโยชนแกตนเอง การออกคําสั่งสถานศึกษาที่ขัดตอระเบียบกฎหมาย
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต การละทิ้งหรือการทอดทิ้งหนาที่
การพิจารณาความดีความชอบขัดตอหลักเกณฑวิธีการที่กําหนด การลวงละเมิดสิทธิเด็ก การ
ประพฤติมิชอบในการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ การประพฤติมิชอบในการคัดเลือกนักเรียน
เขาเรียน การเรียกการรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ การเบียดบัง
ยักยอกหรือนําทรัพยสินของทางราชการไปใชสวนตัวโดยทุจริต การเบิกจายเงินงบประมาณไม
โปรงใส การเบิกจายเงินนอกงบประมาณไมโปรงใส การดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมโปรงใส การ
ใชขอสอบเอื้อเฉพาะผูที่ตนหรือคณะสอนพิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการเปนเท็จและการตัดสิน
ผลการเรียนโดยไมเปนธรรมแกนักเรียน ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยไว 3 ประการคือ 1) สภาพ
ปจจุบันปญหาคอรัปชั่นในสังคมไทยและในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเปนอยางไร 2) รูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐมีลักษณะอยางไร
3) รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐมีความตรง
หรือไมอยางไร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บจากการศึกษา
เอกสาร เก็บจากกลุมผูรับรูการคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมผูเชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมผูมีสวนไดเสียในกิจการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เครื่องมือ
และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง การสนทนากลุม
การขัดเกลาสาธารณะและการใชเอกสารบันทึก ผลการวิจัยพบวาการคอรัปชั่นยังมีปรากฏใน
สังคมไทยและในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความซับซอนยากแกการตรวจสอบ เนื่องจาก
วัฒนธรรมของคนไทยและของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดโครงสราง
สถานศึกษาไมสอดคลองตอภารกิจที่เปลี่ยนไปสูการกระจายอํานาจ รูปแบบการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อปองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาพบวามีองคประกอบตางๆ คือ 1) วัตถุประสงคของ
รูปแบบ 2) ดัชนีชี้วัดรูปแบบ 3) แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบประกอบดวยหลักการจัดการความเสี่ยง
หลักการกระจายอํานาจแบบการมีสวนรวม หลักการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และหลักการ
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ควบคุมองคกร แตละหลักการประกอบดวยแนวทางการปฏิบัติและใชการตรวจ สอบความตรง
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สุมาลี กลิ่นแมน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงของครอบครัวที่สงผล
ตอระดับสติปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาระดับสติปญญา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับสติปญญาและพัฒนาตัวชี้วัด
ความเสี่ยงของครอบครัวที่สงผลตอระดับสติปญญา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค จํานวน 319 คน การวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ logistic regression analysis ผล
การศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีสติปญญาเฉลี่ย 90.35 และ 14.45 มีระดับสติปญญาต่ํากวาปกติ
(ต่ํากวา 90/52.0%) ลักษณะปจจัยดานครอบครัวสวนใหญ มีสัมพันธภาพในครอบครัวดี(67.4%)
มีภาวะวิกฤตในครอบครัวอยางนอย 1 เหตุการณ (80.6%) มีการอบรมเลี้ยงดูใหการสงเสริม
พัฒนาการดานสติปญญาระดับปานกลาง (81.2%)ทั้งบิดาและมารดามีการศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือต่ํากวา (47.0% และ 55.8%) บิดา มีอาชีพเกษตรกร/รับจางทั่วไป (36.4%) มารดามี
อาชีพคาขาย/งานบริการ (32.6%) รายไดของครอบครัวเฉลี่ย 16,621.99 บาท/เดือน ครอบครัว
มีรายไดเพียงพอและมีเงินออม (53.0%) และเปนครอบครัวเดี่ยว (84.3%) ลักษณะปจจัยดานตัว
เด็กพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (53.9%) เปนบุตรคนสุดทอง (37.6%) มีความ
รับผิดชอบตอตนเองดีมาก (92.8%) เมื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับสติปญญาดวย
multiple logistic regression พบวาสัมพันธภาพในครอบครัว ภาวะวิกฤตในครอบครัว การศึกษา
ของมารดาและอาชีพของมารดาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับสติปญญาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงของครอบครัว โดยการนําปจจัยดานครอบครัวที่มี
อิทธิพลตอระดับสติปญญามาใหคะแนนและเมื่อพิจารณาวา sensitivity, specificity, positive
predictive value, negative predictive value พบวาครอบครัวที่มีคะแนนตั้งแต 2 คะแนนลงมา
เปนครอบครัวเสี่ยงตอการมีบุตรระดับสติปญญาต่ํากวาปกติ การศึกษานี้ทําใหทราบวาระดับ
สติปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ยังอยูในระดับที่นา
เปนหวง เนื่องจากมีระดับสติปญญา เฉลี่ยสูงกวา 90 เพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นทุกสถาบันควร
ใหความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก เจาหนาที่สาธารณสุขสามารถใช
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ตัวชี้วัดความเสี่ยงของครอบครัวเปนเครื่องมือในการคัดกรองครอบครัวที่เสี่ยงประกอบการวาง
แผนการดําเนินงาน เชิงรุกในการปองกันปญหาเด็กระดับสติปญญาต่ํากวาปกติ 163
เวอลินเดน, เฮอเซน และ โทมัส (Verlinden, Hersen, and Thomas) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ปจจัยเสี่ยงในการฆาตกรรมในโรงเรียน โดยมี 9 เหตุการณในการฆาตกรรมของผูเคราะหราย
หลายๆ คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาชาวอเมริกันและการตรวจสอบการจําแนกความสัมพันธ
ของปจจัยเสี่ยงจากการทบทวนวรรณกรรมและประเมินรูปแบบของความเสี่ยงที่เกี่ยวของใน
เรื่องของความสัมพันธทางธุรกิจรวมกับปจเจกชน ครอบครัว สังคม สังคมกลุมใหญและสถานการณ
ปจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับความรุนแรงของวัยรุนและการบุกรุก และจากการตรวจสอบปจจัยเสี่ยง
ดังกลาวสามารถแบงปจจัยเสี่ยงได 4 ดานคือ 1) ดานปจเจกบุคคล เกี่ยวกับการรักษาทางดาน
รางกาย อุปสรรคทางดานอารมณเชน ใจรอน ประวัติการลวงละเมิด การหลอกลวง ทัศนคติ/ความ
เชื่อตนเอง 2) ดานครอบครัว การเปดเผยความรุนแรง ความขัดแยงของครอบครัว การยึดทรัพย
การตอตานสังคมเปนตน 3) โรงเรียน และ 4) สังคมและสิ่งแวดลอม164
เฟนเซล และ โอ’เบรนเนน (Fenzel and O’Brennan) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ความเสี่ยงของเด็กชาวอเมริกันที่อาศัยอยูในแอฟริกาตอบรรยากาศแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการที่มีผลตอโรงเรียน การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการที่มีความสัมพันธกับปจจัยบรรยากาศ
ในโรงเรียนกับแรงจูงใจและการดําเนินการทางวิชาการเปนสิ่งเปราะบางโดยเฉพาะอยา งยิ่ง
นั ก เรี ย นชาวอเมริ กัน ที่ อ าศั ย อยูใ นแอฟริก าที่ อ ยู ใ นเขตพื้น ที่ เ สี่ย งโดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาเปนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายชาวอเมริกันในแอฟริกาจํานวน 282 คน
ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ขอมูลการวิจัยสนับสนุนโมเดลที่กําหนดและเสนอ
แนะถึง ความสํา คัญ ของสิ่ง แวดลอ มของโรงเรียน ซึ่งนัก เรียนเห็นวา เปนสิ่งที่ดีนาสนุก และ
เพลิดเพลินใจ และควรมีขอตกลงทางวิชาการระหวางนักเรียนที่อาศัยอยูใ นพื้นที่เ สียงดว ย
ผลการวิจัยดังกลาวมีความสําคัญตอบทบาทของครูในการสรางบรรยากาศเชนเดียวกัน165
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พาทริกคและพอลลา (Patrick and Paula) ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลของแรงจูงใจบน
ความเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาในการดําเนินการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึก ษาผลการตรวจสอบกลยุท ธการสอนดวยแรงจูงใจและกลยุท ธก ารสอนแบบเดิมที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและทัศนคติของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตร ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษา
จากเด็กนักเรียน 15 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยการสอนเชิงกลยุทธบนพื้นฐานทางวิชาการมีผลสัมฤทธิ์ในนักเรียนที่มี
ทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร166
เวคเตอรเมน (Westerman) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตอความจําเปนในคุณคากลยุทธทางธุรกิจ ผลการวิจัยพบวาความเสี่ยงทางดาน
เทคโนโลยีมี 6 ดานดวยกันคือ 1) เทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวยการบริหาร
องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน ระดับมาตรฐาน อายุและเทคโนโลยี 2) ประโยชน
การใชและขอมูลขาวสาร ประกอบดวยความสอดคลองของขอมูล ระดับของขอกําหนด ความ
ซับซอนของโครงสราง 3) บุคคลและทักษะ ประกอบดวยการหมุนเวียน การวางแผนทางดาน
ทักษะ การอบรม การรับคนใหม ความสัมพันธทางธุรกิจ 4) ผูจําหนายและหุนสวนอื่นๆ ประกอบดวย
วิธีการใช/มาตรฐาน การยอมรับความเสี่ยงของลูกคา 5) นโยบายและกระบวนการ ประกอบดวย
การควบคุมโครงสราง ระดับมาตรฐาน ระดับความรับผิดชอบ และ 6) องคกร ประกอบดว ย
โครงสรางองคกร การตัดคาใชจาย/ตนทุน กระบวนการกองทุน167
โคโรมสกี้ (Koromski) ไดกลาววาความเสี่ยงในบริบทของการศึกษาเปนความเสี่ยงที่
ใช สํ าหรั บการรั กษาสภาพทางการเงิ นที่ เป นผลที่เกิ ดจากความเสี่ ยงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเฉพาะเรื่องของการฟองรองตางๆ มักจะทําไดใ ห
เจาหนาที่ตองสูญเสียเงินไป 168
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วิทยาลัยพยาบาลเบลลีวิล (Bellevue Hospital Medical college) ไดกลาวถึงการฟองรอง
ระหวางนักเรียนกับวิทยาลัยแหงหนึ่งซึ่งเปนขอสัญญาที่มีลักษณะธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวกับขอตกลง
ในการรั บ สมั ค รเรี ย นของวิ ท ยาลั ย และในช ว งศตวรรษที่ ผ า นมาจํ า นวนคดี ต า งๆ ในศาลที่
เกี่ยวของกับการศึกษาและขอหาในการละเมิดขอตกลงกับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยางนาตกใจ
ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีความรอบคอบจึงจําเปนที่จะตองเรียนรูในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
ใหมากยิ่งขึ้น169
สกอต และคณะ (Scott and others) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดกลุมเด็กนักเรียน
ระดับมัธยมปลายที่ตกอยูในความเสี่ยง อิทธิพลที่แสดงออกในทางรุนแรงตอสังคมและปจจัย
ปองกันในสถานศึกษา จากการวิจัยเปนรายกลุมของนักเรียนระดับมัธยมปลายในนักเรียนเชื้อ
สายลาตินอเมริกันและแอฟริกันอเมริกัน จํานวน 789 คน ซึ่งอาจเปนกลุมเด็กที่ตกอยูในความ
เสี่ยงไดหลายรูปแบบโดยการใชใหเด็กรายงานตนเอง ระดับความเชื่อมั่นในสถานศึกษาของตนเอง
แรงจูงใจในการไปโรงเรียน ความรูสึกวาไดรับการเอาใจใสจากครอบครัว ความสัมพันธกับครู
และเพื่อนๆ การแสดงออกซึ่งความรุนแรงและจากการจัดกลุมนักเรียนออกเปน 6 กลุม พบวาใน
จํานวนนี้ 5 กลุมสามารถจัดเปนกลุมที่ตกอยูในความเสี่ยงไดคือในสวนที่มีความเครียดในสถานศึกษา
ปญหาสุขภาพ ระดับการเรียนและระยะเวลาที่ใชในโรงเรียน การแสดงออกซึ่งความรุนแรงเปน
ลักษณะที่แปลกแยกของเด็กที่อาจจําแนกไดเปนกลุมที่เปราะบางที่สุดและการฟนฟูกลับสูสภาพ
เดิมถูกจําเปนเปนประเภทกลับตัวกลับใจจะมีผลการเรียนที่ดีกวาเด็กที่โตมาจากชุมชนผูที่มี
รายไดนอยในเมืองจะมีพัฒนาการในทางบวก แมวาจะตองเผชิญกับพฤติกรรมและอุปสรรคที่
ทาทาย มีการศึกษาและวิจัยปรากฏการณในลักษณะดังกลาวกรณีที่มีการกลับตัวกลับใจแลว
ปจจัยปองกันของแตละคนจะประกอบดวยนิสัยชอบการแขงขัน เชน ความสามารถสวนตัว
ความยืดหยุนในการใชยุทธวิธีในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยปองกันไดแกความเกื้อหนุนทางสังคมที่มี
อยูอาทิการที่มีผูใหญอยางนอยหนึ่งคนควบคุมปจจัยอื่นๆไดแกการมีความสัมพันธอันดีกับครู
อยางไรก็ดีแมวาปจจัยปองกันเหลานี้จะทําใหเด็กจํานวนมากสามารถรักษาสุขภาพจิตที่ดีและ
ความประพฤติที่ดีไวได แตมีจํานวนเด็กอีกไมนอยที่ไดรับผลกระทบทางลบดวย การตองเผชิญ
กับเหตุการณที่ ทาทายในชีวิต ที่ตองเกี่ยวของกับ ชุมชนผูมีรายไดนอยมีอัตราการเกิดความ
รุนแรงสูง อัตราเด็กออกจากโรงเรียนกลางคันจะมีสูงถึง 300 เปอรเซ็นต สําหรับเด็กกลุมยากจน
และเด็กที่ใชชีวิตในชุมชนเมืองที่มีรายไดนอยที่ตองเผชิญกับปญหาทางนิเวศนที่ตองประสบกับ
ความกดดันทางจิตวิทยาในอัตราสูงจึงตองออกจากโรงเรียนกอนจบปริญญาจะตองทํางานที่ไม
ตองใชทักษะมากเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ เด็กจํานวนมากที่แสดงอาการทางจิตและเขากับคนอื่น
ไมไดมักจะถูกบีบใหออกจากโรงเรียนกอนจบมัธยมปลาย วัตถุประสงคในการวิจัยนี้ก็เพื่อประเมิน
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ผลแรงจูงใจในสถานศึกษาและการมั่นใจในความสามารถตนเอง ความสํานึกในการโอบอุมของ
ครอบครัว ความสัมพันธกับครู เพื่อนและการแสดงออกซึ่งความรุนแรงซึ่งจะมีประโยชนใน
การจัดกลุมเด็กเปนกลุมตางๆ ของความเสี่ยงในสถานศึกษา ปจจัยปองกันที่ใชในการศึกษาวิจัย
นี้มีการนําทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใช 3 ทฤษฎีไดแก ทฤษฎีความตั้งใจสวนบุคคล ทฤษฎีความสามารถ
สวนบุคคล และทฤษฎีแรงจูงใจภายใน เชนความรูสึกวาไดรับการอุปถัมภค้ําจุนจากครอบครัว
ความสัมพันธกับครูและเพื่อนรวมรุนตลอดจนการสัมผัสกับความรุนแรง เมื่อจัดกลุมไดแลวแตละ
กลุมตองไดรับการตั้งชื่อตามระดับและรูปแบบที่มีปจจัยปองกันรวมกันแลวนํามาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานวามีความแตกตางกันเพียงใด ในแงของความวุนวายใจและสภาพสุขภาพ การศึกษาวิจัยนี้
มุงที่จะจําแนกกลุมในแตละประเภทซึ่งอาจจัดเปนประเภทที่อาจฟนฟูจิตใจกลับคืนได แตละราย
บุคคลในกลุมจะตองรายงานเรื่องตอไปนี้คือปจจัยปองกันระดับสูงรายบุคคลหรือรายกลุมระดับ
การสัมผัสความรุนแรงขั้นสูง นอกจากนั้นตองตั้งสมมติฐานวากลุมที่ฟนฟูกลับคืนปกติไดจะตอง
แสดงใหเห็นผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ เชน กลุมที่มีผลการเรียนดีและศึกษาอยูในโรงเรียนในระยะ
เวลานานดีกวากลุมที่มีประวัติสัมผัส ความรุนแรงขั้นสูงและมีคุณลักษณะนิสัยสวนตัวอยูในขั้นต่ํา
ผลการวิจัยสรุปไดวา เด็ก ที่จัด วา เปน กลุม ที่ต กอยูใ นความเสี่ย งจะตอ งทํา การศึก ษาและจัด
กลุมกัน อยางละเอียดโดยมุงศึกษาแยกเปนเพศและเผาพันธุ เด็กนักเรียนที่ตกอยูในความเสี่ยง
นี้สรางปญหาในการจัดการเรีย นการสอนมากจึง ตอ งมีก ารศึก ษาเพื่อจัด กลุมเด็กนัก เรีย นวา
ตกอยูใ นความเสี่ย งมากความเสี่ยงนอยเพียงใดและสามารถแกไขใหกลับฟนคืนสภาพที่ไม
เสี่ย งไดหรือไม โดยพบวาเด็กกลุมที่มีความเสี่ยงมากจะมีผลการเรียนต่ําและขาดแรงจูงใจให
เรียนตอจนจบ สวนมากมักจะไมคอยมาโรงเรียนและออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไมสามารถ
เรียนจนจบชั้นมัธยมปลายหรือเรียนไมจบชั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ตองออกมาหางานที่ไม
ตองใชทักษะมาก แคทํางานใหมีรายไดพอเลี้ยงชีพเทานั้น เด็กนักเรียนที่ตกอยูในความเสี่ยงนั้น
สามารถจัดกลุมไดโดยศึกษาประวัติดานตางๆ ดังนี้ 1)เปนเด็กที่อยูในชุมชนเมืองที่มีรายไดนอย
สัมผัสกับความรุนแรงในชุมชนมามาก(exposure to community violence) 2)ระดับความสัมพันธ
กับครูและเพื่อนๆ 3)มีประสิทธิภาพตัวตนเพียงใด (self-efficacy) 4)มีแรงจูงใจภายใน (intrinsic
motivation) อยางไร 5) มีปจจัยปองกัน (protective factor) เชน ความรูสึกวาไดรับการดูแลจาก
ครอบครัว (perceive family support) ความสัมพันธกับครูและเพื่อนๆ (teacher and peer
connection) 6) ปจจัยสิ่งแวดลอม (ecological factor) เชน เด็กที่มาจากชุมชนเมืองที่มีรายได
นอย 7) ปจจัยทางรางกาย เชน ปญหาสุขภาพรางกายและจิตใจ170
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วอลเบริกและสจอพเบริก (Wahlberg and Sjoberg) ไดศึกษาวิจัยเชิงสํารวจเรื่องความ
เขาใจความเสี่ยงทางสื่อพบวาการสื่อสารผานสื่อมี 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะเจตนา(intentional
information) เพื่อใหประชาชนรับรูองคประกอบความเสี่ยงและเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ดังนั้นเมื่อรัฐบาลหรือองคกรตางๆ เกิดเหตุการณความเสี่ยงขึ้น โดยปกติแลวหนวยงานนั้นๆจะ
ใหขอมูลผานสื่อในการนําเสนอสารในรูปแบบการรณรงคไปสูสาธารณชน 2)ลักษณะที่ไมเจตนา
(accident information) ซึ่งหมายถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบขาว (news) หรือ
บันเทิง (entertainment) ซึ่งเปนเพียงการนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณเพื่อใหประชาชนรับรู
แตไมไดมีเจตนาโดยตรงที่จะใหประชาชนเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเชนเดียวกับสื่อ
เพื่อรณรงคแตก็มีความเปนไปไดที่ประชาชนจะเปลี่ยนทันคติหรือพฤติกรรมในลักษณะที่ไมได
เจตนา ในภาวะวิกฤติดานสุขภาพนั้นประชาชนจะตองเผชิญหนากับความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะ
ไดรับอันตรายตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางในการจัดการวิกฤตที่เหมาะสมคือการสื่อสาร
ใหประชาชนเขาใจและยอมรับความเปนจริงพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาซึ่งการ
สื่อสารขอมูลไปยังสาธารณชนจํานวนมากในระยะเวลารวดเร็วนั้นจะตองอาศัยสื่อมวลชนเปน
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ดังนั้นจึงสรุปวาความเสี่ยงทางการศึกษาเปนการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุและโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสี่ยงเพื่อให
ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได
ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกรเปนสําคัญรวมถึงภาวะที่เกิดกับจิตใจและอารมณ การเกิดภาวะความเสี่ยง
สามารถเกิดขึ้นไดจากสภาวะแวดลอม ภูมิศาสตร การจัดการ การใหบริการ การปฏิบัติการ
บริหารจัดการที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับปญหา โอกาสการเกิด “กรณี” ที่ทําใหผิดพลาด
เสี่ยงตอการถูกฟองรองจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะสภาวะสังคมเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดชองวาง
เกี่ ยวกั บความต องการทางด านการศึกษาของผู ใช บริ การซึ่ งหมายถึ งผู ปกครอง นั กเรี ยนและ
สมรรถภาพของผูใหบริการ ซึ่งหมายถึงผูบริหาร ครู เปนตน ถามีชองวางมากจะทําใหความ
เสี่ยงสูงขึ้นและจากสภาพจริงของปญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นมีดังนี้
1) การขาดบุคลากรฝายสนับสนุน (non-teaching staff) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นับวาเปนปญหาเรงดวนทีจ่ ะตอง เรงรัดแกไข
เนื่องจากคุณภาพการศึกษาของผูเรียนในประเทศโดยรวมจากการประเมินผลจากสํานักตางๆ
ชี้ใหเห็นวาคุณภาพการศึกษายังอยูในลําดับกลางๆ ไปทายๆ ในระบบ ranking แมวาเราจะ
ดําเนินการปฏิรูปครูดวยระบบตางๆ ทั้งการผลิตครู การพัฒนาครู การกําหนดมาตรฐานดานครู
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และการใหรางวัลตอบแทนก็ตาม แตการปฏิบัติจริงของครูในโรงเรียนตางๆ (ยกเวนโรงเรียนขนาด
ใหญพิเศษบางโรงเรียน) จะตองทํางานในสวนงาน 2 สวน คือ สวนงานสนับสนุน และสวนงานสอน
ครูตองทําเองทั้งหมดทุกภารกิจ พูดงายๆ ก็คือ ครูจะตองเปนเจาหนาที่ธุรการในเวลาเดียวกันกับ
เปนผูสอนทําใหไมมีเวลาในการออกแบบการสอนเตรียมการสอน พัฒนาเด็กและบริการ
วิช าการแกเ ด็ก โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ในโรงเรีย นขนาดกลางและเล็กเปนเรื่องที่จําเปนเรงดวน
คอนขางมากที่รัฐบาลจะตองจัดหาคนไปทํางานดานการสนับ สนุนใหกับโรงเรียนทุกแหง
2) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐานในภาคภาษาอังกฤษ (english program) และ mini-english program (โปรแกรมนี้
กระทรวงไดยกเลิก) ยังมีปญหาการจัดโปรแกรมการเรียนตามโครงการดังกลาว ขอมูลที่สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เคยเสนอไววามีปญหาคอนขางมากในทุกแหง
กระทรวงศึกษาธิการควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพของโครงการดังกลาวในวงกวาง
และเจาะลึกทั้งประเทศและมีการติดตามผลที่เขมขนรวมทั้งประเมินโปรแกรมดังกลาวเปนราย
โรงเรียน เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการพิเศษ นักเรียนที่เขารวมศึกษาในโครงการนี้
จะตองเสียคาใชจายในอัตราพิเศษซึ่งควรที่จะไดรับผลตอบแทนที่คุมคาควรอยางยิ่งที่จะตอง
จัดบริการวิชาการที่ไดมาตรฐานจริงๆ
3) การอานไมออกและเขียนไมไดของนักเรียน ขอมูลที่ไดรับทราบจากการเยี่ยมชม
โรงเรียนตางๆ และการสังเกตโครงการที่สถานศึกษาจัดทํา ชี้ใหเห็นวานักเรียนแตและโรงเรียน
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนหนึ่งยังอานไมออกและเขียนไมได
แมวาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งสงผลตอคุณภาพของประชากรใน
อนาคตหากปลอยทิ้งไวโดยไมมีการแกไข ปญหานี้กระทรวงศึกษาธิการควรสํารวจในลักษณะ
ของการสํามะโนทั้งประเทศในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเพื่อใหไดขอมูลจริงสําหรับการ
นําไปสูการแกปญหาใหหมดสิ้นและยั่งยืน
4) ครูไมมีวุฒิตรงกับวิชาที่สอน ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐและเปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษา มีเปนจํานวนมากที่มีวุฒิไม
ตรงกับกลุมวิชาที่สอน (8 กลุมวิชา) ทําใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูทั้งดานเนื้อหาและดานวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุ มวิ ชาภาษาอั งกฤษ คณิ ตศาสตร และวิ ทยาศาสตร กระทรวงศึ กษาธิ การควรมี นโยบายใน
การพั ฒ นาครู ป ระจํ า การที่ มี วุ ฒิ ไ ม ต รงกั บ วิ ช าที่ ส อนเหล า นี้ ใ ห มี ค วามมั่ น ใจและเชื่ อมั ่น ใน
การจัดการเรียนการสอนอาจรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานทั้งประเทศในการพัฒนา
ครู ร ว มกั น ซึ่ ง บางแห ง ได ดํ า เนิ น การอยู ข ณะนี้ ที่ เ ป น แบบอย า งได เช น สถาบั น ภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําหลักสูตรอบรมครูที่ไมมีวุฒิทางดานภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ประถมศึกษา จํานวน 60 ชั่วโมง (ฟง พูด อาน เขียน และวิธีการสอน) โดยไมเสียคาใชจายมีทุน
ให ส ถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ( สสวท) สมาคมวิ ท ยาศาสตร แ ละ
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มหาวิทยาลัยของรัฐ 22 แหง จัดอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 2-3
หลัก สูต รศูน ยภ าษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรครว มกับ สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
นครสวรรค เขต 2 จัดอบรมครูไมมีวุฒิภาษาอังกฤษ เปนตน ในเมื่อความเปนไปไดในการจัดครู
ใหตรงกับวิชาที่สอนในโรงเรียนมีต่ํา การพัฒนาครูทั้งประเทศจึงเปนความตองการที่แทจริงและ
จะตองปฏิบัติ
5) ปญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนนอย
กวา 120 คน ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก ยังไมไดรับการแกไขโดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีนักเรียน
นอยกวา 60 คน ใน 6 ชั้นเรียน (ประถมศึกษาปที่ 1 - ประถมศึกษาปที่ 6) ผูเขียนเห็นวารุนแรง
เพราะรั ฐ ลงทุ นค อนข างสู งมากแต ผ ลผลิ ต ต่ํ าทํ าอย างไรกั บ โรงเรี ยนเหล านี้ การแกป ญ หา
โรงเรีย นขนาดเล็ก กระทรวงศึก ษาธิก ารควรใหผูปฏิบัติใ นโรงเรีย นไดแ ก ผูบริหารโรงเรียน
ครู ผู ส อน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและผู ป กครองนั ก เรี ย นเป น ผู ร ว มกั น คิ ด พั ฒ นาและ
แกปญหามากกวาที่จะมีรูปแบบที่คิดโดยคนภายนอกสงไปใหทางเลือกที่ควรนํามาใชก็คือการ
แกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมีผูประสานงานจากภายนอกอาจเปน
เจาหนาที่การศึกษาของรัฐที่ประจําเขตพื้นที่การศึกษาหรือนักวิชาการจากคณะศึกษาศาสตร/
ครุศาสตรของมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการจัดประชุมกลุมบุคลากรของโรงเรียนกลุมตางๆ ใน
รูปของการประชุมปฏิบัติการ (workshop) การจัดกลุมสนทนา (focus group discussion) โดย
กําหนดโจทยคําถามใหชัดเจนและตรงประเด็น หากไมทําเปนรายโรงเรียนก็อาจใหเปนกลุม
โดยรวมสถานศึกษาที่ตั้งอยูใกลเคียงกันรวมทั้งมีขนาดใกลเคียงกันดําเนินการรวมกัน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตนําขอมูลที่ไดมาพัฒนา/ปรับปรุง/สรางเปนรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สวนการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด
นโยบายใหคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศชวยเหลือทางวิชาการ
ในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งดานการพัฒนาครูและการสงนักศึกษาฝกงานในโรงเรียนขนาดเล็กอยาง
ตอเนื่อง
6) ระบบอุปถัมภในการแตงตั้งและโยกยายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบ
ใหมของการบริหารบุคคลตามกฎหมายครูฉบับใหม อํานาจการแตงตั้งและโยกยายบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตกอยูกับคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่(อกคศ)โดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงตั้งและโยกยายผูบริหาร
สถานศึกษาทั้งเกาและใหม กระทรวงศึกษาควรกําหนดนโยบายและมาตรการในเรื่องนี้ไมชดั เจน
และเด็ดขาดเพื่อไมใหเกิดปรากฏการณในการแตงตั้งก็ดี โยกยายก็ดีเชนในอดีตที่เคยมีกลาวคือ
มีการใชระบบวิ่งเตน ระบบพวกพอง ระบบแลกเปลี่ยนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินแมวาจะ
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อางวาดําเนินการในรูปกลุมบุคคล (คณะกรรมการ) ก็ตามแตบทเรียนที่เคยรับทราบและพบเห็น
ไดมีการใชวิธีการที่แยบยล เชน อางวาผูใหญในกระทรวงขอมา นักการเมืองขอมาเปนตน 172
การควบคุมภายใน
แมบทการควบคุมภายในตามหลักการและแนวคิดของ COSO (committee of
sponsoring organization of the tread way commission) ประกอบดวย 5 องคประกอบ : จาก
คําแนะนําการนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดจัดวางแมบทการควบคุมภายใน โดยกําหนดไวเปน
มาตรฐานที่สอดคลองกับแนวคิดและหลักการของ COSO ดังนี้
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (control environmental)
2. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (control activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication)
5. การเฝาติดตามประเมิน (monitoring)
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (control environmental)
มาตรฐาน : ผูกํากับดูแล และบุคลากรของหนวยรับตรวจตองสรางบรรยากาศของ
การควบคุม เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวย
รับตรวจเกิดจิตสํานึกที่ดีในการดําเนินงานในความรับผิดชอบและตระหนักถึงความจําเปนและ
ความสําคัญของการควบคุมภายในรวมทั้งดํารงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี
2. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
มาตรฐาน : ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่
มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยางเพียงพอและเหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม (control activities)
มาตรฐาน : ฝ า ยบริ ห ารตอ งจั ด ให มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและใหสามารถบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องตนจะตองแบง
แยกหนาที่งานภายในหนวยรับตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่
เปนผูรับผิดชอบดําเนินงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสี่ยงตั้งแตตนจนจบแตถามีความ
จําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication)
มาตรฐาน : ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอและสื่อสารใหฝาย
บริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ ซึ่งจําเปนตองใช
สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
5. การติดตามและประเมินผล (monitoring)
มาตรฐาน : ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล (monitoring) โดยการ
ติดตามผลในระหวางการดําเนินงาน (ongoing monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง
(Separate Evaluation) อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาระบบการควบคุม
ภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายใน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับการ
ปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา และการควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
จากแมบทของการควบคุมภายในตามแนว COSO จะเห็นวาในแมบทขอที่ 2 จะมีการ
กล า วถึ ง เรื่ อ งการประเมิ น ความเสี่ ย ง ซึ่ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งในที่ นี้ หมายถึ ง การให นํ า
หลักการและเทคนิคการประเมินความเสี่ยงมาใชในการประเมินกิจกรรมหรืองานที่มีความเสี่ยง
เพื่อใหไดวิธีที่เหมาะสมสําหรรับจัดวางการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ความเสี่ยงนั้น
ในการตรวจสอบภายในจะมีขอบเขตของการดําเนินงานที่กวางกวางานสอบบัญชีที่
เรียกวาการตรวจสอบบัญชีการเงิน (financial audit) ไดแกการตรวจสอบการดําเนินงาน การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน การตรวจสอบเฉพาะกิจ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เปนตน ทั้งนี้งานตรวจสอบบัญชีการเงินก็อยูภายในขอบงานหนึ่งของผูตรวจสอบภายใน ไมวา
จะเปนงานคตรวจสอบประเภทใด ผูตรวจสอบภายในไมสามารถที่จะตรวจสอบงานนั้นๆ ไดเต็ม
รอย เนื่องจากปริมาณงานที่มีเปนจํานวนมาก เวลาที่ผูตรวจสอบภายในไดรับมีจํากัด รวมถึง
อัต รากําลั งคนของที มผูตรวจสอบภายในที่มีจํากัดเชนกัน เพื่อให การดํ าเนิ นงานตรวจสอบ
ภายในสําเร็จลุลวงเปนอยางดี ไดผลการตรวจสอบที่ตรงเปาหมายและวัตถุประสงค จึงมีการเปลี่ยน
แนวคิดจากการตรวจสอบแบบ control – based approach มาเปน risk – based approach
จึงจําเปนที่จะตองมีการนําแนวคิดสมัยใหมเขามาชวยในการดําเนินงานตรวจสอบภายใน173 นั่น
คือการนําแนวคิดของการประเมินความเสี่ยงตามแนวของ COSO ที่มีการขยายจาก 5 องคประกอบ
เปน 8 องคประกอบ ที่เรียกวา ERM (enterprise risk management) หรือ COSO2 เมื่อเดือน
กันยายน 2547 มีสาระทั้ง 8 องคประกอบดังนี้
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1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (internal environment)
สะทอนใหเห็นถึงการบริหารความเสี่ยง ปรัชญาความเสี่ยงที่ยอมรับได ความซื่อสัตย
คุณคาของจรรยาบรรณและสภาพแวดลอมทั้งหมดขององคกรซึ่งจะเปนตัว กําหนด the tone of
the entity หรือเปนตัวที่บอกถึงสภาพความเปนอยูขององคกรหนึ่งๆ การที่บุคลากรตระหนักรู
หรือรับรูถึงความเสี่ยงรวมถึงปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององคกร ความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่
มีศักยภาพที่กระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค enterprise risk management (ERM) จะชวยให
ฝายบริหารมีกระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงคและสนับสนุนการเลือกวัตถุประสงคที่จะ
สนับสนุนพันธกิจขององคกรกับความเสี่ยงที่ยอมรับได
2. การกําหนดวัตถุประสงค (objective setting) จะตองมากอนการระบุเหตุการณ
enterprise risk management (ERM) จะใหความเชื่อมั่นใน 2 ประการ คือกระบวนการดําเนินงาน
ถูกจัดวางขึ้น และวัตถุประสงคจะตองสอดคลองกับพันธกิจและความเสี่ยงที่ยอมรับได
3. การระบุเหตุการณ (event identification) เปนการระบุเหตุการณทั้งภายในและ
ภายนอกทั้งดานบวกและลบ ซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรและมีการระบุ
ถึงความเสี่ยงและโอกาส โอกาสเปนชองทางสนับสนุนกลยุทธของผูบริหารหรือกระบวนการ
กําหนดวัตถุประสงค การระบุเหตุการณและสถานการณอาจมีผลกระทบดานลบตอวัตถุประสงค
ขององคกร โอกาสและความเสี่ยงจะตางกัน โอกาสหมายถึงกลยุทธหรือขบวนการในการกําหนด
วัตถุประสงค
4. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เปนการพิจารณาถึงโอกาสกับผลกระทบใช
เปนเกณฑในการบริหารความเสี่ยง การประเมินจุพิจารณาถึงความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงที่
เหลือ ความเสี่ยงจะตองไดรับการวิเคราะหพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบเปนเกณฑสําหรับ
กําหนดวิธีจัดการเสี่ยงไดอยางไร ความเสี่ยงจะถูกประเมินภายในและเกณฑความเสี่ยงที่เหลือ
5. การตอบสนองความเสี่ยง (risk response) ฝายบริหารเปนผูคัดเลือกการตอบสนอง
ความเสี่ ยงได แก หลี ก เลี่ย ง ยอมรับ ลด หรือกระจายความเสี่ยงออกไป พั ฒนาชุ ดของการ
จัดการตอการจัดวางความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได (เกี่ยวกับ tolerances appetite)
6. กิจกรรมการควบคุม (control activities) เปนนโยบายและขั้นตอนที่จะใหความ
เชื่อมั่นถึงประสิทธิผลของการตอบสนองตอความเสี่ยง ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรม
การควบคุมในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายในหนวยรับตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมาย
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสี่ยง
ตั้งแตตนจนจบ แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) การสื่อสารขอมูลที่
เกี่ยวของและทันเวลา ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอและสื่อสารใหฝายบริหาร
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และบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศ
นั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา โดยขอมูลที่เกี่ยวของจะถูกระบุ/กําหนด จัดวางและสื่อสาร
ในรูปแบบฟอรมและกรอบเวลาเพื่อใหบุคลากรเกิดความรับผิดชอบ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
จะเกิดในวงกวางและทั่วทั้งองคกร
8. การติดตามประเมินผล (monitoring) ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล
(monitoring) โดยการติดตามผลในระหวางการดําเนินงาน (ongoing monitoring)และการประเมินผล
เปนรายครั้ง (separate evaluation) อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 174
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดกลาวถึงแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO2 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนดใหหนวยตางๆ นําไปจัดทําแผนควบคุมภายใน ประกอบดวยหลักเกณฑในการบริหาร
ความเสี่ยงที่แสดงถึงบูรณาการดังนี้
1 สภาพแวดลอมภายใน (internal environment)
1.1 มุมมองพื้นฐานดานความเสี่ยง (set of basic)
1.2 ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง (risk management philosophy)
1.3 ความเสีย่ งที่องคกรยอมรับได (risk appetite)
1.4 การใหคุณคาดานความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรม (integrity and
ethical values)
1.5 สิ่งแวดลอมประกอบอื่น ๆ
2 การกําหนดวัตถุประสงค (objective setting)
2.1 มีกระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค
2.2 ตองกําหนดวัตถุประสงคกอนจึงระบุไดวาเหตุการณใดที่จะมีผล
กระทบตอวัตถุประสงค
2.3 วัตถุประสงคตองสนับสนุนและสอดคลองกับพันธกิจขององคกร
และความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได
3 การระบุเหตุการณ (event identification)
3.1 ระบุเหตุการณทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบตอวัตถุประสงค
3.2 แยกแยะระหวางความเสี่ยงและโอกาส (opportunity)
3.3 สําหรับโอกาส (opportunity) ใหยอนกลับไปที่กระบวนการกําหนด
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กลยุทธและวัตถุประสงค
4 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
4.1 วิเคราะห พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ (impact) เพื่อใชใน
การตัดสินใจวาจะบริหารอยางไร
4.2 ประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐาน
4.3 ความเสีย่ งตามลักษณะธุรกิจ (inherent risk)
4.4 ความเสีย่ งที่เหลืออยูท ี่ยอมรับได (residual risk)
5 มาตรการตอบสนองตอความเสี่ยง (risk response) ฝายบริหารเลือกวาจะ
ตอบสนองตอความเสี่ยงอยางไร
5.1 avoid ลดโอกาสที่จะเกิดใหเหลือศูนย
5.2 accept ยอมรับความเสี่ยงนั้น
5.3 reduce ลดปริมาณความเสี่ยงใหนอ ยลง
5.4 share รวมกันรับความเสี่ยงกับองคกรอื่นหรือคนอื่น
5.5 transfer โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอื่นหรือคนอื่น
5.6 prevent ลดโอกาสที่จะเกิดใหนอยลง
6 กิจกรรมการควบคุม (control activities)
กําหนดนโยบาย (policies) และวิธีปฏิบตั ิ (procedures) เพื่อใหมั่นใจวามีการ
ดําเนินการตามมาตรการตอบสนองตอความเสี่ยง (risk response)
7 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication)
ระบุ (identify) บันทึกเก็บรักษา (capture) และสื่อสาร (communicate) ในรูปแบบ
(form) และกรอบเวลา(timeframe) ที่ชว ยบุคลากรตางๆ ใหทํางานในความรับผิดชอบของตนได
8 การติดตามประเมินผล (monitoring)
8.1 การบริหารความเสี่ยงทัง้ องคกรจะตองถูกติดตามประเมินผลและปรับปรุง
แกไขตามความจําเปน
8.2 การติดตามประเมินผล หมายถึง กิจกรรมติดตามทางการบริหารที่เกิดขึ้นเปน
ประจํา (ongoing management activities) และการประเมินผลเปนการเฉพาะ (separate
evaluation) หรือทั้งสองอยาง 175
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ก ล า วว า การควบคุ ม ภายใน หมายความว า
กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้นเพื่อ
175

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ.2550 [Online], accessed 1 February 2551. Available form http://www. senate.
go. th/igc/risk_org 2550.pdf.
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สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุ ประสงค
ของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสี่ยง การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการ
ทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 176
แนวคิดของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในปจจุบันมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในดังนี้
เจริญ เจษฎาวัลย กลาววาในการจัดการงานตางๆ ใหเกิดผลสําเร็จนั้น วิธีการที่ดีที่สุด
ที่ผูบริหารขององคกรจะตองคํานึงถึงกอนอื่นก็คือการวางแผน ซึ่งเปนกระบวนการที่ละเอียดออนที่
ผูบริหารจําตองคิด และเตรียมการใหเสร็จสิ้นกอนที่จะมีการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ใน
อนาคตและดวยเหตุผลที่วาในการดําเนินการตางๆ องคการยอมตองลงทุนใชท รัพยากรตางๆ
ใหสิ้นเปลืองไปดวย ทั้งยังตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงเสมอตลอดเวลา
ฉะนั้นกอนที่จะเริ่มตนลงมือดําเนินการใดๆ ลงไปก็จําเปนตองคิด และเลือ กหาวิธีก ารที่ดีที่สุด
จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยูหลายๆ ทางใหดีที่สุดไวเปนการลวงหนาเสียกอนจนเกิดเปนผลงานที่
สํ าเร็ จตามวั ตถุ ประสงค ที่ ตั้งไว โดยใหทรั พยากรที่ ล งทุ น ไปไมเ กิด ความสู ญ เปล า หรื อ มีก าร
ระมัดระวังปองกันมิใหเกิดความสูญเสีย ซึ่งทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพและคุณภาพของ
วิธีการควบคุมที่ถูกตองและเหมาะสม วิธีที่ถูกตองและเหมาะสมคือการที่ผูบริหารตระหนักและให
ความสําคัญตอหนาที่ในการควบคุมซึ่งเปนภาระหลักประการหนึ่งที่ไดสั่งการไปแลวและใน
ระหวางปฏิบัติงานก็ตองมีการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา จึงจําเปนจะตองมี
การสรางระบบการควบคุมที่ดี177
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดกลาวถึงแนวคิดในการควบคุมภายในดังนี้
1. การควบคุมภายในเปนสวนประกอบที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุม
ภายในเปนสิ่งที่ตองกระทําอยางเปนขั้นตอนมิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา แตเปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่องและแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งไดแกการวางแผน
การดําเนินการและการติดตามผล
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว,
2545), 2.
177
เจริญ เจษฎาวัลย, ระบบควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน, พิมพครั้งที่
2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรุงเทพ, ม.ป.ป., 2547), 27-28.
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2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจบุคลากรทุกระดับ
ของหนวยรับตรวจเปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในหนวยรับ
ตรวจ ฝ า ยบริ ห ารเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ให มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ ดี โดยการกํ า หนด
วัตถุประสงค การวางกลไกการควบคุม และการกําหนดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการติดตามผล
การควบคุมภายใน สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น
3. การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุ ประสงคที่
กําหนดแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความมั่นใจวาจะทํา
ใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางสมบูรณ เพราะการควบคุมภายในยังมีขอจํากัด
จากปจจัยอื่นซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน การใชดุลยพินิจ
ผิ ด พลาด การสมรู ร ว มคิ ด กั น การปฏิ บั ติ ผิ ด กฎหมาย ระเบี ย บและกฎเกณฑ ที่ กํ า หนดไว
นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่เกี่ยวของกัน
วาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น 178
ดังนั้นจึงสรุปไดวาแนวคิดการควบคุมภายในมีแนวคิดเริ่มตั้งแตการปฏิบัติงานตามปกติ
ของกระบวนการบริ หารงาน ซึ่ ง ไดแก ก ารวางแผน กํ า หนดวั ต ถุป ระสงค การวางกลไกการ
ควบคุม การดําเนินการและการติดตามผลการควบคุมภายใน ตลอดจนการปรับปรุงใหองคกรมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปองกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ประโยชนของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในมีประโยชนตอหนวยงานคือ 1) ประโยชนสูงสุดของการควบคุม
ภายในที่ดี ซึ่งไดรับการปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิผล คือการควบคุมภายในจะมีสวนชวยอยาง
สําคัญในการดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 2) การควบคุมภายใน
ชวยปองกันไมใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางสิ้นเปลืองหรือปองกันความสูญเสีย สูญเปลาของ
ทรัพยากรที่นําไปใชในการดําเนินการงานดานตางๆ ของหนวยงาน 3) ชวยทําใหเกิดความมั่นใจ
ตามที่ควรวารายงานทางการเงินทั้งรายงานที่ใชเพื่อการภายในและรายงานที่เสนอตอบุคคล
ภายนอก มีความถูกตองสมบูรณ เชื่อถือได และเปดโอกาสใหตรวจสอบได 4) ชวยกํากับให
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว,
2545), 22.
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ปฏิบัติงานดานตางๆ สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับกับกิจการซึ่งเปนการปองกัน
ไมใหกิจการเสียหายในดานตางๆ ทั้งทางดานการเงิน และในดานอื่นๆ 179
กลไกการควบคุมความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อองคการมีการจัดสรางกลไก
การควบคุมความเสี่ยงไวอยางเพียงพอและเหมาะสม กลไกการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยางเพียงพอ
และเหมาะสมหมายถึงการมีกลไกที่สามารถควบคุมความเสี่ยงไดทั้งความเสี่ยงจากภายนอก
(external forces) และความเสี่ยงจากภายใน (internal forces) ไดโดยอยางนอยควรจัดใหมี
องคประกอบของกลไกการควบคุมภายใน 3 อยางดังนี้ 1)การควบคุมทางการบริหาร (management
controls) การควบคุมความเสี่ยงทางการบริหารในที่นี้หมายถึงการควบคุมกระบวนการตัดสินใจ
(decision making) ของผูบริหารที่จะตองจัดใหมีอยางเปนระบบ โดยใหใชความพยายามในการ
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ โดยการใชดุลยพินิจ (judgment) มากกวาการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ
ทางวิทยาศาสตรจากบรรดาขอมูลสารสนเทศทางการบริหารที่ถูกตองทันเวลาและเหมาะสมเพียงพอ
2) การควบคุมทางการเงิน (financial controls) การควบคุมความเสี่ยงทางการเงินในที่นี้ หมายถึง
การควบคุมเกี่ยวกับการปองกันดูแลรักษาทรัพยสินและการกําหนดกระบวนวิธีปฏิบัติที่ออก
รายงานทางการเงินที่เชื่อถือได รวมตลอดถึงการปองกันการทุจริตตอองคการดวย 3) การควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology controls) องคการสมัยใหมตองอาศัยประสิทธิภาพ
ของอิเลคทรอนิกสคอมพิวเตอรและกลไกทางโทรคมนาคมเขามาผสมผสานใหกระบวนการ
บันทึกขอมูลทั้งระบบขององคการดําเนินไปดวยความรวดเร็วถูกตองและเพียงพอ กลไกการ
ควบคุมความเสี่ยงดังกลาวเปนกิจกรรมสําคัญที่ผูบริหารองคการจะตองจัดตั้งรับและควบคุม
กํากับใหองคการไดรับความเสียหายนอยที่สุด ความหมายของคําวาความเสียหายนอยที่สุด
หมายถึงวาในเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงนั้นองคการจะตองมีคาใชจายจํานวนหนึ่งอยาง
แนนอนคือ 3.1) คาใชจายในการติดตั้งระบบควบคุมภายใน 3.2) คาใชจายในการปองกันและ
ดูแลกลไกการควบคุมภายใน 3.3) คาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากผลของความเสี่ยงนั้น180

179

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, คูมือระบบการควบคุมภายใน (กรุงเทพมหานคร
: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2547), 34-35.
180
เจริญ เจษฎาวัลย, การบริหารความเสี่ยง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั
พอดี จํากัด, 2548), 105-106.
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วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
การดําเนินกิจการงานทุกอยางที่มีความเปนระเบียบแบบแผนที่ดีจะตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ขึ้นมาเสียกอน การวางระบบควบคุมภายในก็เชนกัน
ถาหวังจะใหเกิดประสิทธิผลก็ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมขึ้นมาเสียกอนวา
เพื่อหวังผลอะไร ซึ่งวัตถุประสงคนั้นอาจกําหนดแตกตางกันไปสุดแตการสรางแนวคิดและหลักการ
ควบคุมองคการของแตละองคการไป วัตถุประสงคของการควบคุมตามประเภทการควบคุม
ภายในทั่วไปอาจกําหนดไวเปน 4 ประเภทคือ 1)การควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง (preventive
controls) วัตถุประสงคของการควบคุมแบบนี้ก็เพื่อปองกันความเสี่ยงตางๆ ไมใหเกิดมีขึ้นหรือมี
ขึ้นไดก็แตนอยที่สุด 2)การควบคุมเพื่อการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง(detective controls)
วัตถุประสงคของการจัดใหมีการควบคุมภายในแบบนี้ก็เพื่อใชในการตรวจคนใหพบความเสียหาย
อันเกิดจากความเสี่ยงตางๆนั้น 3) การควบคุมเพื่อการแกไขขอบกพรอง (corrective controls)
วัตถุประสงคของการจัดใหมีการควบคุมภายในแบบนี้ก็เพื่อใชในการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด
บกพรองตางๆ อันเกิดขึ้นจากการควบคุมความเสี่ยงตางๆ ที่มีอยู 4)การควบคุมเพื่อแนะนําวิธี
ปฏิบัติงาน (directive controls) การลดความเสี่ยงหรือการปองกันความเสี่ยงที่ดีแบบหนึ่งก็คือ
การสรางระบบการปฏิบัติงานใหมีการควบคุม การทํางานใหถูกตองในครั้งแรก (do it tight the
first time) เพราะการทํางานผิดในครั้งแรกจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขซึ่งตองเสียคาใชจายและ
เวลาในการแกไขนั้น
วัตถุประสงคของการควบคุมตามแนวคิดของ COSO ตามหลักการของ internal
control–integrated framework นั้นมี 3 ขอที่สําคัญคือ 1)ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน (effectiveness and efficiency of operations) กระบวนการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผลหมายความถึงการควบคุมที่ทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามนโยบายและกระบวนวิธี
ปฏิบัติในทิศทางที่ผลประโยชนที่ไดรับอยางนอยตองคุมกับคาใชจายที่ตองเสียไป ซึ่งสุดทาย
แลวกิจการตองมีความสามารถในการทํากําไร และการเพิ่มผลผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช
ทรัพยากรขององคการดวย 2) ความเชื่อถือไดของรายงานการเงิน (reliability of financial
reporting) รายงานทางการเงินเปนกิจกรรมที่สําคัญขององคการโดยเฉพาะองคการที่เปนบริษัท
มหาชนจํากัดหรือเปนกิจการที่เกี่ยวของกับสาธารณชน การออกรายงานทางการเงินจะตองจัดให
มีการควบคุมภายในใหมีการออกรายงานทางการเงินที่เปนจริงคือมีรายการเกิดขึ้นจริงมีความ
ถูกตองครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและตามมาตรฐานที่ทางการ
กําหนด 3) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (compliance with applicable
laws and regulations) ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะตองเปนระบบที่สามารถควบคุมดูแล
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และกํากับใหการปฏิบัติงานขององคการเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ทางภาครัฐที่กําหนดใหปฏิบัติ 181
การควบคุมภายในของสถานศึกษา
ระบบการควบคุมภายในควรไดรับการประเมินผลอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องวาการ
ควบคุมภายในเปนไปตามวัตถุประสงคของการควบคุมที่กําหนดไวหรือไมและยังมีความเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม เวลาที่ดีที่สุดในการประเมินการควบคุมภายในคือ
เมื่ อ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งเป น ไปโดยเรี ย บร อ ยปกติ เวลาที่ ไ ม เ หมาะสมคื อ ช ว งระหว า งหรื อ หลั ง
วิกฤติการณหรือมีเหตุการณผิดปกติ เพราะโดยทั่วไปจะมีผลทําใหการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในไมมีประสิทธิภาพ 182 ดังนั้นจึงกลาวไดวาการควบคุมภายในหมายถึง กระบวนการที่
บุคลากรในหนวยงานกําหนดใหมีขึ้น เมื่อนํากระบวนการไปใชในการดําเนินกิจกรรมจะทําให
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค
วัตถุประสงคตามความหมายของการควบคุมภายในมีดังนี้ 1) มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 2) รายงานการดําเนินกิจกรรมตอผูบังคับบัญชาจะเชื่อถือได
และเสร็จทันเวลา 3)การดําเนินกิจกรรมนั้นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบังคับและตามนโยบาย
ที่ผูบริหารกําหนด สําหรับการจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงานมีแนวทางการปฏิบัติคือ
1)วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา 2)วิเคราะหความเสี่ยง
ของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 3)กําหนดมาตรการในการปองกัน
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของสถานศึกษา 4)วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน
สถานศึกษา 5)ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุม
การดําเนินงานตามภารกิจ 6)ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 7) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนด
และปรับปรุงใหเหมาะสม 8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน183
อุทร พินิจมนตรี ไดศึกษางานวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการปฏิบัติงานการเงินและ
พัสดุโรงเรียนในสังกัดสํานักงานกาประถมศึกษาจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวาการปฏิบัติงาน
การเงินดานการควบคุมการตรวจสอบภายในและการรายงานดานระบบบัญชีมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก สวนดานการเบิกจาย-รับเงินและนําสงเงินปฏิบัติอยูในระดับนอย ปญหาการปฏิบัติงาน
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เรื่องเดียวกัน, 108-109.
182
ธร สุนทรายุทธ, การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เนติกลุ การพิมพจํากัด, 2550), 238.
183
วันเพ็ญ กฤตผล, “เอกสารประกอบการเสวนาการบริหารความเสี่ยงของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”, 3 พฤษภาคม 2550, 1-4.
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การเงินอยูในระดับนอย เรื่องที่เปนปญหาในระดับมากไดแกคณะกรรมการรับจายเงินไมไดรับ
คาตอบแทนในการเดินทางไปราชการและมีเวลาไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
พัสดุมีการปฏิบัติมาก ในเรื่องการควบคุมและการจําหนาย สวนการจัดหาพัสดุมีการปฏิบัตินอย
ปญหาในการปฏิบัติงานพัสดุมีในระดับนอย เรื่องเปนปญญาในระดับมากไดแก การจัดสรร
งบประมาณลาชา ไมมีหองพัสดุเปนเอกเทศและไมไดรับจัดสรรพัสดุทดแทนในสวนที่จําหนาย
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานการเงินและพัสดุควรมีเจาหนาที่โดยตรงไมควรสับเปลี่ยน
หมุนเวียนบอยๆ เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความรูความสามารถ มีความสนใจและเอา
ใจใสตองานที่รับผิดชอบผูบริหารควรแตงตั้งเจาหนาที่และสนใจใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ 184
ดวงแกว คําสุระ ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการจัดการเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) ผูริหารโรงเรียนมี
วิธีการกําหนดหลักเกณฑ นโยบาย แนวปฏิบัติการจัดการเงินบํารุงการศึกษาโดยวิเคราะห
นโยบาย เปาหมายของกรมสามัญศึกษาและของโรงเรียนเปนแนวทางในการวางแผนการเงิน
ตั้งคณะกรรมการวางแผนการจัดการเงิน จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดวงเงินงบประมาณเพื่อ
การจัดสรรเงิน เงินที่จัดเก็บไดเปนเงินที่เรียกเก็บจากนักเรียนตามระเบียบ เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน ใชจายเงินในการบํารุงอาคารสถานที่พัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมควบคุมดานการเงิน
โดยมอบหมายใหผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการดูแล รายงานทางการเงินและบัญชี จัดทําบัญชี
เงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงิน การตรวจสอบบัญชีการรับจายเงิน แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ประเมินผลการใชเงิน 2) ผลกระทบเงินอุดหนุนที่ไดรับมีนอยกวาเงินบํารุง
การศึกษาที่เคยจัดเก็บไดมีผลกระทบตอโครงการดานสาธารณูปโภค การจัดสื่อการเรียนการสอน
การพั ฒ นาบุ ค ลากร 3) การแก ป ญ หาโดยการทํ า โครงการระดมทรั พ ยากรในนามสมาคม
ผูปกครองและครูจัดกิจกรรมหารายไดนําเงินที่ไดมาจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ 185
บุคเคอร (Brooker) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหนโยบายงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานในการศึกษาระดับสูงของรัฐอคานซอล ผลการวิจัยพบวาการศึกษาในเชิงลึกจากขอมูลที่
ไดคณะกรรมการมีความเห็นดวยกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน อยางไรก็ตามยังพบ
ขอบกพรองในเรื่องของระบบที่มีความซับซอน บุคลากรขาดความรวมมือในพันธกิจขององคกร
184

อุทร พินิจมนตรี, “การศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2540), บทคัดยอ.
185
ดวงแกว คําสุระ, “การจัดการเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544), บทคัดยอ.
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และในสวนของนโยบายมีความลมเหลวมากที่สุด ทั้งนี้บนพื้นฐานของทฤษฎีที่ไดจากการศึกษา
การวิเคราะหนโยบายสนับสนุนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหเปนที่ยอมรับในการศึกษา
ระดับสูงของรัฐอคานซอลประกอบดวยการนําขอปรับปรุงแกไขมาเปนขอมูลในการวางระบบ
เริ่มแรกและประการตอมาควรมีการกําหนดการวัดผล การดําเนินการในจํานวนนอยขอและ
บุคลากรในหนวยงานแสดงใหเห็นถึงคุณคาของพันธกิจของหนวยงาน 186
ฟาวเวอร (Flowers) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินหนวยงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในรัฐฟอริดา ผลการวิจัยพบวานโยบายและภาวะผูนํา
ของหนวยงานที่ดีจะทําใหหนวยงานประสบความสําเร็จบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีหรือการตัดสินใจ
บนฐานแหงความจริงเปนสภาพเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ
นอกจากนั้นยังบงชี้ถึงแนวคิดในการวิเคราะหนโยบายของงบประมาณจะตองประกอบไปดวยตัว
แปรทั้งสภาพแวดลอม และระดับองคกร นอกจากนั้นผูนําของหนวยงานจะตองมีความชัดเจนใน
3 ปจจัยของการบริหารงบประมาณใหประสบความสําเร็จคือ 1) ตองมีความชัดเจนในผลสําเร็จ
โดยประสานระหวางความพึงพอใจของชุมชนกับพันธกิจของหนวยงาน 2) ตองมีการจัดการกับ
ปจจัยภายนอกที่สําคัญๆ ตางๆ และนโยบาย 3) ตองมีการจัดการกับปจจัยภายในใหดีขึ้นไมวา
จะเปนวัฒนธรรมในการบริหารและอํานาจในการรับรูเนนการตัดสินใจบนฐานแหงความจริง187
ความเสี่ยงดานคุณภาพการศึกษา
ในการบริหารจัดการระบบการศึกษานั้นจําเปนตองใชทรัพยากรตางๆ เชนเปาหมาย
การจัดการโครงสรางเนื้อหาตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ โดยผานกระบวนการศึกษาที่มีการเรียน
การสอนและกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมายคือเปนคนโดยสมบูรณ หากพิจารณาทั้งระบบจะ
เห็นวาปจจัยที่จะสงตอคุณภาพนั้นมีมากมาย อาจสงผลตอความเสี่ยงหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย จัดวาเปนความเสี่ยงดานคุณภาพการศึกษาซึ่งเกิด
จากปจจัยตางๆ คือสภาพและปญหาการบริหารจัดการทางศึกษาทรัพยากร บุคคลที่เกี่ยวของ
กั บ ระบบการศึ ก ษา ทรั พ ยากรสนับ สนุ น การศึ กษา ระบบการจัด การและกระบวนการผลิ ต
การบริหารการศึกษาที่เปนนิติบุคคลและการประกันคุณภาพการศึกษาความเสี่ยงทางดานคุณภาพ
186

Timothy, Douglas Brooker, “A Policy analysis of performance-based
budgeting in Arkansas higher education” (Ph.D.dissertation, University of Arkansas,
1998),27.
187
Geraldo, Emmanuel Flowers, “An evaluation of the effect of agency
conditions on the implementation of Florida’s performance-based program budgeting”
(Ph.D. dissertation, The Florida State University, 1999), 56.
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การศึกษา 1) จากสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเกิดจากปญหาการกระจายอํานาจ
ปญหาสายการบังคับบัญชา ปญหาความลาชาและสิ้นเปลืองทรัพยากร การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง
ปญหาการไมมีสวนรวมและการตรวจสอบจากประชาชน 2)ทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของกับระบบ
การศึกษาคือ ครูอาจารยผูสอน นักเรียนนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต 3)ทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา 4)ระบบการจัดการและกระบวนการผลิต ไดแก ระบบและกลไกการควบคุมมาตรฐาน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล การวิจัยและงานพัฒนา
นักเรียนนักศึกษา 5)การบริหารการศึกษาที่เปนนิติบุคคล ไดแกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บริหารที่เปนนิติบุคคล แนวทางการปองกันความเสี่ยง 6)การประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนครอบคลุมไปถึงหลักการและแนวคิดระดับการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของ
โรงเรียน 188 วิมลพร ไสยวรรณ ไดกลาวถึงความเสี่ยงและการประกันคุณภาพวาถึงแมวาความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพจะเปนแนวคิดที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพเหมือนกันแตการบริหาร
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพมีความแตกตางกันคือ 1)สิ่งจูงใจและจุดมุงหมายในการ
ทํางานแตกตางกันคือ การบริหารความเสี่ยงจึงตระหนักถึงการดูแลตามที่กฎหมายกําหนด ขณะที่
การประกันคุณภาพจะมุงเนนการดูแลตามมาตรฐานที่องคกรกําหนดไว 2)การบริหารความเสี่ยง
มุงเนนการสูญเสีย ขณะที่การประกันคุณภาพมุงเนนการดูแลผูใชบริการเปนสําคัญ 3) การบริหาร
ความเสี่ยงจะเกี่ยวของกับในเรื่องของกฎหมาย การประกันเปนการทํากิจกรรมที่ปองกันการ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอยางแทจริง 4) การประกันคุณภาพจะตองเพิ่มมาตรฐานการดูแลโดยเนน
กิจกรรมที่ทําใหเกิดมาตรฐานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ขณะที่การบริหารความเสี่ยงมุงเนนการทํากิจกรรม
เพื่อปองกันการสูญเสีย189
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ความเสี่ยงทางดานการศึกษาจึงเปนความเสี่ยงที่
สําคัญของการบริหารจัดการทางการศึกษา ซึ่งมักถูกละเลยเนื่องจากผูบริหารมักเห็นวาการ
ดําเนินการตามกฎเกณฑทางราชการแลวก็ไมนาจะมีปญหาความเสี่ยงแตอยางไร แทจริงระบบ
ราชการมุงทําตามระเบียบมากกวาคํานึงถึงเปาหมายการศึกษาดานคุณภาพเปนสําคัญดังนั้น
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนที่จะตองพิจารณาความเสี่ยงดานคุณภาพดวยเชนกัน
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ธร สุนทรายุทธ, การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เนติกุลการพิมพจํากัด, 2550), 243-258.
189
วิมลพร ไสยวรรณ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีสวนรวมใน
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาการบริ ห ารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545), 22.
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การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2549 - 2551
กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการดําเนินงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กลาวถึงความเสี่ยงวาความเสี่ยง คือ เหตุการณ/การกระทํา
ใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสี่ยง (ทั้งที่
เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) ของสวนราชการ และระบบบริหารความเสี่ยง
หมายถึงระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการดําเนินการตางๆ
โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสี่ยงเพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.
2548-2551) ของสวนราชการเปนสําคัญ สําหรับเกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน 1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการโดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ หรือคณะทํางานโดย
ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง
ระดับคะแนน 2 วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
(ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551)ของสวนราชการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
ระดับคะแนน 3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ของสว นราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จและจั ดส งมายัง
สํานักงานสํานักงานพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร) ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยใน
แผนฯ ดังกลาว ตองมีการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรูความเขาใจ
ใหกับบุคลากรทุกระดับของสวนราชการในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข
ลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ระดับคะแนน 4 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
ไดแลวเสร็จครบถวน
ระดับคะแนน 5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
และมีการกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการ
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สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ
190

สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
เลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพองกันหรือสโนวบอลเทคนิค (snowball technique) จํานวน 9 ทาน
สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณพบวาปจจัยเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
รายละเอียดดังนี้
1. ปจจัยเสี่ยงดานการเงิน ครอบคลุมความเสี่ยงในการจัดสรรงบประมาณการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย คาใชจายรายหัว การจัดทําบัญชีการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การใชจายเงิน เงินยืม
การจัดทําทะเบียน
2. ปจจัยเสี่ยงดานการดําเนินงาน ครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องหลักสูตร การวัดและ
ประเมิ นผล กระบวนการเรี ยนรู การระดมทรัพยากร แหลงเรี ยนรู การนิเ ทศ การแนะแนว
การประกันคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร การมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตร การพัฒนา
โรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน การเรียนการสอน งานธุรการ การกํากับติดตาม
3. ปจจัยเสี่ยงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร ครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องพันธกิจ แผนกลยุทธ
นโยบาย วิสัยทัศน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
4. ปจจัยเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอกําหนด ครอบคลุมความเสี่ยงในดานระเบียบวินัย
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
5. ปจจัยเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมความเสี่ยงดาน
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ป จ จั ย เสี่ ย งด า นสิ่ ง แวดล อ ม ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งในด า นสิ่ ง แวดล อ มภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
7. ปจจัยเสี่ยงดานรางกาย เปนปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอนักเรียน
8. ป จ จั ย เสี่ ย งด า นความมั่ น ใจทางการศึ ก ษา ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งในเรื่ อ งการ
รองเรียน ชื่อเสี่ยง ภาพลักษณของสถานศึกษา
9. ปจจัยเสี่ยงดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ครอบคลุมความ
เสี่ยงในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การเฝาระวังความเสี่ยง การฝกซอมหรือการสอน
วิธีการหลบภัยธรรมชาติ ระบบการดูแลความปลอดภัย
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สํานักงานพัฒนาระบบขาราชการ(ก.พ.ร), “คูมือแนวทางดําเนินการสําหรับตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549-2551”. (อัดสําเนา).
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สรุป
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวามีความเสี่ยงหลายดานที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ผูวิจัยไดนําแนวคิดทางดานความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเคลมสัน มหาวิทยาลัยนอท
แคโรไลนา วีลมิงทัน เมืองซันเดอแลนด คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน
องค ก รสถาบั น การศึ ก ษาจริ ย ธรรมความมั่ น คงในการทํ า งานของอั ง กฤษ เจมส ร อท สภา
เศรษฐศาสตรโลก สวนงานสาธารณะรัฐบาลสกอตแลนด ลอราและไดนี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เจริญ เจษฎาวัลย เดวิด อัฟการ ธร สุนทรายุทธ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ประเสริฐ อัครประถมพงศ สมชาย ไตรรัตนภิรมย สงวน ชางฉัตร และฝายตรวจสอบความเสี่ยง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย มาเปนแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ จากการศึกษา
หลักการแนวคิดทฤษฎีพบความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาจํานวน 13
ดานคือ ความเสี่ยงทางดานการเงิน ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานกลยุทธ/
ยุทธศาสตร ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอบังคับ ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี/การสื่อสาร ความ
เสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย ความเสี่ยงดานภาพลักษณ ชื่อเสียง ความเสี่ยงดานการเรียนการ
สอน ความเสี่ยงดานรางกาย ความเสี่ยงดานการทุจริต ความเสี่ยงดานขอตกลงทางวิชาการ
ความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษาและความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม จากปจจัยเสี่ยงดาน
ตางๆ แสดงใหเห็นถึงปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทําใหสามารถระบุ
ความเสี่ยงไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเปนทิศทางในการหาปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมรวมไปถึงประโยชนใน
การนําไปวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาเปนแนวทางใหกับ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีแนวทางในการบริหารความเสียงที่เหมาะสมในแตละ
สถานศึกษาตอไป
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บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค
เพื่อทราบองคประกอบความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อทราบแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis)ประกอบดวยขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจยั เปนไปอยางมีระบบและบรรลุวตั ถุประสงคที่กําหนดไวผูวิจัยไดกําหนด
รายละเอียดขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ตําราตางๆทั้งภายในและตางประเทศ เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ นําผลที่ไดจากการศึกษามาจัดทํา
โครงรางงานวิจัยแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิและเสนอขออนุมัติโครงรางงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือแบบสัมภาษณ (interview)
เสนอใหที่ปรึกษาและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณากอนดําเนินการสัมภาษณผูอํานวยการ
สถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อนํามาประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยโดยการคั ดเลื อกผูอํานวยการจากการเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพองกัน (snowball
technique) สรางเครื่องมือแบบสอบถาม (questionnaire) สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเสนอใหที่
ปรึกษาและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณากอนเสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือเพื่อ
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความชัดเจนของภาษา เสนอเครื่องมือใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ความสอดคลองของขอคําถาม หลังจากนั้นปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ นําเครื่องมือที่สราง
ขึ้นไปเก็บขอมูลกับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจริง นําเครื่องมือไปตรวจสอบ
คุณภาพโดยวิธีการหาความเชื่อมั่น เมื่อนําเครื่องมือที่ไดจากการหาความเชื่อมั่นและปรับปรุง
เพิ่ มเติ ม แล ว นํ า เครื่ อ งมื อไปใช เ ก็บ ข อมู ล จากกลุ ม ตัว อย า งที่กํ า หนด รวบรวมข อมู ลที่ ได มา
ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเครื่องมือ ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปล
ผลการวิเคราะหขอมูลซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัยดังนี้
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ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- การบริหารความเสี่ยง
- การบริหารสถานศึกษา

สรุปแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอนที่ 2 การวิเคราะห
ปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สัมภาษณผูอํานวยการสถานศึกษาโดยการ
คัดเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพองกัน
(snowball technique) เพื่อนําขอมูลมา
ประกอบในการกําหนดกรอบแนวคิด
ปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษา
สรางเครื่องมือ /ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นําเครื่องมือไป try out หาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ / ปรับปรุงเครื่องมือ / นําเครื่องมือ
ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง

เครื่องมือวิจัย
ที่มีความตรง
เชิงเนื้อหา
ปจจัยหลักใน
การบริหาร
ความเสี่ยง

นําปจจัยหลักที่ไดมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหา
factor loading แลวนํามาจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของ factor

ตอนที่ 3 วิเคราะหวธิ ีการ
บริหารความเสี่ยง

นําปจจัยความเสี่ยงที่เรียงลําดับแลวมา
วิเคราะหบริหารความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการ
บริหารความ
เสี่ยงใน
สถานศึกษา
ขั้นแรก

เสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบกลวิธี
การไดมาซึ่งการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการ
บริหารความ
เสี่ยงใน
สถานศึกษา
ตาม
คุณลักษณะ
พื้นที่ความเสี่ยง

ปรับปรุงและแบงกลุมคุณลักษณะพื้นที่
ของความเสี่ยงตามภูมิภาค

แผนภูมิที่ 4 แสดงขั้นตอนการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการเสนอรางรายงานผลการวิจัย
เสนอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุง แกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอ
ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ระเบียบวิธวี จิ ัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธี
วิจัยซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
เพื่ อใหงานวิจัยครั้ งนี้ เปนไปตามวั ตถุ ประสงคของการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive
research) ที่มีแผนแบบการวิจัย แบบกลุมตัวอยางเดียวศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง
(the one shot, non-experimental case study design) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (Diagram) ดังนี้
O

R

X

เมื่อ R หมายถึง ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม
X หมายถึง ตัวแปรทีศ่ ึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จํานวน 32,186 แหง
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและขนาดของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขนาดสถานศึกษา
จํานวน
ขนาดเล็ก
24,293
ขนาดกลาง
6,670
ขนาดใหญ
765
ขนาดใหญพิเศษ
458
รวม
32,186
แหลงขอมูล : ศูนยปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 397 แหง (กําหนดตามตาราง Yamane (1970)) ในระดับความเชื่อมั่น 95% โดยกลุม
ผูใหขอมูลประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของกับปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษา จํานวน 5 คน
ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูสอนหรือผูที่รับผิดชอบการ
บริ ห ารความเสี่ ย งในสถานศึ ก ษา ผู ป กครอง และประธานคณะกรรมการหรื อ กรรมการ
สถานศึกษาโดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธี cluster sampling เปนระดับภูมิภาคและเขต
พื้นที่ และใชสัดสวนในการสุมสถานศึกษาใหเปนไปตามขนาดของกลุมตัวอยางตามรายละเอียด
แผนภูมิดังตอไปนี้
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ประชากรในการวิจัย
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 32,186 แหง

ขั้นที่ 1
แบงกลุม
ภูมิภาค

แบงกลุมตามภูมิภาคออกเปน 5 ภาค

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ขั้นที่ 2
แบงกลุม
เขตพื้นที่
ภาคเหนือ

ภาคใต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

แบงกลุมเขตพื้นที่ในแตละภูมิภาคออกเปน 3 กลุม

- 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไป มี 6 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ มี 10 จว.
- 1 เขตพืน้ ที่ (ไมมี)

ภาคกลาง

ภาคใต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไป มี 3 จว. - 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไป มี 6 จว. - 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไป มี 13 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ มี 13 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ มี 3 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ มี 4 จว.
- 1 เขตพืน้ ที่ มี 7 จว.
- 1 เขตพืน้ ที่ มี 5 จว.
- 1 เขตพืน้ ที่ มี 2 จว.

ภาคตะวันออก
- 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไป มี 1 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ มี 2 จว.
- 1 เขตพืน้ ที่ มี 1 จว.

แบงกลุมเขตพื้นที่ในแตละภูมิภาคตามสัดสวนจํานวนจังหวัด
ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไป ได 2 จว. - 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไปได 1จว. - 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไปได 2 จว. - 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไปได 5 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ ได 5 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ได 1 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ ได 3 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ได 1 จว.
้ ไ่ ด 2 จว.
้ ได
่ 1 จว.
- 1 เขตพืน้ ที่ ได 2 จว.
- 1 เขตพืนที
- 1 เขตพืน้ ที่ (ไมมี)
- 1 เขตพืนที

ขั้นที่ 3
แบงกลุม
สถานศึกษา

กลุมเขตพื้นที่

ภาคเหนือ

3 เขตพื้นที่ขึ้นไป
2 เขตพื้นที่
1 เขตพื้นที่
รวม

1,543
1,212
-2,755

จํานวนสถานศึกษาตามกลุมพื้นที่
ภาค
ภาคใต ภาคตะวันออก
กลาง
เฉียงเหนือ
158
880
5,289
1,480
276
411
206
176
282
1,844
1,332
5,982

ภาคตะวันออก
- 3 เขตพืน้ ที่ขนึ้ ไปได 1 จว.
- 2 เขตพืน้ ที่ได 1 จว.
- 1 เขตพืน้ ที่ได 1 จว.

ภาค
ตะวันออก
319
230
131
680

รวม
8,189
3,609
795
12,593

แบงกลุมสถานศึกษาตามสัดสวนกลุมตัวอยางจากตาราง(Yamane(1970)) ในระดับความเชื่อมั่น 95% จํานวน 397 แหง

ขั้นที่ 4
ผูใหขอมูล

กลุมเขตพื้นที่

ภาคเหนือ

3 เขตพื้นที่ขึ้นไป
2 เขตพื้นที่
1 เขตพื้นที่
รวม

49
38
-87

จํานวนสถานศึกษาตามกลุมพื้นที่
ภาค
ภาคใต ภาคตะวันออก
กลาง
เฉียงเหนือ
5
28
167
47
9
13
6
5
9
58
42
189

ภาค
ตะวันออก
10
7
4
21

รวม
259
114
24
397

ผูใหขอมูลในสถานศึกษา แหงละ 5 คนคือ 1. ผูบริหารสถานศึกษา 2. ผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษา 3. ครูหรือผูที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 4. ประธานกรรมการหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และ 5.ผูปกครอง ไดกลุมตัวอยางผูใหขอมูลทั้งสิ้น 1,985 คน

แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนการสุมตัวอยาง
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน
2. ตัว แปรที ่ศ ึก ษา คือ ตัว แปรที ่เ กี ่ย วขอ งกับ ปจ จัย การบริห ารความเสี ่ย งใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจากการที่ไดศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของพบวามีตัวแปรดังนี้
2.1 ความเสี่ยงดานการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
การบริหารพัสดุและสินทรัพย คาใชจายรายหัว การจัดทําบัญชีการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การใช
จายเงิน เงินยืม การจัดทําทะเบียน การจัดทํารายงานการขอซื้อ ขอจาง การเขียนเช็คสั่งจาย
2.2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการดําเนินงานดาน
การแนะแนว ความยุ งยากในการปฏิ บั ติ งาน การประกั นคุ ณภาพ การพั ฒนาโรงเรี ย นและ
พฤติกรรมนักเรียน งานธุรการ การกํากับติดตาม การพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมความรูความ
เขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน
2.3 ความเสี่ยงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องนโยบาย แผน
พันธกิจ กลยุทธ/ยุทธศาสตรของสถานศึกษา
2.4 ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องวินัย การตรวจสอบ
ภายใน/ควบคุมภายใน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ/มาตรการ/ขอกําหนดจากตนสังกัด
2.5 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี/การสื่อสาร หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 ความเสี่ยงดานรางกาย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับรางกายของบุคลากรใน
สถานศึกษา เชน การลื่นหกลม การทํารายรางกาย การไดรับบาดเจ็บภายในสถานศึกษารวมไปถึง
สุขภาพและความปลอดภัยทางดานรางกาย
2.7 ความเสี่ยงดานภาพลักษณ ชื่อเสี่ยง หมายถึง ชื่อเสี่ยงของการจัดการบริหาร
สถานศึ กษาของผู บริ หาร การสอนของครู คุ ณภาพของนักเรี ยน การยอมรับของผู ที่เกี่ ยวของ
ผลกระทบตอสถานศึกษา
2.8 ความเสี่ยงดานการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องหลักฐานทางการเงินสูญ
หาย เอกสารทางการเงินถูกปลอมแปลง และการนําทรัพยสินไปใชสวนตัว
2.9 ความเสี่ ยงด านทรั พยากรมนุ ษย หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกั บการระดม
ทรัพยากร การนิเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากร การโยกยายผูบริหาร
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2.10 ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตร แหลงเรียนรู กระบวนการเรียนรู
2.11 ความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการรอง
เรียน ความเชื่อมั่น/ความมั่นใจ ชุมชนรอบโรงเรียนไมไดความสําคัญตอการรวมมือในการพัฒนา
ระบบดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน การใหบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
2.12 ความเสี่ ยงดานขอตกลงทางวิชาการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทํา
การบานนอยหรือไมมีการบาน การไมตรวจงาน/การบาน การเลิกเรียนกลางคัน การไมสนใจการ
เรียนรวมถึงความผูกพันกับสถานศึกษา การใหรางวัลและการลงโทษ
2.13 ความเสียงดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงภายนอก
โรงเรียน ความเสี่ยงภายในโรงเรียน ความเสี่ยงภายในอาคารเรียน การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียน การฝกซอม/สอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติ การเฝาระวังความเสี่ยง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชุดคือ
เครื่ องมื อชุ ดที่ 1 เป นแบบสั มภาษณ เ ชิ งโครงสร างที่ เ กี่ ยวข องกั บความเสี่ ยงของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผูวิจัยใชในการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากการเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพองกันหรือสโนวบอลเทคนิค (snowball technique)
เพื่อนําขอมูลมาประกอบในการสรางเครื่องมือวิจัยใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
เครื่องมือชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยลั ก ษณะของแบบสอบถามเป น ข อ คํ า ถามแบบมาตรประมาณค า 3 ระดั บ ซึ่ ง คะแนนมี
ความหมายดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง มีโอกาสที่เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบตอสถานศึกษามาก
ใหมีน้ําหนัก 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง มีโอกาสที่เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบตอสถานศึกษาปานกลาง
หรือคอนขางมาก ใหมีน้ําหนัก 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง มีโอกาสที่เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบตอสถานศึกษานอย
ใหมีนา้ํ หนัก 1 คะแนน
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การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวิจัยโดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของและงานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากการเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพองกัน (snowball technique) โดยผูวิจัยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงกอนในบุคคลแรก จากนั้นใหบุคคลแรกเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติสอดคลอง
กับคุณสมบัติที่กําหนดจํานวน 10 คน รอบที่สองใหทั้ง 10 คนเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติสอดคลอง
กับคุณสมบัติที่กําหนดทานละ 10 คน จากนั้นนํารายชื่อที่ไดรับมาจัดลําดับความถี่ ไดจํานวน
ความถี่ที่ใกลเคียงกันจํานวน 9 ทาน หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
ทั้ง 9 ทาน นําผลการสัมภาษณและขอมูลจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของมาวิเคราะหและ
สรางเปนเครื่องมือวิจัยฉบับรางภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองและเหมาะสมตามขอบเขตที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว
เสนอใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งทางดานความตรงเชิงเนื้อหา
สํานวนของภาษาดวยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) แลวนําแบบสอบถาม
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญซึ่งผูเชี่ยวชาญประกอบดวย
1. รองศาสตราจารย ดร.ธร สุนทรายุทธ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล ติรกานันท ภาควิชาวัดและประเมินผลการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารียวรรณ อวมตานี คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ดร.วันทยา วงศศลิ ปภิรมย ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5. ดร.สุนีย สอนตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศรนนทบุรี
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับสถานศึกษาจํานวน 11 แหง
โดยมีจํานวนผูใหขอมูลจํานวน 5 คนตอ 1 แหง รวมเปน จํานวน 55 คน แลวนําแบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืนมาหาความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 120 โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) พบวามีคาความเชื่อมั่น 0.969
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Lee J.Cronbach, Essentials of psychological Testing, 4th ed. (New York :
Harper & Row Publishers, 1984), 161.
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาวขางตนเพื่อใหไดรับ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและไดขอมูลตามความเปนจริง ผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร แจงไปยัง
สถานศึกษาทีเ่ ปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อการวิจัย
2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายจุดมุงหมายและความสําคัญ
ของการวิจัย
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรบั แบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแลวผูว ิจัยตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ของแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
2. จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส
3. นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโปรแกรม SPSS
(Statistical Package for the Social Science)
สถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยและขอคําถามในการวิจัย
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและวิธีการที่นําเสนอดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลขั้นพื้นฐานใชการคํานวณคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิเ คราะหค า ระดับ ความคิด เห็น ของผู ต อบแบบสอบถามปลายปด แบบมาตร
ประมาณคา 3 ระดับ ทั้งนี้ในการวิเคราะหถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูใหขอมูลตกอยูในชวงใดก็แสดงวาเปนลักษณะการปฏิบัติที่ตรงตามสภาพที่เปนจริงโดย
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) 121 ดังนี้

121

John W.Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice – Hall Inc., 1970), 190.

127

127
คาเฉลีย่ 2.50 – 3.00 คะแนน หมายถึง ความถี่ทเี่ กิดขึ้นหรือมีผลกระทบ
ตอสถานศึกษามาก
คาเฉลีย่ 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง ความถี่ทเี่ กิดขึ้นหรือมีผลกระทบ
ตอสถานศึกษาปานกลางหรือคอนขางมาก
คาเฉลีย่ 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ความถี่ที่เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบ
ตอสถานศึกษานอย
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนแนะอื่นๆ ตอการบริหาร
ความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
3. การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใช
การวิเคราะหตัวประกอบ “EFA” (Exploratory Factor Analysis)
4. วิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความเสี่ยง โดยเกณฑในการจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑโดยใชแนวคิดของเบสท (Best) เปนฐานใน
การวิเคราะหดังนี้
- คะแนนจากผลคูณระหวางคาเฉลี่ยความเสี่ยงกับคาเฉลี่ยผลกระทบอยูระหวาง
6.25-9.00 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงระดับมาก
- คะแนนจากผลคูณระหวางคาเฉลี่ยความเสี่ยงกับคาเฉลี่ยผลกระทบอยูระหวาง
2.25-6.24 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงระดับปานกลางหรือระดับคอนขางมาก
- คะแนนจากผลคูณระหวางคาเฉลี่ยความเสี่ยงกับคาเฉลี่ยผลกระทบอยูระหวาง
1.00-2.24 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงระดับนอย
5. การวิเคราะหความแตกตางของปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจําแนกตามสถานศึกษาที่อยูในเมืองและนอกเมือง ใชการทดสอบคาที (t- test) และ
การวิ เ คราะหความแตกตางของปจจั ยความเสี่ยงจําแนกตามภูมิภาคใชการวิเ คราะหค วาม
แปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) และเมื่อพบวามีความแตกตางจะนําไปทดสอบรายคู
โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
6. เสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบกลวิธีในการปฏิบัติ (Strategy Probe) ในการ
วิ จั ย อี ก ครั้ ง เพื่ อ มุ ง หวั ง ถึ ง ผลลั พ ธ ใ นการได ม าซึ่ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งโดยผู เ ชี่ ย วชาญ
ประกอบดวย
6.1 รองศาสตราจารย ดร.ธร สุนทรายุทธ ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
6.2 รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
6.3 รองศาสตราจารยวันเพ็ญ กฤตผล ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารียวรรณ อวมตานี คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.5 ดร.เจนเนตร มณีนาค แผนฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
7. วิเคราะหกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในประเทศไทย กลุมปจจัยความ
เสี่ยงของสถานศึกษาในแตละภูมิภาค และกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในเมืองและ
นอกเมืองโดยการคํานวณเปอรเซ็นไทล (Percentiles)
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สรุป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางไดแกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 397 แหง กลุมผูใหขอมูลมีจํานวน 5 คน ตอสถานศึกษา 1 แหง คือผูบริหารสถานศึกษา
ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา ครูหรือผูที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการหรือ
กรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบสัมภาษณ
เชิงโครงสราง สถิติที่ใชคือคาความถี่(frequency) คารอยละ(percentage) คาเฉลี่ย(X) สวนเบี่ยง
แบนมาตรฐาน (S.D) เปอรเซ็นไทล (percentiles) การวิเคราะหตัวประกอบ (exploratory factor
analysis) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA)
ทดสอบรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) การวิเคราะหความเห็นและขอเสนอแนะในสวนที่
เปนแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยในการทราบปจจัยความเสี่ยงและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผูวิจัยได
ดําเนินการสังเคราะหเอกสาร สัมภาษณ และแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังกลุมตัวอยางซึ่งเปนสถานศึกษาจํานวน 397 แหง
รวมแบบสอบถามจํานวน 1,985 ฉบับ ไดรับตอบกลับคืนมาจํานวน 283 แหง รวมแบบสอบถาม
จํานวน 1,415 ฉบับ คิดเปนรอยละ 71.29 นําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใช
ตารางประกอบคําบรรยายจําแนกออกเปน 3 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหปจ จัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 การวิเคราะหปจ จัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
2.2 การวิเคราะหปจ จัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โดยการวิเคราะหตัวประกอบ (exploratory factor analysis)
2.3 การวิเคราะหปจ จัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โดยการคํานวณเปอรเซ็นไทล (percentiles) ของสถานศึกษาในประเทศไทยและแบงกลุมตาม
คุณลักษณะพื้นที่ปจจัยความเสี่ยงตามภูมิภาค ในเมืองและนอกเมือง
2.4 การวิเคราะหความแตกตางของปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษา
ในแตละภูมิภาค ในเมืองและนอกเมือง
ตอนที่ 3 การวิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.1 การวิเคราะหคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของโอกาสและผลกระทบของปจจัยความเสี่ยงในแตละดานและการจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยความเสี่ยง
3.2 การวิ เ คราะห แ นวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งในสถานศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการสัมภาษณผบู ริหารสถานศึกษา
3.3 การวิเคราะหคาความถี่ คารอยละของความเห็นผูเชี่ยวชาญในการ
พิจารณาตรวจสอบกลวิธีการไดมาซึ่งการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถามประกอบด วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
อาชี พ ประสบการณ การทํ างาน สถานที่ ตั้ งของสถานศึ กษาในเมื องนอกเมื องและขนาดของ
สถานศึกษา โดยผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,415 คน จากจํานวนสถานศึกษา 283 แหง มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ตําแหนง
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
อายุ
1. ไมเกิน 30 ป
2. 31 – 40 ป
3. 41 – 50 ป
4. 51 - 60 ป
5. 61 ปขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ป.บัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวม

ผูอํานวย
การโรงเรียน

รอง
ผูอํานวยการ
โรงเรียน

ครู

ประธาน/
กรรมการ ผูปกครอง
สถานศึกษา

รวม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละจํานวน รอยละจํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
211
72
283

74.56 139 49.12
25.44 144 50.88
100 283 100

111 39.22 132 46.64 160 56.54
172 60.78 151 53.36 123 43.46
283 100 283 100 283 100

753
662
1,415

53.22
46.78
100

--22
106
155
--283

--14.19
37.45
54.76
--100

13
50
107
113
--283

4.60
16.26
34.24
36.40
8.40
100

57
227
529
565
37
1,415

4.03
16.05
37.38
39.92
2.62
100

--99
7
172
5

--- ------- --- 127 44.87 127 44.87
35.00 185 65.38 239 84.45 131 46.28 119 42.05
2.46 4
1.41
2 0.71 1 0.36 3
1.06
60.77 90 31.80 42 14.84 23 8.13 32 11.31
1.77 4
1.41 --- --- 1 0.36 2
0.71

254
773
17
359
12

17.94
54.63
1.21
25.37
0.85

1,415

100

283

4
42
109
128
--283

100 283

1.41
14.84
38.52
45.23
--100

4.60
17.66
37.81
39.93
-100

27
67
110
66
13
283

9.53
23.67
38.87
23.33
4.60
100

13
46
97
103
24
283

100 283 100 283 100 283

100

จากตารางที่ 9 แสดงสถานภาพส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถามพบว า มี ผู ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 1,415 คน สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 753 คน คิดเปนรอยละ
53.22 เพศหญิงจํานวน 662 คน คิดเปนรอยละ 46.78 ดานอายุพบวา สวนใหญอายุชวง 51–60
ปมีมากที่สุดจํานวน 565 คน คิดเปนรอยละ 39.92 รองลงมาอายุชวง 41 – 50 ป จํานวน 529 คน
คิดเปนรอยละ 37.38 และนอยที่สุดอายุ 61 ปขึ้นไปจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 2.62 ดาน
ระดั บ การศึ ก ษาพบว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ม ากที่ สุ ด จํ า นวน 773 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 54.63
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รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 359 คน คิดเปนรอยละ 25.37 และนอยที่สุดคือระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 0.85
สําหรับผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 74.56 เปนเพศหญิงจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 25.44 ผูตอบ
แบบสอบถามในตําแหนงนี้สวนใหญมีอายุในชวง 51- 60 ป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 54.76
รองลงมาอายุชวง 41 – 50 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 37.45 และในดานระดับการศึกษามี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทมากที่สุดจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 60.77
ผู ต อบแบบสอบถามในตํา แหนง รองผูอํา นวยการโรงเรีย นสว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง
จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 50.88 เปนเพศชายจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 49.12 มีอายุ
51–60 ปมีมากที่สุดจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 45.23 รองลงมาอายุ 41–50 ป จํานวน 109
คน คิดเปนรอยละ 38.52 ในดานระดับการศึกษาสวนใหญอยูระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน
185 คน คิดเปนรอยละ 65.38 รองลงมาระดับปริญญาโท จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 31.80
ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงครูสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 172 คน คิดเปนรอย
ละ 60.78 เปนเพศชายจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 39.22 มีอายุ 51–60 ปมีมากที่สุดจํานวน
113 คน คิดเปนรอยละ 39.93 รองลงมาอายุ 41–50 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 37.81
ในดานระดับการศึกษาสวนใหญอยูระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ
84.45 รองลงมาระดับปริญญาโท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 14.84
ผู ต อบแบบสอบถามที่เ ป น ประธาน/กรรมการสถานศึ ก ษาส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง
จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 53.36 เปนเพศชายจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 46.64 มีอายุ
41–50 ปมีมากที่สุดจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 38.87 ในดานระดับการศึกษาสวนใหญอยู
ระดับปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 46.28 รองลงมาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 44.87
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูปกครองสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 160 คน คิดเปน
รอยละ 56.54 เปนเพศหญิงจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 43.46 มีอายุ 51–60 ปมีมากที่สุด
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 36.40 รองลงมาอายุ 41–50 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ
34.24 ในดานระดับการศึกษาสวนใหญอยูระดับต่ํากวาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 127 คน คิด
เปนรอยละ 44.87 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 42.05
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ตารางที่ 10 แสดงประสบการณการทํางานของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
และครูในสถานศึกษา
รอง
ผูอํานวยการ
ครู
รวม
โรงเรียน
ตําแหนง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ประสบการณ
การทํางาน
13
4.59
15
5.30
20
7.07
48
5.65
1. 1 - 5 ป
26
9.19
27
9.54
30
10.60 83
9.78
2. 6 – 10 ป
18
6.36
21
7.42
32
11.31 71
8.36
3. 11 -15 ป
22
7.77
34
12.01
18
6.36
74
8.72
4. 16 -20 ป
47
16.61
40
14.13
44
15.55 131
15.43
5. 21 - 25 ป
92
32.51
75
26.50
72
25.44 239
28.15
6. 26 - 30 ป
65
22.97
71
25.09
67
23.67 203
23.91
7. 31 ปขึ้นไป
รวม
283
100
283
100
283
100
849
100
สถานภาพ

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

จากตารางที่ 10 แสดงประสบการณการทํางานของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการและครู
ในสถานศึกษาพบวาสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 26-30 ปจํานวน 239 คนคิดเปนรอยละ
28.15 รองลงมาคือ 31 ปขึ้นไป จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 23.91
ประสบการณการทํางานของผูอํานวยการโรงเรียนพบวาสวนใหญมีประสบการณ 2630 ปจํานวน 92 คนคิดเปนรอยละ 32.51 รองลงมาคือ 31 ปขึ้นไปจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ
22.97
ประสบการณการทํางานของรองผูอํานวยการโรงเรียนพบวาสวนใหญมีประสบการณ
26-30 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 26.50 รองลงมาคือ 31 ปขึ้นไป จํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 25.09
ประสบการณการทํางานของครูพบวาสวนใหญมีประสบการณ 26-30 ป จํานวน 72 คน
คิดเปนรอยละ 25.44 รองลงมาคือ 31 ปขึ้นไป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 23.67
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ตารางที่ 11 แสดงอาชีพของ ประธานกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษา
สถานภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ผูปกครอง
รวม
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ตําแหนง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

อาชีพ
1. คาขาย
2. รับราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. พนักงานบริษัทเอกชน
5. รับจางทั่วไป
6. ขาราชการบํานาญ
7. ทําสวนยาง/เกษตร
8. แมบาน
9. ธุรกิจสวนตัว
10.ทนายความ
11.นักการเมือง
รวม

66
121
-3
11
40
35
-5
1
1
283

23.32
42.76
-1.06
3.89
14.13
12.37
-1.77
0.35
0.35
100

58
89
11
8
65
21
26
4
1
--283

20.49 55 19.43
31.45 138 48.76
3.89 --2.83 --22.97 45 15.90
7.42 24 8.48
9.19 21 7.42
1.41 --0.35 ---- ---- --100 283 100

179
348
11
11
121
85
82
4
6
1
1
849

21.08
40.99
1.30
1.30
14.25
10.01
9.66
0.47
0.71
0.12
0.12
100

ตารางที่ 11 แสดงอาชีพของประธานกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและกรรมการ
สถานศึกษาพบวาสวนใหญมีอาชีพรับราชการจํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ 40.99 รองลงมา
มีอาชีพคาขายจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 21.08 สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เปนประธาน
กรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีอาชีพรับราชการจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 42.76 รองลงมามี
อาชีพคาขายจํานวน 66 คิดเปนรอยละ 23.32 สําหรับผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับราชการ
จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 31.45 รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไปจํานวน 65 คนคิดเปนรอยละ
22.97 สวนกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีอาชีพรับราชการจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ
48.76 รองลงมามีอาชีพคาขายจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 19.43

135

135
ตารางที่ 12 แสดงขนาดและจํานวนสถานศึกษาในเมืองและนอกเมือง
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดของสถานศึกษา
ในเมือง
นอกเมือง
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน

(รอยละ)

เล็ก (น.ร.ต่ํากวา 100 คน)
เล็ก (น.ร.101-300 คน)
กลาง (น.ร.301-500 คน)
กลาง (น.ร.501-1,000 คน)
ใหญ (น.ร.1,001 – 1,500 คน)
ใหญ (น.ร.1,501 – 2,000 คน)
ใหญพิเศษ (น.ร. ตั้งแต 2,001 คน ขึ้นไป)
รวม

6
23
11
6
12
12
16
87
87

6.42
26.83
13.07
6.88
13.76
14.22
18.81
100
30.81

33
89
23
24
8
12
6
196
196

17.06
45.35
11.95
12.26
3.88
6.33
3.17
100
69.19

39
112
35
30
20
25
23
283
283

13.78
37.17
12.30
10.60
6.93
8.76
10.46
100
100

151
(53.43)
65
(22.90)
67
(23.67)
283
(100)

จากตารางที่ 12 แสดงขนาดและจํานวนสถานศึกษาในเมืองและนอกเมืองจํานวน 283
แหงพบวาสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 151 แหง คิดเปนรอยละ 53.43 และสถานศึกษา
สวนใหญเปนสถานศึกษานอกเมืองจํานวน 196 แหง คิดเปนรอยละ 69.19
สําหรับสถานศึกษาในเมืองจํานวน 87 แหง สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียน
จํานวน 101–300 คน) จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ 26.83 รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาด
ใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 2,001 คนขึ้นไป) จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 18.81 และสถานศึกษา
นอกเมืองจํานวน 196 แหง สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนจํานวน 101–300 คน)
จํานวน 89 แหงคิดเปนรอยละ 45.35 รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก(นักเรียนต่ํากวา100 คน)
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 17.06
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
สัมภาษณ ผูบ ริหารสถานศึ กษาในสถานศึก ษาระดับ การศึกษาขั้นพื้ นฐานจากการเลือกแบบ
เสนอแนะที่เห็นพองกันหรือสโนวบอลเทคนิค (snowball technique) จํานวน 9 ทาน หลังจากนั้นนํา
ผลการสัมภาษณและขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีมาสรุปเปนตัวแปร
แลวนํามาสรางเปนขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม ซึ่งไดตัวแปรที่เปนองคประกอบของการ
บริหารความเสี่ยงจํานวน 8 องคประกอบดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 13 สรุปสาระสําคัญจากการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ
องคประกอบ
รายละเอียด
1. ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรงบประมาณ
การบริหารพัสดุและสินทรัพย คาใชจายรายหัว
การจั ดทํ าบั ญชี การเงิ น ใบเสร็ จรั บเงิ น การใช
จายเงิน เงินยืม การจัดทําทะเบียน
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานของหลักสูตร
การวั ด และประเมิ น ผล กระบวนการเรี ยนรู
การระดมทรัพยากร แหลงการเรียนรู การนิเทศ
การแนะแนว ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง าน
การประกันคุณภาพ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร
การมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตรการพัฒนา
โรงเรี ย นและพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น การเรี ย น
การสอน งานธุรการ การกํากับติดตาม
3. ความเสี่ยงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร
4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอบังคับ
5. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี/การสื่อสาร
6. ความเสี่ยงดานรางกาย

ความเสี่ยงเกีย่ วกับแผน พันธกิจ กลยุทธ
นโยบาย วิสัยทัศน
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน /
การควบคุมภายใน วินัย
ความเสี่ยงเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ความเสี่ยงเกีย่ วกับอุบตั ิเหตุตอรางกายภายใน
โรงเรียน

137

137
ตารางที่ 13 (ตอ)
องคประกอบ
7. ความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา
8. ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
9. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย

รายละเอียด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรองเรียน ความมั่นใจ
การบริการวิชาการ ระบบการดูแลนักเรียนและ
ชุมชนรอบโรงเรียนใหความสําคัญ
ความเสี่ยงเกีย่ วกับสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
ภายนอกโรงเรียน ภายในอาคาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเฝา
ระวั ง ความเสี่ ย ง การฝ ก ซ อ มหรื อ การสอน
วิธีการหลบภัยธรรมชาติ ระบบการดูแลความ
ปลอดภัย

จากตารางที่ 13 สรุปสาระสําคัญจากการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นจากการ
สัมภาษณพบวามีปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 8 องคประกอบ
คือ ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร
ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอบังคับ ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสาร ความเสี่ยง
ดานรางกาย ความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา และความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
2.2 การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการ
วิเคราะหตัวประกอบ (exploratory factor analysis) ซึ่งวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่สําคัญ
ผลการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
วิเคราะหตัวประกอบ (exploratory factor analysis) ผูวิจัยไดวิเคราะหความเหมาะสมโดยใช
KMO and Bartlett’s test ซึ่งคา KMO เปนการทดสอบความเหมาะสมของ correlation matrix
ในการวิเคราะหองคประกอบคือเปนดัชนีที่บอกความแตกตางระหวาง matrix สหสัมพันธของตัว
แปรที่สังเกตไดกับ matrix สหสัมพันธ เมื่อวิเคราะหแลวพบวาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy. = 0.962 ซึ่งเขาใกล 1 ดังนั้นจึงสรุปไดวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะนํา
เทคนิค factor analysis มาใชและการวิเคราะหตัวประกอบ ดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก
(orthogonal rotation) โดยใชแวริแมกซ (varimax rotation) ได 5 ปจจัยโดยพิจารณาจากคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกวา 1 ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และการเลือกปจจัย
จากจํ านวนตั วแปรในแต ละป จจั ยที่ ต องมี ตัวแปรบรรยายปจจั ยนั้ นๆ โดยมีค าน้ําหนัก(factor
loading)แตละตัวแปรเทากับ 0.3 ขึ้นไป122 ดังรายละเอียดดังนี้
122

Hair,J.,Anderson, R.,Tatham, R. and Black, W. (1998), Multivariate Data
Analysis. London : Prentice Hall. 111-112.

138

138
ตารางที่ 14 องคประกอบที่ 1 ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
ตัวแปร

ขอความ

22

วิธีการสอน
- วิธีการสอนไมกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและแกปญหา
- ขาดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน
- ขาดการนําการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
- ขาดการบูรณาการกระบวนการเรียนรูข ามกลุมสาระ
- จัดเนื้อหาการเรียนการสอนไมสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
- กิจกรรมที่จัดไมไดคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนแตละคน
- ขาดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนต่ํา
- ครูขาดการบันทึกผลการเรียนหลังจากการสอน
ลักษณะผูสอน
- ครูใชเวลาในการเรียนการสอนสวนใหญในการทําวิจัย/เสนอผลงาน
- ครูขาดทักษะในการเขียนโครงงานเพื่อใชในการเรียนการสอน
- ขาดการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน
- ขาดแคลนตําราและเอกสารในการสอน
- ครูขาดทักษะในการนําแหลงเรียนรูมาใชในการเรียนการสอน
- ครูขาดความรูค วามเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน
กลยุทธ/ยุทธศาสตร
- การดําเนินงานไมตรงกับพันธกิจ/แผนกลยุทธที่กําหนดไว
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ปฏิบัติงาน
- การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาไมสอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธกิจ
ของสถานศึกษา
- มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเขตพื้นที่/กระทรวงฯ
- ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง
- ในการวัดผลการดําเนินงานไมมีตัวชีว้ ัดผลงานที่แมนยําในการ
เชื่อมโยงกับการขึ้นขั้นเงินเดือน/เลื่อนระดับ
- พันธกิจที่กาํ หนดไวไมสามารถทําใหบรรลุวิสัยทัศนได

31

38

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.850

0.835

0.828

139

139
ตารางที่ 14 (ตอ)
ตัวแปร

26

43

ขอความ
- แผนกลยุทธไมสามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัตเิ นื่องจากวางแผน
ไวสูงเกินไป
- ไมไดดําเนินการตามแผนกลยุทธที่กําหนดไวอยางแทจริง
- ผูบ ริหารขาดความรูความเขาใจในเรื่องแผนกลยุทธ
- ผูบริหารใหความสําคัญกับงบประมาณมากกวาวิธกี ารที่จะ
ทํางานใหสําเร็จ
การแนะแนว
- ผูแนะแนวมีความรูไมครอบคลุมในเรื่องทีจ่ ะแนะแนว
- ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึง
- ใหความสําคัญในกิจกรรมแนะแนวไมเพียงพอ
- ขาดการติดตามผลจากการแนะแนว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชยงั มีการใชไมคุมคาและไมเหมาะสม
- ขาดระบบการปองกันขอมูลสูญหาย (Back up ขอมูล)
- ขาดระบบการปองกันการเขาถึงของระบบขอมูลภายในสถานศึกษา
- นักเรียนสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความบันเทิงมากกวาความรู
- ขอมูลสารสนเทศไมเปนปจจุบัน
- มีการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูลบอย
- ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ครูและผูบ ริหารใชสารสนเทศในการตัดสินใจเปนสําคัญ
- ครูขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
- ระบบฐานขอมูลสารสนเทศไมมีประสิทธิภาพ
- ครูขาดประสบการณในกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ไมมีการกลั่นกรองเนื้อหาใน Internet ในระดับผูใช (นักเรียน)
- ขาดการสอดแทรกเนื้อหาความรูเทาทันสื่อสารสนเทศบน
อินเตอรเน็ตในกลุมสาระ
- การละเมิดลิขสิทธิ์ในการใชซอฟแวร

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.825

0.813

140

140
ตารางที่ 14 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

28

การประกันคุณภาพ
- ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ดําเนินการเฉพาะเวลาที่ผปู ระเมินภายนอกมาประเมินเทานั้น
- พัฒนางานประกันคุณภาพแบบตางคนตางทํา
- ไมไดจัดตั้งคณะดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
- ขาดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ไมไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ขาดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
- ผูปกครอง ชุมชน ไมไดเขามามีสว นรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
การจัดการทรัพยากรมนุษย
- มอบหมายงานไมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
- บรรจุแตงตั้งบุคลากรไมตรงกับความถนัด
- บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน/ทักษะในการจัดการเรียนการ
สอน
- บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
- บุคลากรไมไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน
- ขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะ
- ครูที่มีความรูความสามารถขอลาออก
- ครูที่มีความรูค วามสามารถขอเกษียณกอนกําหนด
- ครูทํางานไมเต็มเวลา ขาดการทุมเท
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไมโปรงใส
- การปฏิบัติงานเนนเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ
การกํากับติดตาม
- ความไมสม่ําเสมอในการใหการบานนักเรียน
- ความไมสม่ําเสมอในการตรวจการบานนักเรียน
- การลาออกจากโรงเรียนกลางคัน

29

23

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.807

0.803

0.796

141

141
ตารางที่ 14 (ตอ)
ตัวแปร

24

21

ขอความ
- ขาดการสํารวจและการติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแลว
วาไปเรียนตอหรือไปดําเนินชีวติ อยางไร
- ผูบริหารขาดการติดตามโครงการตาง ๆ ในสถานศึกษาอยาง
ใกลชิด
แหลงการเรียนรู
- ขาดการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
- ไมไดจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู
- ไมไดจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู
- ใชแหลงเรียนรูย ังไมทั่วถึง
- ขาดการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู
- ขาดการสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
- การดําเนินการวัดและประเมินในการปฏิบัติงานมีการ
ดําเนินการไมตอเนื่อง
- ขาดการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล
- วิธีการประเมินไมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผลไมเปนไปตามสภาพความเปนจริง
- ครูขาดความรูใ นดานการวัดและประเมินผล
- ครูขาดการวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ
- ขาดการตรวจคุณภาพของขอสอบ
- ขาดการจัดทําคลังขอสอบ (การเก็บขอสอบที่มีคุณภาพไว
เพื่อนําไปใชในโอกาสตอไป)
- ขาดระบบการติดตามการประเมินผลอยางชัดเจน
- ไมไดนําผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาตามขอเสนอแนะที่
ไดรับ
- ขาดความเปนธรรมในการตัดสินผลประเมินการเรียน เชน
การตัดเกรดนักเรียนตามความพึงพอใจ ฯลฯ

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.790

0.784

142

142
ตารางที่ 14 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

42

การสื่อสาร
- ขาดการประชาสัมพันธที่เปนระบบและตอเนื่อง
- การประชาสัมพันธกจิ กรรมของสถานศึกษายังไมหลากหลาย
- ขาดการติดตอประสานงานภายใน
- ขาดการติดตอประสานงานภายนอก
- การประชาสัมพันธเขาไมถึงกลุมเปาหมาย
การตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
- ขาดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
- บุคลากรขาดความรูในเรื่องการทําเอกสารควบคุมภายใน
- การจัดทําหลักฐาน เอกสารตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในไมเปน
ปจจุบัน
- บุคลากรขาดความรูความเขาใจวิธีการและกฎระเบียบในการ
ตรวจสอบภายใน

40

30

23

การมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตร การพัฒนาโรงเรียนและ
พฤติกรรมนักเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษาไมไดเขามามีบทบาทในการวางแผนฯ
- คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน ไมไดเขามามี
บทบาทในการจัดทําหลักสูตร
- คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตอเนื่องในการเขารวม
ประชุมกับสถานศึกษา
- ขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา
การระดมทรัพยากร
- ขาดการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ เชน ชุมชน ผูปกครองฯ
เพื่อระดมทรัพยากรสําหรับการศึกษา
- ขาดทักษะ/ความรูเกีย่ วกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ใหกับผูเกี่ยวของ
- ไมไดนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามารวมในการจัดการศึกษา

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.772

0.770

0.747

0.739

143

143
ตารางที่ 14 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.738

25

การนิเทศ
- ขาดระบบการจัดการการนิเทศภายในโรงเรียน
- ขาดการนําผลการนิเทศทีไ่ ดรับมาพัฒนางาน
- ผูนเิ ทศขาดความรูความสามารถในการนิเทศงาน

27

ความเครียดในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับ
การเงิน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุง ยากเกี่ยวกับ
เพื่อนรวมงาน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับ
การสอน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยาก
เกี่ยวกับการอบรม/พัฒนา
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยาก
เกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับ
ภาระงานนอกเหนือจากงานสอน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถที่ตองใชในการทํางาน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธของครูกบั ผูบริหาร

0.737

32

งานธุรการ
- การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ/ระเบียบ
- การจัดเก็บเอกสารไมเปนปจจุบัน
- ขาดการจัดทําทะเบียนคุมหนังสือรับสงเอกสาร

0.714

144

144
ตารางที่ 14 (ตอ)
ตัวแปร
20

ขอความ

การดําเนินงานดานหลักสูตร
- ขาดการวิเคราะหหลักสูตร
- หลักสูตรทองถิน่ ไมไดพัฒนาใหสอดคลองกับวิถีชวี ิตในทองถิ่น
- ขาดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ไมมีโครงสรางของคณะทํางานดานการพัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรไมครอบคลุมทุกกลุมสาระ
- บุคลากรขาดความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร
- การประเมินหลักสูตรไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด
- การจัดทําแผนการเรียนรูไมสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรทองถิ่น
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.686

51.858
39.734

จากตาราง 14 พบวาองคประกอบที่ 1 “ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน” ซึ่ง
บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 18 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง
0.686 ถึง 0.850 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 51.858 และคารอยละของ
ความแปรปรวนเทากับ 39.734 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 18 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยาย
องคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยความเสี่ยงได
รอยละ39.734 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues)กับองคประกอบอื่นๆ
แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1

145

145
ตารางที่ 15 องคประกอบที่ 2 ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน
ตัวแปร
11

14
16
18
10

08

ขอความ
ขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
- ขาดการทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
- ขาดการเจาะปรุ/ประทันตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใช
การบันทึกทะเบียนคุมเงินไมเปนปจจุบัน
หลักฐานทางการเงินสูญหาย
เอกสารทางการเงินถูกปลอมแปลง
การจัดทําบัญชีการเงิน
- เจาหนาที่ทําบัญชีคลาดเคลื่อน
- รับเงินโดยไมไดบันทึกบัญชี
- นําเงินไปใชกอนแลวคอยลงบัญชีในคราวหลัง
- รับเงินโครงการตาง ๆ โดยไมผานระบบบัญชีของโรงเรียน
- เจาหนาที่แยกประเภทบัญชีไมถูกตอง
- ผูรับ ผูจาย ผูทําบัญชีเปนคน คนเดียวกัน
- ลงวันเดือนปทรี่ ับเงินไมตรงกับการบันทึกบัญชี
- ใชจายเงินซ้ําในรายการเดียวกัน
- ใชเงินผิดประเภท (เชน บันทึกรายไดเปนเงินบํารุงการศึกษา)
- รับเงินโดยไมไดออกใบเสร็จ
- เขียนรายละเอียดในใบเสร็จไมชัดเจน เชน ไมระบุวาเปนเงิน
ประเภทใด ภาคเรียนใด
การบริหารพัสดุและสินทรัพย
- จายเงินโดยไมไดรบั พัสดุ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับไมครบถวน
- มีการแบงซื้อพัสดุบางรายการเพื่อใหวงเงินต่าํ กวาที่กาํ หนดใน
การสอบราคาหรือประกวดราคา
- จัดซื้อวัสดุแจกนักเรียนไมครบตามสิทธิ์ที่นักเรียนควรจะไดรบั
(คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
- ไมแนบเอกสารหลักฐานที่นักเรียนลงชื่อรับกับชุดจัดซื้อ (คชจ.
ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.864

0.837

0.770

146

146
ตารางที่ 15 (ตอ)
ตัวแปร
13

15
17
09

12

ขอความ
เงินยืมและเช็ค
เงินยืม
- ในสัญญาการยืมมีการกรอกรายละเอียดไมครบถวน เชน ไมระบุ
เลขทีส่ ัญญา วันที่ครบกําหนด ระยะเวลาที่สง ใชเงินยืม ไมมีลายมือผูยืม
เงิน ไมลงวันเดือนปที่ยืม วันเดือนปที่อนุมัติเงินยืมฯ
- จัดทําสัญญาการยืมเงินเพียงฉบับเดียว ไมมีคูสัญญา
การเขียนเช็คสัง่ จายไมระบุรายละเอียดในตนขั้วเช็คและทะเบียนคุมเช็ค
เพื่อใหทราบวาเช็คแตละฉบับเปนการจายเงินใหใคร จํานวนเทาใด
การจัดทํารายงานการขอซื้อขอจางไมเปนไปตามขั้นตอน
คาใชจายรายหัว
- การแบงสัดสวนของงบประมาณไมเปนไปตามแนวการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนฯ
- การใชจายรายหัวไมเปนไปตามลักษณะของการใชงบประมาณ
- การใชจายเงินรายหัวไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของ
โรงเรียน
การจัดซื้อและใชจายเงิน
- จัดซื้อพัสดุลาชากวากําหนด
- ใชพัสดุไมประหยัดและไมคุมคา
- การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑไมไดมาตรฐานและคุณภาพ
- ใชจายเงินไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
- ขาดการประเมินความคุมคาของการใชจายเงินกับผลที่ไดรบั ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
- ใชจายเกินวงเงินที่กําหนด
- ใชจายเงินไมตรงกับวัตถุประสงค
- สงเงินยืมชากวากําหนด
- ขาดการทําทะเบียนครุภัณฑทุกรายการ
- นําสินทรัพยของโรงเรียนไปใชสวนตัว

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.716

0.678

0.651

147

147
ตารางที่ 15 (ตอ)
ตัวแปร

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.518

ขอความ

การจัดสรรงบประมาณ
- ไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
- การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายของแผนที่กําหนดไว
- ขาดการวางแผนในการใชงบประมาณ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
07

8.525
13.908

จากตาราง 15 พบวาองคประกอบที่ 2 “ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน” ซึ่งบรรยายดวยตัว
แปรสําคัญ จํานวน 12 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.518 ถึง 0.864 มีคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 8.525 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ
13.908 แสดงวาตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยความเสี่ยงไดรอยละ 13.908 ซึ่งเมื่อเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปน
อันดับ 2
ตารางที่ 16

องคประกอบที่ 3 ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา

ตัวแปร

ขอความ

45

การรองเรียน
- การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของครู
- การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของผูบริหาร
- การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของนักเรียน
- การรองเรียนจากบุคคลภายในตอพฤติกรรมของครู
- การรองเรียนจากบุคคลภายในตอพฤติกรรมของผูบริหาร
- การรองเรียนจากบุคคลภายในตอพฤติกรรมของนักเรียน
- การฟองรองสถานศึกษา / ครู / ผูบริหาร ผานศาลปกครอง
ขาดระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน
ขาดการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกหรือชุมชนผูป กครอง

48
49

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.814

0.746
0.727

148

148
ตารางที่ 16 (ตอ)
ตัวแปร
47
46

ขอความ
ชุมชนรอบโรงเรียนไมใหความสําคัญตอการรวมมือในการพัฒนา
สถานศึกษา
ความเชื่อมั่น / ความมั่นใจ
- ผูปกครองขาดความมั่นใจในการสอนของครู
- ผูป กครองขาดความมั่นใจตอชื่อเสียงของสถานศึกษา
- ผูปกครองขาดความมั่นใจในการบริการสถานศึกษาของผูบ ริหาร
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.641
0.525

4.213
8.442

จากตาราง 16 พบวาองคประกอบที่ 3 “ปจจัยความเสี่ ยงดานความมั่นใจทางการ
ศึกษา” ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง 0.525 ถึง 0.814 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 4.213 คา
รอยละของความแปรปรวนเทากับ 8.442 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกัน
บรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัย
ความเสี่ยงไดรอยละ 8.442 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eiigenvalues) กับ
องคประกอบอื่นๆ แลว พบวาองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3
ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 4 ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ตัวแปร
02

ขอความ
ภายในบริเวณโรงเรียนของทานมีสิ่งตอไปนี้หรือไม
- ทางเดินเทาชํารุด
- บอน้ํา / สระน้ํา ที่มีโอกาสพลัดตกลงไป (ไมมีรั้วกั้น)
- อาคารเรียนเกาที่ไมใชงานแลว
- หองน้ําอยูในมุมเปลี่ยวหรือหลังตึกโรงเรียน
- มุมเปลี่ยวหรือที่ลับตาคน
- สะพานไมผุ ไมแข็งแรง
- อุปกรณเครื่องเลนเด็กชํารุดหรือมีสนิมเกาะ
- พื้นที่กอสราง

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.812

149

149
ตารางที่ 17 (ตอ)
ตัวแปร
01

03

ขอความ
ชุมชนรอบโรงเรียนของทานมีสิ่งตอไปนี้หรือไม
- รานเกมส / อินเตอรเน็ต
- แหลงมั่วสุม / แหลงที่นักเรียนหนีเรียนไปมั่วสุมกัน
- รานจําหนายสุรา / บุหรี่ใหแกเด็ก
- ผับบารคาราโอเกะ
- แหลงจําหนายสื่อลามก
- แหลงการพนัน
- แหลงยาเสพติด
- เขตตะลุมบอน / เขตอิทธิพล
- บริเวณที่เปลีย่ วหรือลับตาคน
- พื้นที่จําหนายสินคาไมเหมาะสมกับเด็ก
- พื้นที่เลนที่ไมปลอดภัย
- เขตกําลังกอสราง
- แหลงเสื่อมโทรม
ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนมีสิ่งตอไปนี้หรือไม
- สายไฟ ปลั๊กไฟ ใชงานเกิน 10 ป
- หองเรียน / หองปฏิบัติการ มีบางสวนรั่วซึมเมื่อมีฝนตก
- ภายในหองเรียนมีหนาตางผุพัง
- ภายในหองเรียนมีโตะที่ผุพังปะปนกับโตะทีน่ ักเรียนใชงาน
- ภายในหองเรียนมีเกาอี้ผุพังปะปนกับเกาอี้ทนี่ ักเรียนใชงาน
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.667

0.499

3.822
4.777

จากตาราง 17 พบวาองคประกอบที่ 4 “ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม” ซึ่งบรรยาย
ดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.499 ถึง
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0.812 มี ค า ความแปรปรวนของตั ว แปร (eigenvalues) เท า กั บ 3.822 ค า ร อ ยละของความ
แปรปรวนเท า กั บ 4.777 แสดงว า ตั ว แปรทั้ ง 3 ตั ว แปร เป น ตั ว แปรที่ ร ว มกั น บรรยาย
องคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยความเสี่ยงได
รอยละ 4.777 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ
แลวพบวาองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4
ตารางที่ 18 องคประกอบที่ 5 ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
คาน้ําหนัก
ตัวแปร
ขอความ
องคประกอบ
06
โรงเรียนมีการเฝาระวังความเสี่ยงดังตอไปนี้หรือไม
0.766
- บันทึกการบาดเจ็บ / สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
- การสํารวจจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียน
- ติดตั้งตูรับความคิดเห็น
- ติดตั้งอุปกรณวงจรปดตามจุดตางๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยง
- จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับความปลอด
- จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยใหกับ นักเรียน
- จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความปลอดภัยในทุกกลุม
สาระการเรียนรู
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมชูสาว
- บันทึกพฤติกรรมกาวราวและรุนแรง
- จัดใหมีระบบการปองกันคนแปลกหนาเขามาภายในโรงเรียน
- ปองกันไมใหสุนัขจรจัดเขามาภายในโรงเรียน
- จัดใหมีระบบคุมครองการเดินทางไป-กลับโรงเรียนบนถนนที่มี
รถวิ่งผานไปมา
- การติดตั้งอุปกรณดับเพลิงทุกชั้นของอาคารเรียน
- จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา
- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในอาคารเรียน
- สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนดานสารเสพติดตางๆ
- สังเกตภาวะซึมเศราของนักเรียนที่มีประวัติมากอนหรือสมาชิกใน
ครอบครัวเคยมีประวัติภาวะซึมเศรา
- จัดกิจกรรมใหนกั เรียนมีสวนรวมในการเฝาระวังความเสีย่ ง

151

151
ตารางที่ 18 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

04

โรงเรียนของทานมีการบริหารจัดการในสิ่งตอไปนี้หรือไม
- ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณตางๆ เชน เครื่องเลน
สนามเด็กเลน โตะ เกาอี้ ฯลฯ
- การซักซอมการหนีไฟ
- จัดครูเวรดูแลอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
- จัดใหมีการเปดประตู หนาตาง ภายในหองเรียนเสมอโดยเฉพาะ
ชวงพักเวลากลางวัน
- จัดครูเวรดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนกอนเวลาและที่ออกจาก
โรงเรียนหลังเลิกเรียน
- ทําปายบอกทาง/ปายบอกเหตุอันตราย เชน หองปฏิบัติการ
หองทดลอง (อัคคีภัย / สารเคมี) ฯลฯ
- การจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในโรงเรียน
วินัย
- มีการลงโทษนักเรียนเกินกวาเหตุ
- การปองกันในเรื่องของการมีวินยั จะดําเนินการหลังจากที่มีเรื่องแลว
- ขาดการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานดานวิจัยอยางเปนระบบ
- ขาดมาตรการทําโทษเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทในโรงเรียนและใช
ความรุนแรง
โรงเรียนของทานมีการฝกซอมหรือสอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติใหกับ
นักเรียนดังรายการตอไปนี้หรือไม
- แผนดินไหว
- น้าํ ทวม
- น้ําปาไหลหลาก
- พายุ
- ฟาผา
- ดินถลม / โคลนถลม
- คลื่นสึนามิ
- ไฟปา
- ลูกเห็บตก
- ไฟไหมในโรงเรียน
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

39

05

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.740

0.612

0.488

3.009
4.663
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จากตาราง 18 พบวาองคประกอบที่ 5 “ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย” ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ
อยูระหวาง 0.488 ถึง 0.766 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 3.009 คา
รอยละของความแปรปรวนเทากับ 4.663 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกัน
บรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยความ
เสี่ยงไดรอยละ 4.663 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues)กับองคประกอบ
อื่นๆ แลวพบวาองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5
จากผลการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา
มี 5 องคประกอบสามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้
ความเสี่ยง
ดานการเรียน
การสอน
ความเสี่ยง
ดานการบริหาร
จัดการความ
ปลอดภัย

ความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม

ความเสี่ยงใน
สถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ความเสี่ยง
ดานการเงิน

ความเสี่ยง
ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา

แผนภูมิที่ 6 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากแผนภู มิ ที่ 6 ป จ จั ย ความเสี่ ย งในสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบดวย 5 ปจจัยดังนี้
1. ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
2. ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน
3. ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา
4. ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
5. ปจจัยความเสีย่ งดานการบริหารจัดการความปลอดภัย

2.3 การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการคํานวณเปอรเซ็นไทล (percentiles) ของสถานศึกษา
ในประเทศไทยและแบงกลุมตามคุณลักษณะพื้นที่ความเสี่ยงตามภูมิภาค ในเมืองและนอกเมือง
ตารางที่ 19 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในประเทศไทย
ระดับโอกาส

นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวมจํานวนสถานศึกษา

ปจจัยความเสีย่ ง
ดานการเรียน
การสอน

จํานวน

รอยละ

55
34
85
77
67
318

17.30
10.70
26.70
24.20
21.10
100

ดานการเงิน

จํานวน รอยละ

36
112
89
35
46
318

11.30
35.20
28.00
11.00
14.50
100

ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการบริหาร
จัดการความปลอดภัย

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

_
x

59
59
92
45
63
318

18.60
18.60
28.90
14.20
19.80
100

63
64
64
64
63
318

19.80
20.10
20.10
20.10
19.80
100

54
47
96
67
54
318

17.00
14.80
30.20
21.10
17.00
100

3.21
2.82
2.98
3.06
3.00

S.D.

1.358
1.210
1.366
1.310
1.411

จากตารางที่ 19 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในประเทศไทยพบวาระดับโอกาสมีมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานการเรียน
การสอนคิดเปนรอยละ 21.10 รองลงมาคือปจจัยดานความมั่นใจทางการศึกษาและดานสิ่งแวดลอมซึ่งมีคารอยละในระดับทีเ่ ทากันคือรอยละ 19.80
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมในทุกปจจัยความเสี่ยงแลวพบวาคาเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
153

ตารางที่ 20 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคเหนือ
ระดับโอกาส

นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวมจํานวน
สถานศึกษา

ปจจัยความเสีย่ ง
ดานการเรียน
การสอน

ดานการเงิน

ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

_
x

6
9
13
9
16
53

11.30
17.00
24.50
17.00
30.20
100

11
14
20
6
2
53

20.80
26.40
37.70
11.30
3.80
100

9
6
15
10
13
53

17.00
11.30
28.30
18.90
24.50
100

9
11
17
7
9
53

17.00
20.80
32.10
13.20
17.00
100

15
9
8
9
12
53

28.30
17.00
15.10
17.00
22.60
100

3.37
2.51
3.22
2.92
2.88

S.D.

1.375
1.067
1.395
1.313
1.552

จากตารางที่ 20 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคเหนือพบวาระดับโอกาสมีมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
คิดเปนรอยละ 30.20 รองลงมาคือปจจัยดานความมั่นใจทางการศึกษาคิดเปนรอยละ 24.50 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมในทุกปจจัยความเสี่ยง
แลวพบวาคาเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
154

ตารางที่ 21 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับโอกาส

นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวมจํานวนสถานศึกษา

ปจจัยความเสีย่ ง
ดานการเรียน
การสอน
จํานวน
รอยละ

10
9
25
12
15
71

14.10
12.70
35.20
16.90
21.10
100

ดานการเงิน

ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

_
x

3
23
24
6
15
71

4.20
32.40
33.80
8.50
21.10
100

22
11
18
8
12
71

31.00
15.50
25.40
11.30
16.90
100

3
8
24
14
22
71

4.20
11.30
33.80
19.70
31.00
100

6
17
15
21
12
71

8.50
23.90
21.10
29.60
16.90
100

3.18
3.09
2.67
3.62
3.22

S.D.

1.301
1.197
1.451
1.163
1.232

จากตารางที่ 21 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวาระดับโอกาสมีมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมาคือปจจัยดานการเรียนการสอนและดานการเงินในระดับที่เทากันคิดเปนรอยละ 21.10 อยางไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมในทุกปจจัยความเสี่ยงแลวพบวาคาเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 22 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคกลาง
ระดับโอกาส

ปจจัยความเสีย่ ง
ดานการเรียน
การสอน
จํานวน

นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวมจํานวน
สถานศึกษา

30
6
17
9
15
77

ดานการเงิน

ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย

รวม

รอยละ จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

_
x

S.D.

39.00
7.80
22.10
11.70
19.50
100

9.10
45.50
31.20
7.80
6.50
100

12
12
38
6
9
77

15.60
15.60
49.40
7.80
11.70
100

16
13
19
13
16
77

20.80
16.90
24.70
16.90
20.80
100

18
14
24
15
6
77

23.40
18.20
31.20
19.50
7.80
100

2.64
2.57
2.84
2.70
3.00

1.562
0.992
1.147
1.246
1.423

7
35
24
6
5
77

จากตารางที่ 22 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคกลางพบวาระดับโอกาสมีมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 20.80 รองลงมาคือปจจัยดานการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 19.50 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมในทุกปจจัย
ความเสี่ยงแลวพบวาคาเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
156

ตารางที่ 23 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคใต
ระดับโอกาส

นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวมจํานวน
สถานศึกษา

ปจจัยความเสีย่ ง
ดานการเรียน
การสอน
จํานวน

รอยละ

8
6
11
23
10
58

13.80
10.30
19.00
39.70
17.20
100

ดานการเงิน
จํานวน รอยละ

6
22
17
9
4
58

10.30
37.90
29.30
15.50
6.90
100

ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

_
x

S.D.

7
24
9
10
8
58

12.10
41.40
15.50
17.20
13.80
100

14
7
16
20
1
58

24.10
12.10
27.60
34.50
1.70
100

16
19
13
7
3
58

27.60
32.80
22.40
12.10
5.20
100

3.36
2.71
2.79
2.77
2.34

1.280
1.076
1.267
1.214
1.163

จากตารางที่ 23 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคใตพบวาระดับโอกาสมีมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานการเรียน
การสอนคิดเปนรอยละ 17.20 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมในทุกปจจัยความเสี่ยงแลวพบวาคาเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 24 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคตะวันออก
ระดับโอกาส

นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวมจํานวน
สถานศึกษา

ปจจัยความเสีย่ ง
ดานการเรียน
การสอน

ดานการเงิน

ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

_
x

S.D.

1
4
19
24
11
59

1.70
6.80
32.20
40.70
18.60
100

9
18
4
8
20
59

15.30
30.50
6.80
13.60
33.90
100

9
6
12
11
21
59

15.30
10.20
20.30
18.60
35.60
100

10
7
15
11
16
59

16.90
11.90
25.40
18.60
27.10
100

10
6
9
14
20
59

16.90
10.20
15.30
23.70
33.90
100

3.67
3.20
3.49
3.27
3.47

0.918
1.551
1.454
1.424
1.478

จากตารางที่ 24 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในภาคตะวันออกพบวาระดับโอกาสมีมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดาน
ความมั่นใจทางการศึกษาคิดเปนรอยละ 35.60 รองลงมาเปนปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน และดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในระดับที่
เทากันคิดเปนรอยละ 33.90
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2.4 การวิเคราะหความแตกตางของปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละภูมิภาค ในเมืองและนอกเมือง
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหความแตกตางของปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละภูมิภาค
SS
df
MS.
F
ปจจัยความเสีย่ ง
ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sig

45.33
236.67
282

4
278
282

19.654
.846

23.227

.000*

36.94
245.06
282

4
278
282

16.015
.876

18.278

.000*

12.45
269.55
282

4
278
282

5.399
.964

5.602

.000*
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ตารางที่ 25 (ตอ)
ปจจัยความเสีย่ ง
ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS.

F

Sig

10.88
271.12
282

4
278
282

4.720
.969

4.869

.001*

6.57
275.43
282

4
278
282

2.852
.985

2.896

.022*

*p≤ 05 (.05 F282 = 2.24)

จากตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละภูมิภาค
พบวาปจจัยความเสี่ยงในแตละภูมิภาคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพบความแตกตางผูวิจัยไดนําไปทดสอบรายคู
โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) เพื่อพิจารณาดูวาคูใดแตกตางกันดังรายละเอียดในตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 แสดงความแตกตางรายคูของคาเฉลี่ยปจจัยความเสี่ยงจําแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ

--

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-.0676
P = .993
- .1196
P = .962
-.9299*
P = .000
.1721
P = .932

ภาคใต
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ภาคตะวันออก
ภาคใต
เฉียงเหนือ
.0676
.1196
P = .993
P = .962
-.0520
P =.996
-.0520
-P =.996
-.8623*
-.8103*
P = .000
P = .000
.2397
.2917
P = .700
P = .598

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

.9299*
P=.000
.8623*
P = .000
.8103*
P = .000
--

-.1721
P = .932
-.2397
P = .700
-.2917
P = .598
-1.1021*
P = .000
--

1.1021*
P = .000

*p≤.05
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จากตารางที่ 26 แสดงความแตกตางรายคูของคาเฉลี่ยปจจัยความเสี่ยงจําแนกตามภูมิภาคพบวามีความแตกตางกันของคาเฉลี่ย 4 คู
ไดแก ภาคเหนือกับภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง ภาคใตกับภาคกลาง และภาคตะวันออกกับภาคกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 27 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในเมือง
ระดับโอกาส

นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวมจํานวน
สถานศึกษา

ปจจัยความเสีย่ ง
ดานการเรียน
การสอน
จํานวน รอยละ

7
17
25
27
20
96

7.30
17.70
26.00
28.10
20.80
100

ดานการเงิน
จํานวน

รอยละ

12
27
27
10
20
96

12.50
28.10
28.10
10.40
20.80
100

ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา
จํานวน รอยละ

20
20
17
15
24
96

20.80
20.80
17.70
15.60
25.00
100

ดานสิ่งแวดลอม
จํานวน

รอยละ

14
8
24
20
30
96

14.60
8.30
25.00
20.80
31.30
100

ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย
จํานวน
รอยละ

16
14
23
18
25
96

16.70
14.60
24.00
18.80
26.00
100

รวม

x

(S.D.)

3.37
2.98
3.03
3.45
3.23

1.207
1.317
1.489
1.391
1.417

( )

จากตารางที่ 27 แสดงกลุมปจจัยความเสีย่ งของสถานศึกษาในเมืองพบวาระดับโอกาสมีมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
คิดเปนรอยละ 31.30 รองลงมาคือปจจัยดานการบริหารจัดการความปลอดภัยคิดเปนรอยละ 26.00
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ตารางที่ 28 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษานอกเมือง
ระดับโอกาส

ปจจัยความเสีย่ ง
ดานการเรียนการ
สอน

ดานการเงิน

จํานวน รอยละ จํานวน
นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวมจํานวน
สถานศึกษา

48
17
60
50
47
222

21.60
7.70
27.00
22.50
21.20
100

24
85
62
25
26
222

ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย

รวม

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

_
x

S.D.

10.80
38.30
27.90
11.30
11.70
100

39
39
75
30
39
222

17.60
17.60
33.80
13.50
17.60
100

40
39
72
47
24
222

18.00
17.60
32.40
21.20
10.80
100

47
50
41
46
38
222

21.20
22.50
18.50
20.70
17.10
100

3.13
2.75
2.96
2.89
2.90

1.415
1.157
1.312
1.239
1.401

จากตารางที่ 28 แสดงกลุมปจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษานอกเมืองพบวาระดับโอกาสมีมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานการเรียน
การสอนคิดเปนรอยละ 21.20 รองลงมาคือปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษาคิดเปนรอยละ 17.60
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ภาพรวมในทุกปจจัยความเสี่ยงแลวพบวาคาเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหความแตกตางและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเมือง
และนอกเมือง
ปจจัยความเสีย่ งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
2. ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน
3. ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นคงทางการศึกษา
4. ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
5. ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความปลอดภัย

จํานวนสถานศึกษา
ในเมือง 87
นอกเมือง 196
ในเมือง 87
นอกเมือง 196
ในเมือง 87
นอกเมือง 196
ในเมือง 87
นอกเมือง 196
ในเมือง 87
นอกเมือง 196

คาเฉลี่ย
(X)
.1973
9.835
.2574
1.2832
5.7393
.02860
.3147
1.5691
.0882
4.3965

สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
.8228
1.065
1.2504
.82055
1.0182
.9911
.9393
.9936
1.009
.9940

t
3.111*
4.087*
-.897
5.021*
1.380

*p≤ 05 (.05 t 282 = 1.654)
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จากตารางที่ 29 พบวาผลการวิเคราะหความแตกตางและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเมืองและนอกเมืองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน ปจจัยความ
เสี่ยงดานการเงิน และปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม สําหรับปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นคงทางการศึกษาและปจจัยความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการความปลอดภัยพบวาไมแตกตางกันระหวางในเมืองและนอกเมือง

ตอนที่ 3 การวิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 การวิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชการวิเคราะหคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโอกาสและผลกระทบของปจจัยความเสี่ยงในแตละดานและการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยความเสี่ยง
ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1.1 การวิเคราะหระดับโอกาส ระดับผลกระทบ การจัดลําดับความสําคัญความเสี่ยงของแตละตัวแปรที่เปนองคประกอบของ
ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
ตารางที่ 30 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของวิธีการสอน
ขอ

โอกาส
ขอความ

มาก
จํานวน
(รอยละ)
42
(8.40)

ผลกระทบ

ระดับโอกาสที่มี
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาสเกิด รวม มาก ปานกลาง นอย
รวม
ปานกลาง นอย
_
_
จํานวน จํานวน x S.D. รวม ความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
155
914 1,415 59
112
304 1.48 0.647 501
236 1.57 0.733 407
(30.90) (60.70)
(100)
(14.50) (27.50) (58.00)
(100)
(35.41) (64.59) (100)
(28.76)

ไมมีผล
กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

1,008
1 วิธีการสอนไมกระตุนให
ผูเรียนเกิดการคิด
(71.24)
วิเคราะหและแกปญหา
181
908 1,415 47
125
993
296 1.48 0.607 507
250 1.52 0.688 422
2 ขาดการนํานวัตกรรมและ 30
(100)
(11.10) (29.60) (59.20)
(100)
เทคโนโลยีมาใชในการ (5.90) (35.70) (58.40)
(35.83) (64.17) (100)
(29.82) (70.18)
พัฒนากระบวนการเรียน
การสอน

1,415
(100)
1,415
(100)
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ตารางที่ 30 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของวิธีการสอน
ขอ

โอกาส
ขอความ

มาก
จํานวน
(รอยละ)
3 ขาดการนําการวิจัยมาเปน 68
สวนหนึ่งของกระบวนการ (12.70)

ผลกระทบ

ไมมี
ไมมีผล
ระดับโอกาสที่มี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาสเกิด รวม มาก ปานกลาง นอย
รวม กระทบ
ปานกลาง นอย
_
_
จํานวน จํานวน x S.D. รวม ความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
184
878 1,415 67
128
959
285 1.60 0.704 537
261 1.57 0.734 456
(34.30) (53.10)
(100)
(14.70) (28.10) (57.20)
(100)
(37.95) (62.05) (100)
(32.23) (67.77)

รวม
ทั้งสิ้น
1,415

(100)
เรียนรู
32
145
958 1,415 32
113
280 1.46 0.624 457
239 1.46 0.645 384 1,031 1,415
4 ขาดการบูรณาการ
(100)
(8.30) (29.40) (62.20)
(100)
กระบวนการเรียนรูขาม (7.00) (31.70) (61.30)
(32.30) (67.70) (100)
(27.14) (72.86) (100)
กลุมสาระ
103
929 1,415 24
81
369 1.27 0.505 486
308 1.31 0.576 413 1,002 1,415
5 จัดเนื้อหาการเรียนการสอน 14
(100)
(5.80) (19.60) (74.60)
(100)
ไมสอดคลองกับความสนใจ (2.90) (21.20) (75.90)
(34.35) (65.65) (100)
(29.19) (70.81) (100)
ของผูเรียน
21
(4.50)

110
(23.40)

944 1,415 25
340 1.32 0.555 471
(100)
(6.30)
(72.20)
(33.29) (66.71) (100)

96
(24.20)

275 1.37 0.600
(69.40)

396 1,019 1,415
(100)
(27.99) (72.01) (100)

33
(7.50)

105
(23.80)

973 1,415 32
304 1.39 0.622 442
(100)
(8.20)
(68.80)
(31.24) (68.76) (100)

108
(27.80)

248 1.44 0.642
(63.90)

388 1,027 1,415
(100)
(27.42) (72.58) (100)
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6 กิจกรรมที่จัดไมได
คํานึงถึงความแตกตาง
ของผูเรียนแตละคน
7 ขาดการสอนซอมเสริม
ใหกับนักเรียนที่มีผล
การเรียนต่ํา

ตารางที่ 30 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของวิธีการสอน
ขอ

โอกาส
ขอความ

8 ครูไมไดบันทึกผลการ
เรียนหลังจากการสอน

มาก
จํานวน
(รอยละ)
21
(4.50)

ผลกระทบ

ไมมี
ระดับโอกาสที่มี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาสเกิด รวม มาก ปานกลาง นอย
รวม
ปานกลาง นอย
_
_
จํานวน จํานวน x S.D. รวม ความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
116
949 1,415 32
104
329 1.34 0.561 466
260 1.42 0.638 396
(24.90) (70.60)
(100)
(8.10) (26.30) (65.60)
(100)
(32.93) (67.07) (100)
(27.99)

ไมมีผล
กระทบ รวม
ทั้งสิ้น
1,019

1,415

(72.01) (100)

จากตารางที่ 30 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของวิธีการสอนพบวา
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับนอย อยางไรก็ตามในเรื่องการขาดการนํางานวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูนั้น
มีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคอนขางมากและมีระดับผลกระทบอยูในระดับคอนขางมากเชนกัน นอกจากนี้ถึงแมวาระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงของวิธีการสอนไมกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและแกปญหาและการขาดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนมีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับนอยแตมีผลกระทบคอนขางมากและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.505 – 0.734 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของวิธีการสอน
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเด็นความเสี่ยง

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
ขาดการนํางานวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
1.6
วิธีการสอนไมกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและแกปญหา
1.48
ขาดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
1.48
ขาดการบูรณาการกระบวนการเรียนรูขามกลุมสาระ
1.46
ขาดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่มผี ลการเรียนต่าํ
1.39
ครูไมไดบันทึกผลการเรียนหลังจากการสอน
1.34
กิจกรรมที่จัดไมไดคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนแตละคน
1.32
จัดเนื้อหาการเรียนการสอนไมสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
1.27

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.57
1.57
1.52
1.46
1.44
1.42
1.37
1.31

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.51
2.32
2.25
2.13
2.00
1.90
1.81
1.66

จากตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของวิธีการสอนพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน 3 ลําดับแรก
และมีคาความเสี่ยงอยูในระดับคอนขางมากคือการขาดการนํางานวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู วิธีการสอนไมกระตุนใหผูเรียนเกิด
การคิดวิเคราะหแกปญหา และขาดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นเปนความเสี่ยง
สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 32 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานวิธีการสอน
จํานวน
รอยละ
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานวิธกี ารสอน
1 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
26
3.50
2 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
616
83.10
3 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
7
0.90
4 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมดังกลาว
42
5.70
5 เขารวมการจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระ
11
1.50
6 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนสภาพจริง
1
0.10
7 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
3
0.40
8 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
1
0.10
9 ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมดังกลาว
21
2.80
10 ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและเขารวมการจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระ
9
1.20
11 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมดังกลาว
2
0.30
12 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกันใหหนวยงาน
2
0.30
อื่นรับผิดชอบและเขารวมการจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระ
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
741 (52.37)
100
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
674 (47.63)
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)
จากตารางที่ 32 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานวิธีการสอนสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
จํานวน 616 คน (สถานศึกษาจํานวน 205 แหง) คิดเปนรอยละ 83.10

ตารางที่ 33 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของลักษณะผูสอน
ขอ

โอกาส
ขอความ

มาก
จํานวน
(รอยละ)
1 ครูใชเวลาในการเรียนการ 32
สอนสวนใหญในการทํา (4.20)

ระดับโอกาสที่มี
ไมมี
โอกาส
ปานกลาง นอย
_
จํานวน จํานวน x S.D. รวม เกิดความ
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ)
202
525 1.35 0.559 759 656
(26.60) (69.20)
(100)
(53.64) (46.36)

วิจัย/เสนอผลงาน
61
240
589 1.41 0.615 890
2 ครูขาดทักษะในการ
(100)
เขียนโครงงานเพื่อใชใน (6.90) (27.00) (66.20)
(62.90)
การเรียนการสอน
77
184
325 1.58 0.713 586
3 ขาดการนําผลงานวิจัย
(13.10)
(31.40)
(100)
(55.50)
มาใชในการเรียนการ
(41.41)
สอน
30
147
290 1.44 0.613 467
4 ขาดแคลนตําราและ
(6.40) (31.50) (62.10)
(100)
เอกสารในการสอน
5 ครูขาดทักษะในการนํา
แหลงเรียนรูมาใชใน
การเรียนการสอน

29
(5.80)

ผลกระทบ
รวม
ทั้งสิ้น

มาก
จํานวน
(รอยละ)
1,415 41
(11.00)
(100)

ระดับผลกระทบที่มี
รวม
ปานกลาง นอย
_
จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ) (รอยละ)
65
266 1.40 0.679 372
(17.50) (71.50)
(100)
(26.29)

ไมมีผล
กระทบ รวม
ทั้งสิ้น
1,043

1,415

(73.71) (100)

48
162
938 1,415
267 1.54 0.671 477
(10.10) (34.00) (56.00)
(100)
(37.10) (100)
(33.71) (66.29) (100)
525

1,415

60
171
937 1,415
247 1.61 0.700 478
(12.60) (35.80) (51.70)
(100)
(58.59) (100)
(33.78) (66.22) (100)
829

1,415

948

1,415

(33.00) (67.00) (100)
109
363 1.33 0.582 501 914 1,415
(21.80) (72.50)
(100)
(35.41) (64.59) (100)

38
(9.20)
33
(7.80)

123
252 1.48 0.659 413 1,002
(29.80) (61.00)
(100)
(29.19) (70.81)
101
992
289 1.39 0.629 423
(23.90) (68.30)
(100)
(29.89) (70.11)

1,415
(100)
1,415
(100)
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ตารางที่ 33 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของลักษณะผูสอน
ขอ

ขอความ

6 ครูขาดความรูความ
เขาใจในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน

มาก
จํานวน
(รอยละ)
52
(10.00)

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับโอกาสที่มี
ไมมี
โอกาส
ปานกลาง นอย
_
จํานวน จํานวน x S.D. รวม เกิดความ
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ)
182
287 1.55 0.669 521 894
(34.90) (55.10)
(100)
(36.82) (63.18)

ระดับผลกระทบที่มี
ไมมีผล
รวม กระทบ
ปานกลาง นอย
_
จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ) (รอยละ)
154
973
233 1.60 0.700 442
(34.80) (52.70)
(100)
(31.24) (68.76)

รวม
ทั้งสิ้น

มาก
จํานวน
(รอยละ)
1,415 55
(12.40)
(100)

รวม
ทั้งสิ้น
1,415
(100)

จากตารางที่ 33 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของลักษณะผูสอนพบวา
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับนอย อยางไรก็ตามในเรื่องการขาดการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและครูขาด
ความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคอนขางมากและมีระดับผลกระทบอยูในระดับคอนขางมาก
เชนกัน นอกจากนี้ถึงแมวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของครูขาดทักษะในการเขียนโครงงานเพื่อใชในการเรียนการสอนมีระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับนอยแตมีผลกระทบคอนขางมาก และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง
0.559 – 0.713 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 34 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของลักษณะผูสอน
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6

ประเด็นความเสี่ยง

คาเฉลี่ยโอกาส
(1)
ขาดการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน
1.58
ครูขาดความรูค วามเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน
1.55
ครูขาดทักษะในการเขียนโครงงานเพื่อใชในการเรียนการสอน
1.41
ขาดแคลนตําราและเอกสารในการสอน
1.44
ครูใชเวลาในการเรียนการสอนสวนใหญในการทําวิจัย/เสนอผลงาน
1.35
ครูขาดทักษะในการนําแหลงเรียนรูมาใชในการเรียนการสอน
1.33

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.61
1.6
1.54
1.48
1.4
1.39

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.54
2.48
2.17
2.13
1.89
1.85

จากตารางที่ 34 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของลักษณะผูสอนพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน 2 ลําดับแรก
และมีคาความเสี่ยงอยูในระดับคอนขางมากคือการขาดการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน และครูขาดความรูความเขาใจในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนซึ่งเปนประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใน
แตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 35 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานลักษณะผูสอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานลักษณะผูสอน
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
ยอมรับความเสี่ยงและตองการที่จะพัฒนา
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และยอมรับความเสี่ยงและตองการที่จะพัฒนา
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
รอยละ
22
3.00
648
88.50
1
0.10
10
1.40
11
1.50
4
0.50
4
0.50
28
3.80
1
0.10
1
0.10
2
0.30
732 (51.73)
100
683 (48.27)
1,415 (100)

จากตารางที่ 35 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานลักษณะผูสอนสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
จํานวน 648 คน (สถานศึกษาจํานวน 216 แหง) คิดเปนรอยละ 88.50
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ตารางที่ 36 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการแนะแนว
ขอ

โอกาส
ขอความ

มาก
จํานวน
(รอยละ)
39
1 ผูแนะแนวมีความรู
(8.60)
ไมครอบคลุมในเรื่อง

ระดับโอกาสที่มี
ปานกลาง นอย
_
จํานวน จํานวน x
(รอยละ) (รอยละ)
143
269 1.49
(31.70) (59.60)

ที่จะแนะแนว
17
117
296 1.35
2 ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไม (4.00) (27.20) (68.80)
ทั่วถึง
24
98
323 1.33
3 ใหความสําคัญใน
กิจกรรมแนะแนวไม (5.40) (22.00) (72.60)
เพียงพอ
26
102
305 1.36
4 ขาดการติดตามผล
(6.00) (23.60) (70.40)
จากการแนะแนว

ผลกระทบ

ไมมี
โอกาส รวม มาก
S.D. รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน
เสี่ยง
(รอยละ)
0.651 451
964 1,415 31
(100)
(8.70)
(31.87) (68.13) (100)

ระดับผลกระทบที่มี
รวม
ปานกลาง นอย
_
จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ) (รอยละ)
130
194 1.54 0.651 355
(36.60) (13.70)
(100)
(25.09)

ไมมีผล
กระทบ รวม
ทั้งสิ้น
1,060

1,415

(74.91) (100)

0.555

430
985 1,415 25
(100)
(6.90)
(30.39) (69.61) (100)

95
240 1.40 0.617 360 1055 1,415
(26.40) (66.70)
(100)
(25.44) (74.56) (100)

0.574

445
970 1,415 29
(100)
(7.70)
(31.45) (68.55) (100)

101
937 1,415
246 1.42 0.632 478
(26.90) (65.40)
(100)
(33.78) (66.22) (100)

0.592

433
982 1,415 31
(100)
(8.30)
(30.60) (69.40) (100)

91
(24.30)

252 1.41 0.639 374 1,041 1,415
(100)
(67.40)
(26.43) (73.57) (100)

จากตารางที่ 36 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการแนะแนวพบวา
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับนอยและมีผลกระทบคอนขางนอยอยางไรก็ตามถึงแมวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใน
174

เรื่องผูแนะแนวมีความรูไมครอบคลุมในเรื่องที่จะแนะแนวมีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนอยแตมีผลกระทบคอนขางมาก และเมื่อพิจารณาคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.555 – 0.651แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการแนะแนว
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4

ประเด็นความเสี่ยง
ผูแนะแนวมีความรูไมครอบคลุมในเรื่องทีจ่ ะแนะแนว
ขาดการติดตามผลจากการแนะแนว
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึง
ใหความสําคัญในกิจกรรมแนะแนวไมเพียงพอ

คาเฉลี่ยโอกาส
คาเฉลี่ย
(1)
ผลกระทบ (2)
1.49
1.54
1.36
1.41
1.35
1.4
1.33
1.42

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.29
1.92
1.89
1.89

จากตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการแนะแนวพบวาคาความเสี่ยงที่อยูในลําดับแรกและ
มีคาความเสี่ยงอยูในระดับคอนขางมากคือผูแนะแนวมีความรูไมครอบคลุมในในเรื่องที่จะแนะแนว ซึ่งเปนประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตอง
พิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 38 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการแนะแนว

1
2
3
4
5

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการแนะแนว
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมดังกลาว
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมดังกลาว
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
รอยละ
36
4.90
643
88.30
27
3.70
1
0.10
21
3.00
728 (51.45)
100
687 (48.55)
1,415 (100)

จากตารางที่ 38 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการแนะแนวสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
จํานวน 643 คน (สถานศึกษาจํานวน 214 แหง) คิดเปนรอยละ 88.30
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ตารางที่ 39 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของกลยุทธ/ยุทธศาสตร
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 การดําเนินงานไมตรงกับ
พันธกิจ/แผนกลยุทธที่
กําหนดไว
2 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการ
ปฏิบัติงาน
3 การจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาไมสอดคลอง
กับวิสัยทัศน/พันธกิจของ
สถานศึกษา
4 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของเขตพื้นที่/กระทรวงฯ

มาก
จํานวน
(รอยละ)
32
(7.70)

ระดับโอกาสที่มี
ปานกลาง นอย
_
จํานวน จํานวน x S.D. รวม
(รอยละ) (รอยละ)
70
311 1.33 0.790 413
(4.90) (75.30)
(100)
(29.20)

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาสเกิด รวม
มาก ปานกลาง นอย
_
ความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน
x S.D.
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

รวม

ไมมีผล
กระทบ

รวม
ทั้งสิ้น

27
(7.80)

60
258 1.37 0.616 345 1,070 1,415
(17.40) (74.80)
(100)
(24.38) (75.62) (100)

34
(7.70)

94
975 1,415 28
312 1.37 0.623 440
(21.40) (70.90)
(100)
(7.30)
(31.10) (68.90) (100)

82
274 1.36 0.614 384 1031 1,415
(21.40) (71.40)
(100)
(27.14) (72.86) (100)

7
(2.00)

73
1068 1,415 18
267 1.25 0.478 347
(21.00) (76.90)
(100)
(6.00)
(24.52) (75.48) (100)

65
216 1.34 0.588 299 1,116 1,415
(21.70) (72.20)
(100)
(21.13) (78.87) (100)

30
(7.20)

101
997 1,415 35
287 1.39 0.617 418
(24.20) (68.70)
(100)
(9.40)
(29.54) (70.46) (100)
108
986 1,415 20
298 1.36 0.581 429
(25.20) (69.50)
(100)
(5.56)
(30.32) (69.68) (100)

96
(25.70)

1,415

(70.80) (100)

121
(33.61)

242 1.45 0.660 373
(100)
(64.70)
(26.36)
219 1.45 0.599 360
(100)
(60.83)
(25.44)

1,042

1,415

(73.64) (100)
1,055 1,415
(74.56) (100)
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23
5 ขาดการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ (5.40)
อยางตอเนื่อง

1,002

ตารางที่ 39 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของกลยุทธ/ยุทธศาสตร
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
_
จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาสเกิด รวม
มาก ปานกลาง นอย
_
ความ
ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
รวม
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

รวม

ไมมีผล
กระทบ

รวม
ทั้งสิ้น

116
945 1,415 42
94
287 1.53 0.732 470
243 1.47 0.687 379 1,036 1,415
6 ในการวัดผลการดําเนินงานไม 67
(100)
(11.10) (24.80) (64.10)
(100)
มีตัวชี้ วัดผลงานที่แมนยําใน (14.30) (24.70) (61.10)
(33.22) (66.78) (100)
(26.78) (73.22) (100)
การเชื่อมโยงกับการขึ้นขั้น
เงินเดือน/เลื่อนระดับ
16
(3.60)

122
973 1,415 25
304 1.35 0.548 442
(27.60) (68.80)
(100)
(6.70)
(31.24) (68.76) (100)

91
256 1.38 0.609 372 1,043 1,415
(24.50) (68.80)
(100)
(26.29) (73.71) (100)

16
(3.70)

108
983 1,415 22
308 1.32 0.542 432
(25.00) (71.30)
(100)
(5.90)
(30.53) (69.47) (100)

91
261 1.36 0.591 374 1,041 1,415
(24.30) (69.80)
(100)
(26.43) (73.57) (100)

19
(4.80)

84
291 1.31 0.558 394 1,021 1,415 20
(21.30) (73.90)
(100)
(5.90)
(27.84) (72.16) (100)

79
238 1.35 0.590 337 1,078 1,415
(23.40) (70.60)
(100)
(23.82) (76.18) (100)
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7 พันธกิจที่กําหนดไวไม
สามารถทําใหบรรลุ
วิสัยทัศนได
8 แผนกลยุทธไมสามารถ
นําไปใชไดในทางปฏิบัติ
เนื่องจากวางแผนไวสูง
เกินไป
9 ไมไดดําเนินการตามแผน
กลยุทธที่กําหนดไวอยาง
แทจริง

ตารางที่ 39 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของกลยุทธ/ยุทธศาสตร
ขอ

โอกาส
ขอความ

10 ผูบริหารขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องแผนกลยุทธ

มาก
จํานวน
(รอยละ)
16
(4.40)

ระดับโอกาสที่มี
ปานกลาง นอย
_
จํานวน จํานวน x S.D. รวม
(รอยละ) (รอยละ)
74
275 1.29 0.543 365
(20.30) (75.30)
(100)
(25.80)

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาสเกิด รวม
มาก ปานกลาง นอย
_
ความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน
x S.D.
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

1,050

1,415

(74.20) (100)

19
(5.90)

รวม

ไมมีผล
กระทบ

รวม
ทั้งสิ้น

81
222 1.37 0.593 322 1,093 1,415
(25.20) (68.90)
(100)
(22.76) (77.24) (100)

100
92
251 1.39 0.607 375 1,040 1,415 24
211 1.43 0.627 327 1,088 1,415
11 ผูบริหารใหความสําคัญกับ 24
(100)
(7.30) (28.10) (64.50)
(100)
งบประมาณมากกวาวิธีการ (6.40) (26.70) (66.90)
(26.50) (73.50) (100)
(23.11) (76.89) (100)
ที่จะทํางานใหสําเร็จ

จากตารางที่ 39 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของกลยุทธ/ยุทธศาสตรพบวา
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับนอยและมีผลกระทบนอยอยางไรก็ตามถึงแมวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องในการ
วั ดผลการดํ า เนิ น งานไม มี ตั ว ชี้ วั ด ผลงานที่ แ ม น ยํา ในการเชื่ อ มโยงกั บ การขึ้ น ขั้ น เงิ น เดื อ น/เลื่ อ นระดั บ มี ร ะดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
คอนขางบมากแตมีผลกระทบนอยและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.478 – 0.790 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 40 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ/ยุทธศาสตร
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเด็นความเสี่ยง

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.47

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.25

1.39
1.39

1.45
1.43

2.02
1.99

1.36
1.35
1.37
1.33
1.32

1.45
1.38
1.36
1.37
1.36

1.97
1.86
1.86
1.82
1.80

1.31
1.29
1.25

1.35
1.37
1.34

1.77
1.77
1.68
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ในการวัดผลการดําเนินงานไมมีตัวชี้ วัดผลงานที่แมนยําในการเชื่อมโยงกับ
การขึ้นขั้นเงินเดือน/เลื่อนระดับ
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเขตพื้นที่/กระทรวงฯ
ผูบริหารใหความสําคัญกับงบประมาณมากกวาวิธีการทีจ่ ะทํางานให
สําเร็จ
ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง
พันธกิจที่กําหนดไวไมสามารถทําใหบรรลุวิสัยทัศนได
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบตั ิงาน
การดําเนินงานไมตรงกับพันธกิจ/แผนกลยุทธที่กําหนดไว
แผนกลยุทธไมสามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัตเิ นื่องจากวางแผนไวสูง
เกินไป
ไมไดดําเนินการตามแผนกลยุทธที่กําหนดไวอยางแทจริง
ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในเรื่องแผนกลยุทธ
การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาไมสอดคลองกับวิสยั ทัศน/ พันธกิจ
ของสถานศึกษา

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.53

จากตารางที่ 40 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ/ยุทธศาสตรพบวาคาความเสี่ยงที่อยูในลําดับ
แรกและมีคาความเสี่ยงอยูในระดับคอนขางมากคือการวัดผลการดําเนินงานไมมีตัวชี้วัดผลงานที่แมนยําในการเชื่อมโยงกับการขึ้นขั้นเงินเดือน/
เลื่อนระดับ ซึ่งเปนประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละ
ความเสี่ยงตอไป
ตารางที่ 41 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานกลยุทธ / ยุทธศาสตร
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จํานวน
รอยละ
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร
1 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
81
11.00
2 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
570
77.20
3 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
14
1.90
4 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
60
8.10
5 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
1
0.10
6 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
8
1.10
7 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และยอมรับความเสี่ยงและตองการที่จะพัฒนา
2
0.30
8 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
2
0.30
738 (52.15)
100
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
677 (47.85)
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
1,415 (100)
รวมทั้งสิ้น
จากตารางที่ 41 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานกลยุทธ/ยุทธศาสตรสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกันจํานวน 570 คน (สถานศึกษาจํานวน 190 แหง) คิดเปนรอยละ 77.20

ตารางที่ 42 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 เทคโนโลยีสารสนเทศที่
นํามาใชยังมีการใชไมคุมคา
และไมเหมาะสม
2 ขาดระบบการปองกันขอมูล
สูญหาย (Back up ขอมูล)

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

42
126
933 1,415 27
137
314 1.44 0.649 482
218 1.50 0.626 382 1,033 1,415
(8.70) (26.10) (65.10)
(100)
(7.10) (35.90) (57.10)
(100)
(34.10) (65.90) (100)
(27.00) (73.00) (100)
39
148
940 1,415 36
133
288 1.48 0.644 475
233 1.51 0.656 402 1013
(8.20) (31.20) (60.60)
(100)
(9.00) (33.10) (58.00)
(100)
(33.60) (66.40) (100)
(28.40) (71.60)
27
147
955 1,415 29
122
286 1.44 0.603 460
232 1.47 0.634 383 1,032
(5.90) (32.00) (62.20)
(100)
(7.60) (31.90) (60.60)
(100)
(32.50) (67.50) (100)
(27.10) (72.90)

3 ขาดระบบการปองกันการ
เขาถึงของระบบขอมูลภายใน
สถานศึกษา
4 นักเรียนสวนใหญใชเทคโนโลยี 70 170 298 1.58 0.711 538 877 1,415 38
(100)
(8.40)
สารสนเทศเพื่อความบันเทิง (13.00) (31.60) (55.40)
(38.00) (62.00) (100)
มากกวาความรู
16
116
947 1,415 21
336 1.32 0.534 468
5 ขอมูลสารสนเทศไมเปน
(3.40) (24.80) (71.80)
(100)
(5.60)
ปจจุบัน
(33.10) (66.90) (100)

1,415
(100)
1,415
(100)

149
963 1,415
265 1.50 0.647 452
(33.00) (58.60)
(100)
(31.90) (68.10) (100)
113
238 1.42 0.597 372 1,043 1,415
(30.40) (64.00)
(100)
(26.30) (73.70) (100)
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ตารางที่ 42 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

6 มีการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูล 18 116 330 1.33 0.546 464
(3.90) (25.00) (71.10)
(100)
บอย
7 ความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

951

1,415

(32.80) (67.20) (100)
122 258
240 1.81 0.741 620
795 1,415
(19.70) (41.60) (38.70)
(100)
(43.80) (56.20) (100)
90
235
983 1,415
291 1.67 0.716 432
(14.60) (38.10) (47.20)
(100)
(43.50) (56.50) (100)

28
101
263 1.40 0.620 392
(7.10) (25.80) (67.10)
(100)
(27.70)
66
181
218 1.67 0.711 465
(14.20) (38.90) (46.90)
(100)
(32.90)
55
150
251 1.57 0.698 456
(12.10) (32.90) (55.00)
(100)
(32.20)

8 ครูและผูบริหารขาดการนํา
ขอมูลสารสนเทศมาใชในการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ
61
190
847 1,415 58
315 1.55 0.681 568
9 ครูขาดการนําเทคโนโลยี
(10.80) (33.60) (55.70)
(100)
(12.90)
สารสนเทศมาปรับปรุง
(40.00) (60.00) (100)
พัฒนาการเรียนการสอน
10 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศไม 20 130 362 1.33 0.548 512 903 1,415 23
(3.90) (25.40) (70.70)
(100)
(5.50)
มีประสิทธิภาพ
(36.20) (63.80) (100)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น
1,023 1,415
(72.30) (100)
950 1,415
(67.10) (100)
959 1,415
(67.80) (100)

153
849 1,415
238 1.60 0.707 566
(34.10) (53.00)
(100)
(31.70) (68.30) (100)
124
993 1,415
275 1.40 0.592 422
(29.40) (65.20)
(100)
(29.80) (70.20) (100)
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ตารางที่ 42 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ

โอกาส
ขอความ

11 ครูขาดประสบการณใน
กระบวนการถายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ไมมีการกลั่นกรองเนื้อหาใน
Internet ในระดับผูใช
(นักเรียน)
13 ขาดการสอดแทรกเนื้อหา
ความรูเทาทันสื่อสารสนเทศ
บนอินเตอรเน็ตในกลุมสาระ
14 การละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช
ซอฟแวร

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

52
207
860 1,415 51
162
970 1,415
296 1.56 0.659 555
232 1.59 0.687 445
(9.40) (37.30) (53.30)
(100)
(11.50) (36.40) (52.10)
(100)
(39.20) (60.80) (100)
(31.10) (68.60) (100)
72
174
905 1,415 54
146
989 1,415
264 1.62 0.720 510
226 1.60 0.704 426
(14.10) (34.10) (51.80)
(100)
(12.70) (34.30) (53.10)
(100)
(36.00) (64.00) (100)
(30.10) (69.90) (100)
50
179
871 1,415 45
147
964 1,415
315 1.51 0.659 544
256 1.53 0.671 451
(9.20) (32.90) (57.90)
(100)
(10.00) (32.60) (57.40)
(100)
(38.40) (61.60) (100)
(31.90) (68.10) (100)
20
82
84
142 1.50 0.615 244 1,171 1,415 22
129 1.54 0.661 235 1,180 1,415
(8.20) (33.60) (58.20)
(100)
(9.40) (35.70) (54.90)
(100)
(17.20) (82.80) (100)
(16.60) (83.40) (100)
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จากตารางที่ 42 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับคอนขางมากและมีผลกระทบคอนขางมากเชนกันโดยนักเรียนสวนใหญใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความบันเทิงมากกวาความรู ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูและผูบริหารขาดการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ครูขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ไมมีการกลั่นกรองเนื้อหาใน Internet ใน
ระดับผูใชคือนักเรียน ขาดการสอดแทรกเนื้อหาความรูเทาทันสื่อสารสนเทศบนอินเตอรเน็ตในกลุมสาระ และการละเมิดลิขสิทธิ์ในการใชซอฟแวร
สําหรับความเสี่ยงเรื่องครูขาดประสบการณในกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นถึงแมจะมีระดับโอกาสคอนขางมากแตมผี ลกระทบ
นอยและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.534 – 0.741 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัว
แปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง
(1) x (2)
3.02
2.62
2.59
2.48
2.48
2.37
2.33
2.31
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ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
คาเฉลี่ยโอกาส คาเฉลี่ยผลกระทบ
ความสําคัญ
(1)
(2)
1
ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.81
1.67
2
ครูและผูบ ริหารขาดการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจใน
1.67
1.57
การบริหารจัดการ
3
ไมมีการกลั่นกรองเนื้อหาใน Internet ในระดับผูใช (นักเรียน)
1.62
1.6
4
ครูขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
1.55
1.6
5
ครูขาดประสบการณในกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.56
1.59
6
นักเรียนสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความบันเทิงมากกวาความรู
1.58
1.5
7
การละเมิดลิขสิทธิ์ในการใชซอฟแวร
1.51
1.54
8
ขาดการสอดแทรกเนื้อหาความรูเทาทันสื่อสารสนเทศบน
1.51
1.53
อินเตอรเน็ตในกลุมสาระ

ตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ
ความสําคัญ
9
10
11
12
13
14

ประเด็นความเสี่ยง
ขาดระบบการปองกันขอมูลสูญหาย (Back up ขอมูล)
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชยังมีการใชไมคุมคาและไมเหมาะสม
ขาดระบบการปองกันการเขาถึงของระบบขอมูลภายในสถานศึกษา
ขอมูลสารสนเทศไมเปนปจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูลบอย
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศไมมีประสิทธิภาพ

คาเฉลี่ยโอกาส คาเฉลี่ยผลกระทบ
(1)
(2)
1.48
1.51
1.44
1.5
1.44
1.47
1.32
1.42
1.33
1.4
1.33
1.4

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.23
2.16
2.12
1.87
1.86
1.86

จากตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน 8
ลําดับแรกมีคาความเสี่ยงอยูในระดับคอนขางมากคือ ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูและผูบริหารขาดการนําขอมูลสารสนเทศมาใช
ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ไมมีการกลั่นกรองเนื้อหาใน Internet ในระดับผูใช ครูขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน ครูขาดประสบการณในกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความ
บันเทิงมากกวาความรู การละเมิดลิขสิทธิ์ในการใชซอฟแวร และขาดการสอดแทรกเนื้อหาความรูเทาทันสื่อสารสนเทศบนอินเตอรเน็ตในกลุม
สาระ ซึ่งทั้ง 8 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญ ที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใน
แตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 44 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
รอยละ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
25
3.30
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
647
86.20
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
11
1.50
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
27
3.60
ยอมรับประเด็นดังกลาวและตองการพัฒนา
9
1.20
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
3
0.40
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
4
0.50
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
16
2.10
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ยอมรับประเด็นดังกลาวและตองการพัฒนา
3
0.40
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงาน
6
0.80
อื่นรับผิดชอบ หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น และยอมรับประเด็นดังกลาวและตองการพัฒนา
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
751 (53.07)
100
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
664 (46.93)
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)
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จากตารางที่ 44 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกันจํานวน 647 คน (สถานศึกษาจํานวน 216 แหง) คิดเปนรอยละ 86.20

ตารางที่ 45 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการประกันคุณภาพ
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 ขาดความตอเนื่องในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2 ดําเนินการเฉพาะเวลาที่ผู
ประเมินภายนอกมาประเมิน
เทานั้น
3 พัฒนางานประกันคุณภาพ
แบบตางคนตางทํา

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

30
191
701 1,415 30
92
493 1.35 0.559 714
213 1.45 0.654 335 1,080 1,415
(4.20) (26.80) (69.00)
(100)
(9.00) (27.50) (63.60)
(100)
(50.50) (49.50) (100)
(23.70) (76.30) (100)
47
220
688 1,415 25
77
460 1.43 0.613 727
225 1.36 0.626 327 1,088 1,415
(6.40) (30.30) (63.30)
(100)
(7.60) (23.50) (68.80)
(100)
(51.40) (48.60) (100)
(23.10) (76.90) (100)

46
198
744 1,415 24
86
427 1.43 0.619 671
196 1.44 0.636 306 1,109
(6.90) (29.50) (63.60)
(100)
(7.80) (28.10) (64.10)
(100)
(47.40) (52.60) (100)
(21.60) (78.40)
48
172
876 1,415 26
57
319 1.50 0.655 539
151 1.47 0.688 234 1,181
4 ไมไดจัดตั้งคณะดําเนินการ
(100)
(11.10) (24.40) (64.50)
(100)
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา (8.90) (31.90) (59.20)
(38.10) (61.90) (100)
(16.50) (83.50)
36
164
887 1,415 24
71
328 1.45 0.620 528
162 1.46 0.661 257 1,158
5 ขาดการจัดทําแผนพัฒนา
(6.80) (31.10) (62.10)
(100)
(9.30) (27.60) (63.00)
(100)
คุณภาพการศึกษา
(37.30) (62.70) (100)
(18.20) (81.80)

1,415
(100)
1,415
(100)
1,415
(100)
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ตารางที่ 45 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการประกันคุณภาพ
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

39
152
362 1.42 0.620 553
6 ไมไดดําเนินงานตาม
(100)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (7.10) (27.50) (65.50)

832

1,415

(39.10) (60.90) (100)
418 1.45 0.668 646
769 1,415
7 ขาดการตรวจสอบและทบทวน 64 164
(9.90)
(25.40)
(64.70)
(100)
คุณภาพการศึกษา
(45.70) (54.30) (100)
790 1,415
396 1.45 0.652 625
8 ผูปกครอง ชุมชน ไมไดเขามา 55 174
(8.80) (27.80) (63.40)
(100)
มีสวนรวมในการประกัน
(44.20) (55.80) (100)
คุณภาพการศึกษา

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

22
94
166 1.49 0.638 282
(7.80) (33.30) (58.90)
(100)
(19.90)
21
82
213 1.39 0.610 316
(6.60) (25.90) (67.40)
(100)
(22.30)
30
96
189 1.50 0.665 315
(9.50) (30.50) (60.00)
(100)
(22.30)

1,133 1,415
(80.10) (100)
1,099 1,415
(77.70) (100)
1,100 1,415
(77.70) (100)

จากตารางที่ 45 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการประกันคุณภาพ
พบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอยยกเวนเรื่องการไมไดจัดตั้งคณะดําเนินการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาซึ่งมีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบคอนขางมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคา
อยูระหวาง 0.559 – 0.688 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 46 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการประกันคุณภาพ
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเด็นความเสี่ยง
ไมไดจัดตั้งคณะดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ขาดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไมไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนางานประกันคุณภาพแบบตางคนตางทํา
ขาดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ผูปกครอง ชุมชน ไมไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการเฉพาะเวลาที่ผูประเมินภายนอกมาประเมินเทานั้น

คาเฉลี่ยโอกาส
(1)
1.5
1.45
1.42
1.43
1.45
1.35

คาเฉลี่ยผลกระทบ
(2)
1.47
1.46
1.49
1.44
1.39
1.45

1.35
1.43

1.45
1.36

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.21
2.12
2.12
2.06
2.02
1.96
1.96
1.94

จากตารางที่ 46 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการประกันคุณภาพพบวาคาความเสี่ยงสวนใหญอยู
ในระดับนอยอยางไรก็ตามหากมีการพิจารณาควรพิจารณาประเด็นตามลําดับเพื่อประโยชนในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 47 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการประกันคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการประกันคุณภาพ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ผูบริหารไมคอ ยใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและ
หามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
35
626
2
18
12
4

รอยละ
4.90
87.10
0.30
2.50
1.70
0.60

5
0.70
15
2.00
2
0.30
719 (50.81)
100
696 (49.19)
1,415 (100)

จากตารางที่ 47 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการประกันคุณภาพสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกันจํานวน 626 คน (สถานศึกษาจํานวน 209 แหง) คิดเปนรอยละ 87.10
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ตารางที่ 48 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแหลงการเรียนรู
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

1 ขาดการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งใน 34 106 249 1.45 0.650 389
(8.70) (27.20) (64.00)
(100)
และนอกสถานศึกษา
2 ไมไดจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู
3 ไมไดจัดทําเอกสารเผยแพร
แหลงการเรียนรู
4 ใชแหลงเรียนรูยังไมทั่วถึง
5 ขาดการจัดตั้งและพัฒนาแหลง
เรียนรู
6 ขาดการสนับสนุนใหใชแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน

1,415

(72.50) (100)
1,010 1,415
(67.10) (100)
950 1,415
(67.10) (100)
832 1,415
(60.90) (100)
900 1,415
(63.60) (100)
1,020 1,415
(72.10) (100)

29
85
210 1.44 0.653 324
(9.00) (26.20) (64.80)
(100)
(22.90)
24
70
1.36
0.613
331
237
(7.30) (21.10) (71.60)
(100)
(23.40)
25
104
249 1.41 0.612 378
(6.60) (27.50) (65.90)
(100)
(26.70)
24
116
282 1.39 0.593 422
(5.70) (27.50) (66.80)
(100)
(29.80)
24
111
285 1.38 0.592 420
(5.70) (26.40) (67.90)
(100)
(29.70)
25
79
225 1.39 0.626 329
(7.60) (24.00) (68.40)
(100)
(23.30)

1,091 1,415
(77.10) (100)
1,084 1,415
(76.60) (100)
1,037 1,415
(73.30) (100)
993 1,415
(70.20) (100)
995 1,415
(70.30) (100)
1,086 1,415
(76.70) (100)
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(27.50)
29
128
1.46
0.627
405
248
(7.20) (31.60) (61.20)
(100)
(32.90)
31
148
286 1.45 0.618 465
(6.70) (31.80) (61.50)
(100)
(32.90)
34
160
359 1.41 0.605 553
(6.10) (28.90) (64.90)
(100)
(39.10)
31
149
335 1.41 0.602 515
(6.00) (28.90) (65.00)
(100)
(36.40)
33
112
250 1.45 0.645 395
(8.40) (28.40) (63.30)
(100)
(27.90)

1,026

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

จากตารางที่ 48 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแหลงเรียนรูพบวา
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอยและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยู
ระหวาง 0.592 – 0.653 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของแหลงเรียนรู
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6

ประเด็นความเสี่ยง
ขาดการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
ไมไดจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู
ขาดการสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
ไมไดจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู
ใชแหลงเรียนรูยังไมทั่วถึง
ขาดการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู

คาเฉลี่ยโอกาส (1)
1.45
1.45
1.45
1.46
1.41
1.41

คาเฉลี่ยผลกระทบ
(2)
1.44
1.41
1.39
1.36
1.39
1.38

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.09
2.04
2.02
1.99
1.96
1.95

จากตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของแหลงเรียนรูพบวาคาความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับ
นอย อยางไรก็ตามหากมีการพิจารณาควรพิจารณาประเด็นตามลําดับเพื่อประโยชนในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใน
แตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 50 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานแหลงเรียนรู

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานแหลงเรียนรู
จํานวน
รอยละ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
40
5.40
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
620
83.20
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
20
2.70
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
14
1.90
ยอมรับประเด็นดังกลาวและตองการพัฒนา
28
3.80
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
3
0.40
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
1
0.10
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
17
2.30
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงาน
2
0.30
อื่นรับผิดชอบ และหลีกเลีย่ ง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
745 (52.65)
100
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
670 (47.35)
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)
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จากตารางที่ 50 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานแหลงเรียนรูสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันจํานวน
620คน (สถานศึกษาจํานวน 207 แหง) คิดเปนรอยละ 83.20

ตารางที่ 51 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํ
า
นวน
เกิ
ด
ความ
ทั
ง
้
สิ
น
้
รวม
จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

75
321 1.35 0.635 434
1 มอบหมายงานไมเหมาะสมกับ 38
(8.80) (17.30) (74.00)
(100)
ความรูความสามารถ

2 บรรจุแตงตั้งบุคลากรไมตรง
กับความถนัด
3 บุคลากรขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน/ทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน
4 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

27
86
233 1.40 0.631 346
(7.80) (24.90) (67.30)
(100)
(30.70) (69.30) (100)
(24.50)
34
118
964 1,415 35
95
299 1.41 0.628 451
236 1.45 0.663 366
(7.50) (26.20) (66.30)
(100)
(9.60) (26.00) (64.50)
(100)
(31.90) (68.10) (100)
(25.90)
17
83
992 1,415 26
80
323 1.28 0.530 423
266 1.35 0.608 372
(4.00) (19.60) (76.40)
(100)
(7.00) (21.50) (71.50)
(100)
(29.90) (70.10) (100)
(26.00)
981

1,415

1,069

1,415

(75.50) (100)
1,049 1,415
(74.10) (100)
1,043 1,415
(73.70) (100)

35
109
953 1,415 38
85
318 1.39 0.624 462
246 1.44 0.673 369 1,046 1,415
(7.60) (23.60) (68.80)
(100)
(10.30) (23.00) (66.70)
(100)
(32.70) (67.30) (100)
(26.10) (73.90) (100)
90
260 1.34 0.584 361 1,054 1,415 13
193 1.39 0.572 296 1,119 1,415
(100)
(4.40) (30.40) (65.20)
(100)
(72.00)
(25.50) (74.50) (100)
(20.90) (79.10) (100)
160 2.23 0.896 514
901 1,415 170 113
140 2.07 0.854 423
992 1,415
(31.10)
(100)
(100)
(40.20) (26.70) (33.10)
(36.30) (63.70) (100)
(29.90) (70.10) (100)
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21
80
5 บุคลากรไมไดรับการสงเสริม
(5.80) (22.20)
และพัฒนาใหมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
6 ขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน 280 74
(54.50) (14.40)
ธุรการโดยเฉพาะ

ตารางที่ 51 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํ
า
นวน
เกิ
ด
ความ
ทั
ง
้
สิ
น
้
รวม
จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

95
190 1.50 0.669 316
7 ครูที่มีความรูความสามารถขอ 31
(9.80) (30.10) (60.10)
(100)
ลาออก
72
226 1.48 0.724
8 ครูที่มีความรูความสามารถขอ 47
(13.60) (20.90) (65.50)
เกษียณกอนกําหนด
94
320 1.36 0.619
9 ครูทํางานไมเต็มเวลา ขาดการ 34
(7.60) (21.00) (71.40)
ทุมเท
51
198 1.33 0.604
10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 19
(7.10) (19.00) (73.90)
ไมโปรงใส
79
275 1.40 0.659
11 การปฏิบัติงานเนนเชิงปริมาณ 38
(9.70) (20.20) (70.20)
มากกวาเชิงคุณภาพ

(22.30)
345
(100)
(24.40)
448
(100)
(31.70)
268
(100)
(18.90)
392
(100)
(27.70)

1,099

1,415

(77.70) (100)
1,070 1,415
(75.60) (100)
967 1,415
(68.30) (100)
1,147 1,415
(81.10) (100)
1,023 1,415
(72.30)

(100)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

23
77
136 1.52 0.668 236
(9.70) (32.60) (57.60)
(100)
(16.70)
25
55
170 1.42 0.667 250
(10.00) (22.00) (68.00)
(100)
(17.70)
48
102
197 1.57 0.723 347
(13.80) (29.40) (56.80)
(100)
(24.50)
19
66
1.44
0.639
237
152
(8.00) (27.80) (64.10)
(100)
(16.70)
35
60
232 1.40 0.675 327
(10.70) (18.30) (70.90)
(100)
(23.10)

1,179 1,415
(83.30) (100)
1,165 1,415
(82.30) (100)
1,068 1,415
(75.50) (100)
1,178 1,415
(83.30) (100)
1,088 1,415
(76.90) (100)
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จากตารางที่ 51 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดการทรัพยากร
มนุษยพบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอยอยางไรก็ตามในเรื่องของการขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
งานธุรการโดยเฉพาะและครูที่มีความรูความสามารถขอลาออก มีระดับโอกาสและระดับผลกระทบอยูในระดับคอนขางมาก สําหรับครูทํางานไม

เต็มเวลา ขาดการทุมเทถึงแมจะมีระดับโอกาสนอยแตมีผลกระทบคอนขางมาก และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคา
อยูระหวาง 0.572 – 0.896 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 52 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย
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ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ความเสี่ยง
ความสําคัญ
โอกาส (1) ผลกระทบ (2) (1) x (2)
1
ขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะ
2.23
2.07
4.62
2
ครูที่มีความรูค วามสามารถขอลาออก
1.5
1.52
2.28
3
ครูทํางานไมเต็มเวลา ขาดการทุมเท
1.36
1.57
2.14
4
ครูที่มีความรูค วามสามารถขอเกษียณกอนกําหนด
1.48
1.42
2.10
5
บรรจุแตงตั้งบุคลากรไมตรงกับความถนัด
1.41
1.45
2.04
6
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1.39
1.44
2.00
7
การปฏิบัติงานเนนเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ
1.4
1.4
1.96
8
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไมโปรงใส
1.33
1.44
1.92
9
มอบหมายงานไมเหมาะสมกับความรูความสามารถ
1.35
1.4
1.89
10
บุคลากรไมไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
1.34
1.39
1.86
11
บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน/ทักษะในการจัดการเรียนการสอน
1.28
1.35
1.73
จากตารางที่ 52 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน
2 อันดับแรกคือขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะและครูที่มีความรูความสามารถขอลาออก มีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมาก ซึง่ ทัง้
2 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป

ตารางที่ 53 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
จํานวน
รอยละ
1 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
24
3.10
2 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
666
87.30
3 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
11
1.40
4 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
19
2.50
5 การบรรจุแตงตั้งเปนหนาทีข่ อง สพท.
6
0.80
6 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
1
0.10
7 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากครูเบื่อระบบงานในโรงเรียน
1
0.10
8 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
6
0.80
9 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
23
3.00
10 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงาน
6
0.80
อื่นรับผิดชอบ และหลีกเลีย่ ง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
763 (53.92)
100
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
652 (46.08)
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)
จากตารางที่ 53 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการจัดการทรัพยากรมนุษยสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการใน
การปองกันจํานวน จํานวน 666 คน (สถานศึกษาจํานวน 222 แหง) คิดเปนรอยละ 87.30
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ตารางที่ 54 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการกํากับและติดตาม
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 ความไมสม่ําเสมอในการให
การบานนักเรียน

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

45
220
552 1,415 31
93
262 1.40 0.634 386 1,029
598 1.36 0.579 863
(5.20) (25.50) (69.30)
(100)
(8.00) (24.10) (67.90)
(100)
(61.00) (39.00) (100)
(27.30) (72.70)
26
224
571 1,415 25
119
594 1.33 0.531 844
253 1.43 0.609 397 1,018
2 ความไมสม่ําเสมอในการตรวจ
(3.10) (26.50) (70.40)
(100)
(6.30) (30.00) (63.70)
(100)
การบานนักเรียน
(59.60) (40.40) (100)
(28.10) (71.90)
57
238 1.35 0.634 323 1,092
3 การลาออกจากโรงเรียนกลางคัน 48 129 468 1.35 0.614 645 770 1,415 28
(7.40)
(20.00)
(100)
(8.70)
(17.60)
(100)
(72.60)
(73.70)
สาเหตุของการลาออกเกิดจาก
(45.60) (54.40) (100)
(22.80) (77.20)
1. ยายตามครอบครัว

(100)
1,415
(100)
1,415
(100)
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จํานวน 31 กรณี (79.49%)
2. ขัดแยงกับเพื่อน
จํานวน 3 กรณี (7.69%)
3. เจ็บปวย
จํานวน 2 กรณี (5.13%)
4. ความยากจนตองหาเลี้ยง
ครอบครัว
จํานวน 3 กรณี (7.69%)

1,415

ตารางที่ 54 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการกํากับและติดตาม
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

74
170
4 ขาดการสํารวจและการติดตาม
(12.40) (28.50)
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไป
แลววาไปเรียนตอหรือไปดําเนิน
ชีวิตอยางไร
17
80
5 ผูบริหารขาดการติดตาม
(5.00)
(23.50)
โครงการตาง ๆ ในสถานศึกษา
อยางใกลชิด

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

819 1,415 12
61
170 1.35 0.572 243 1,172 1,415
352 1.53 0.706 596
(100)
(4.90) (25.10) (70.00)
(100)
(59.10)
(42.10) (57.90) (100)
(17.20) (82.80) (100)
70
244 1.33 0.569 341 1,074 1,415 15
170 1.39 0.598 255 1,160 1,415
(100)
(5.90) (27.50) (66.70)
(100)
(71.60)
(24.10) (75.90) (100)
(18.00) (82.00) (100)

จากตารางที่ 54 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการกํากับและติดตาม
พบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอยอยางไรก็ตามในเรื่องของการขาดการสํารวจและการติดตาม
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแลว วาไปเรียนตอหรือไปดําเนินชีวิตอยางไรมี ระดั บโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับคอนขางมากแตมี
ผลกระทบนอย และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.531 – 0.706 แสดงวาผูตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 55 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการกํากับและติดตาม
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ความสําคัญ
1
ขาดการสํารวจและการติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแลววาไปเรียนตอ
หรือไปดําเนินชีวติ อยางไร
2
ความไมสม่ําเสมอในการใหการบานนักเรียน
3
ความไมสม่ําเสมอในการตรวจการบานนักเรียน
4
ผูบริหารขาดการติดตามโครงการตาง ๆ ในสถานศึกษาอยางใกลชิด
5
การลาออกจากโรงเรียนกลางคัน

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.53

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.35

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.07

1.36
1.33
1.33
1.35

1.4
1.43
1.39
1.35

1.90
1.90
1.85
1.82

จากตารางที่ 55 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการกํากับและติดตามพบวาคาความเสี่ยงสวนใหญอยู
ในระดับนอย อยางไรก็ตามหากมีการพิจารณาควรพิจารณาประเด็นตามลําดับเพื่อประโยชนในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 56 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการกํากับและติดตาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการกํากับและติดตาม
จํานวน
รอยละ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
40
5.40
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
620
83.20
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
20
2.70
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
14
1.90
ยอมรับประเด็นดังกลาวและตองการพัฒนา
28
3.80
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและ
3
0.40
หามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
1
0.10
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
17
2.30
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงาน
2
0.30
อื่นรับผิดชอบ และหลีกเลีย่ ง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
745 (52.65)
100
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
670 (47.35)
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)
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จากตารางที่ 56 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการกํากับและติดตามสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกันจํานวน จํานวน 620 คน (สถานศึกษาจํานวน 207 แหง) คิดเปนรอยละ 83.20

ตารางที่ 57 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการวัดและประเมินผล
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

51
42
247 1.36 0.660 332 1,083 1,415 28
192 1.37 0.671 262 1,153 1,415
1 การดําเนินการวัดและประเมินใน 34
(10.20)
(15.40)
(100)
(10.70)
(16.00)
(100)
(74.40)
(73.30)
การปฏิบัติงานมีการดําเนินการ
(23.50) (76.50) (100)
(18.50) (81.30) (100)
ไมตอเนื่อง
1,091

1,415

(77.00) (100)
1,077 1,415
(76.10) (100)
1,050 1,415
(74.20) (100)
1,010 1,415
(71.40) (100)

25
77
169 1.47 0.660 271
(9.20) (28.40) (62.40)
(100)
(19.20)
31
53
186 1.43 0.690 270
(11.50) (19.60) (68.90)
(100)
(19.10)
31
55
207 1.40 0.673 293
(10.60) (18.80) (70.60)
(100)
(20.70)
31
76
210 1.44 0.665 317
(9.80) (24.00) (66.20)
(100)
(22.40)

1,144 1,415
(80.80) (100)
1,145 1,415
(80.90) (100)
1,122 1,415
(79.30) (100)
1,098 1,415
(77.60) (100)
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14
79
231 1.33 0.555 324
(4.30) (24.40) (71.30)
(100)
(22.90)
64
262 1.26 0.514 338
3 วิธีการประเมินไมสอดคลองกับการ 12
(3.60)
(18.90)
(100)
(77.50)
จัดการเรียนการสอน
(23.90)
11
66
288 1.24 0.494 365
4 การวัดและประเมินผลไมเปนไป
(3.00) (18.10) (78.90)
(100)
ตามสภาพความเปนจริง
(25.80)
12
75
1.24
0.495
405
318
5 ครูขาดความรูในดานการวัดและ
(3.00) (18.50) (78.50)
(100)
ประเมินผล
(28.60)

2 ขาดการประเมินผูเรียนเปน
รายบุคคล

ตารางที่ 57 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการวัดและประเมินผล
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

6 ครูขาดการวิเคราะหและปรับปรุง 43 116 298 1.44 0.660 457
(9.40) (25.40) (65.20)
(100)
ขอสอบ
7 ขาดการตรวจคุณภาพของขอสอบ
8 ขาดการจัดทําคลังขอสอบ
(การเก็บขอสอบที่มีคุณภาพไว
เพื่อนําไปใชในโอกาสตอไป)
9 ขาดระบบการติดตามการ
ประเมินผลอยางชัดเจน
10 ไมไดนําผลประเมินมาปรับปรุง/
พัฒนาตามขอเสนอแนะที่ไดรับ
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1,415

(32.30) (67.70) (100)
87
154
904 1,415
270 1.64 0.756 511
(17.00) (30.20) (52.80)
(100)
(36.10) (63.90) (100)
74
139
0.744
470
945 1,415
257 1.61
(15.70) (29.60) (54.70)
(100)
(33.20) (66.80) (100)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

51
95
224 1.53 0.725 370
(13.80) (25.70) (60.50)
(100)
(26.10)
77
107
229 1.63 0.779 413
(18.60) (25.90) (55.40)
(100)
(29.20)
42
109
0.690
372
221 1.52
(11.30) (29.30) (59.40)
(100)
(26.30)

1,045 1,415
(73.90) (100)
1,002 1,415
(70.80) (100)
1,043 1,415
(73.70) (100)

40
120
937 1,415 35
101
318 1.42 0.642 478
246 1.45 0.657 382 1,033
(8.40) (25.10) (66.50)
(100)
(9.20) (26.40) (64.40)
(100)
(33.80) (66.20) (100)
(27.00) (73.00)
35
107
950 1,415 35
81
323 1.38 0.622 465
262 1.40 0.653 378 1,037
(7.50) (23.00) (69.50)
(100)
(9.30) (21.40) (69.30)
(100)
(32.90) (67.10) (100)
(26.70) (73.30)

1,415
(100)
1,415
(100)

204

ตารางที่ 57 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการวัดและประเมินผล
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

53
63
217 1.26 0.515 280 1,135 1,415 21
159 1.43 0.648 243 1,172 1,415
11 ขาดความเปนธรรมในการตัดสิน 10
(3.60)
(18.90)
(100)
(8.60)
(25.90)
(100)
(77.50)
(65.40)
ผลการประเมินการเรียนเชน
(19.80) (80.20) (100)
(17.20) (82.80) (100)
การตัดเกรดนักเรียนตามความ
พึงพอใจ ฯลฯ

จากตารางที่ 57 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการวัดและประเมินผล
พบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอยอยางไรก็ตามในเรื่องของขาดการตรวจคุณภาพของขอสอบ
และขาดการจัดทําคลังขอสอบ (การเก็บขอสอบที่มีคุณภาพไวเพื่อนําไปใชในโอกาสตอไป) มีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบ
อยูในระดับคอนขางมาก สําหรับเรื่องครูขาดการวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบถึงแมจะมีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนอยแตมีผลกระทบ
คอนขางมาก และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.494 – 0.779 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 58 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการวัดและประเมินผล
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเด็นความเสี่ยง
ขาดการตรวจคุณภาพของขอสอบ
ขาดการจัดทําคลังขอสอบ (การเก็บขอสอบที่มีคุณภาพไวเพื่อนําไปใชในโอกาสตอไป)
ครูขาดการวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ
ขาดระบบการติดตามการประเมินผลอยางชัดเจน
ขาดการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล
ไมไดนําผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาตามขอเสนอแนะที่ไดรับ
การดําเนินการวัดและประเมินในการปฏิบัติงานมีการดําเนินการไมตอเนื่อง
วิธีการประเมินไมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน
ขาดความเปนธรรมในการตัดสินผลการประเมินการเรียนเชน การตัดเกรด
นักเรียนตามความพึงพอใจ ฯลฯ
ครูขาดความรูใ นดานการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลไมเปนไปตามสภาพความเปนจริง

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.64
1.61
1.44
1.42
1.33
1.38
1.36
1.26
1.26
1.24
1.24

คาเฉลี่ย ความเสี่ยง
ผลกระทบ (2) (1) x (2)
1.63
2.67
1.52
2.45
1.53
2.20
1.45
2.06
1.47
1.96
1.4
1.93
1.37
1.86
1.43
1.80
1.43
1.80
1.44
1.4

1.79
1.74
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จากตารางที่ 58 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการวัดและประเมินผลพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน 2
อันดับแรกคือขาดการตรวจคุณภาพของขอสอบ และขาดการจัดทําคลังขอสอบ (การเก็บขอสอบที่มีคุณภาพไวเพื่อนําไปใชในโอกาสตอไป) มีคา
ความเสี่ยงในระดับคอนขางมาก ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผน
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป

ตารางที่ 59 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการวัดและประเมินผล
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการวัดและประเมินผล
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบและหลีกเลี่ยง/หยุดการ
ทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลีย่ ง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
29
612
6
47
4
1
34
2

รอยละ
3.90
83.00
0.80
6.40
0.50
0.10
4.60
0.30

2
0.30
737 (52.08)
100
678 (47.92)
1,415 (100)
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จากตารางที่ 59 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการวัดและประเมินผลสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการใน
การปองกันจํานวน จํานวน 612 คน (สถานศึกษาจํานวน 204 แหง) คิดเปนรอยละ 83.00

ตารางที่ 60 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการสื่อสาร
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 ขาดการประชาสัมพันธที่เปน
ระบบและตอเนื่อง
2 การประชาสัมพันธกิจกรรม
ของสถานศึกษายังไม
หลากหลาย
3 ขาดการติดตอประสานงาน
ภายใน
4 ขาดการติดตอประสานงาน
ภายนอก
5 การประชาสัมพันธเขาไมถึง
กลุมเปาหมาย

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง จํานวน
จํานวน จํานวน (รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
นอย
โอกาส รวม
_
มาก ปานกลาง จํานวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

58
154
623 1,415 26
98
580 1.34 0.610 792
249 1.40 0.617 373 1,042
(7.30) (19.40) (73.20)
(100)
(100)
(7.00) (26.30) (66.8)
(56.00) (44.00) (100)
(26.40) (73.60)
40
321
476 1,415 25
148
578 1.43 0.575 939
241 1.48 0.609 414 1,001
(4.30) (34.20) (61.60)
(100)
(6.00) (35.70) (58.30)
(100)
(66.40) (33.60) (100)
(29.30) (70.70)

1,415

22
100
940 1,415 19
92
353 1.30 0.552 475
245 1.37 0.583 356 1,059
(4.60) (21.10) (74.30)
(100)
(5.30) (25.80) (68.80)
(100)
(33.60) (66.40) (100)
(25.20) (74.80)
30
241
564 1,415
9
49
580 1.35 0.547 851
186 1.38 0.556 407 1,008
(3.50) (28.30) (68.20)
(100)
(3.70) (20.10) (76.20)
(100)
(60.10) (39.90) (100)
(17.20) (82.80)
38
184
614 1,415 22
128
998
579 1.32 0.561 801
267 1.41 0.591 417
(4.70) (23.00) (72.30)
(100)
(5.30) (30.70) (64.00)
(100)
(56.60) (43.40) (100)
(29.50) (70.50)

1,415

(100)
1,415
(100)

(100)
1,415
(100)
1,415
(100)
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จากตารางที่ 60 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการสื่อสารพบวา
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอยและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยู
ระหวาง 0.547 – 0.617 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน

ตารางที่ 61 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการสื่อสาร
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5

ประเด็นความเสี่ยง
การประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษายังไมหลากหลาย
การประชาสัมพันธเขาไมถึงกลุมเปาหมาย
ขาดการประชาสัมพันธที่เปนระบบและตอเนื่อง
ขาดการติดตอประสานงานภายนอก
ขาดการติดตอประสานงานภายใน

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.43
1.34
1.34
1.35
1.3

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.48
1.4
1.4
1.38
1.37

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.12
1.88
1.88
1.86
1.78

จากตารางที่ 61 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการสื่อสารพบวาคาความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับ
นอยอยางไรก็ตามหากมีการพิจารณาควรพิจารณาประเด็นตามลําดับเพื่อประโยชนในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใน
แตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 62 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการสื่อสาร
1
2
3
5
6
7
8
9

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการสื่อสาร
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
35
611
2
37
1
5
25
2

รอยละ
4.90
84.90
0.30
5.20
0.10
0.70
3.4
0.30

720 (50.88)
100
695 (49.12)
1,415 (100)

จากตารางที่ 62 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการสื่อสารสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันจํานวน
จํานวน 611 คน (สถานศึกษาจํานวน 204 แหง) คิดเปนรอยละ 84.90
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ตารางที่ 63 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

41
75
225 1.46 0.700 341
(12.00) (22.00) (66.00)
(100)
(24.10)
21
150
1.47
0.594
407
236
2 บุคลากรขาดความรูในเรื่องการ
(5.20) (36.90) (58.00)
(100)
ทําเอกสารควบคุมภายใน
(28.80)
93
279 1.34 0.577 393
3 การจัดทําหลักฐาน เอกสารตางๆ 21
(100)
เกี่ยวกับการควบคุมภายในไม (5.30) (23.70) (71.00)
(27.80)

1 ขาดการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา

เปนปจจุบัน
4 บุคลากรขาดความรูความเขาใจ
วิธีการและกฎระเบียบในการ
ตรวจสอบภายใน

1,074

1,415

(75.90) (100)
1,008 1,415
(71.20) (100)
1,022 1,415
(72.20) (100)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

38
56
193 1.46 0.718 341
(13.20) (19.50) (67.20)
(100)
(20.30)
21
112
1.48
0.607
364
191
(6.50) (34.60) (59.00)
(100)
(22.90)
26
78
214 1.41 0.638 318
(8.20) (24.50) (67.30)
(100)
(22.50)

1,074 1,415
(79.70) (100)
1,084 1,415
(77.10) (100)
1,097 1,415
(77.50) (100)

30
124
995 1,415 31
98
221 1.46 0.653 350 1,065 1,415
266 1.44 0.624 420
(7.10) (29.50) (63.30)
(100)
(8.90) (28.00) (63.10)
(100)
(29.70) (70.30) (100)
(24.70) (75.30) (100)
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จากตารางที่ 63 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการตรวจสอบ
ภายใน/การควบคุมภายในพบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอยและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.577 – 0.718 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน

ตารางที่ 64 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4

ประเด็นความเสี่ยง
บุคลากรขาดความรูในเรื่องการทําเอกสารควบคุมภายใน
การจัดทําหลักฐาน เอกสารตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในไมเปนปจจุบัน
ขาดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
บุคลากรขาดความรูความเขาใจวิธีการและกฎระเบียบในการตรวจสอบภายใน

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.46
1.47
1.36
1.34

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.48
1.41
1.46
1.46

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.16
2.07
1.99
1.96

จากตารางที่ 64 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายในพบวาคาความ
เสี่ยงสวนใหญอยูในระดับนอย อยางไรก็ตามหากมีการพิจารณาควรพิจารณาประเด็นตามลําดับเพื่อประโยชนในการวิเคราะหเพื่อวางแผน
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 65 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
1
2
3
5
6
7
8
9
10

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
พัฒนาการนิเทศ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และพัฒนาการนิเทศ
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
รอยละ
39
5.60
589
84.70
6
0.90
22
3.20
15
2.20
1
0.10
5
0.70
15
2.20
1
0.10
695 (49.12)
100
720 (50.88)
1,415 (100)

จากตารางที่ 65 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายในสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหา
มาตรการในการปองกันจํานวน จํานวน 589 คน (สถานศึกษาจํานวน 196 แหง) คิดเปนรอยละ 84.70
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ตารางที่ 66 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการนิเทศ
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
โอกาส รวม
_
มาก ปานกลาง
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

40
121
241 1.50 0.671 402
1 ขาดระบบการจัดการการ
(10.00)
(30.10)
(100)
(60.00)
นิเทศภายในโรงเรียน

1,415

43
73
214 1.48 0.715
(13.00) (22.10) (64.80)

330
(100)
(28.40) (71.60) (100)
(23.30)
75
248 1.42 0.642 802
2 ขาดการนําผลการนิเทศที่ได 34 110 290 1.41 0.632 434 981 1,415 39
(7.80) (25.30) (66.80)
(100)
(10.80) (20.70) (68.50)
(100)
รับมาพัฒนางาน
(30.70) (69.30) (100)
(25.60)
30
88
64
292 1.36 0.615 410 1,005 1,415 38
241 1.41 0.682 343
3 ผูนิเทศขาดความรู
(7.30) (21.50) (71.20)
(100)
(11.10) (18.70) (70.30)
(100)
ความสามารถในการ
(29.00) (71.00) (100)
(24.20)

นิเทศงาน

1,013

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น
1,085

1,415

(76.70) (100)
613 1,415
(74.40) (100)
1,072 1,415
(75.80) (100)

จากตารางที่ 66 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการนิเทศพบวา
ระดับโอกาสที่จะเกิดผลความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอย สําหรับการขาดระบบการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนมีระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคอนขางมากแตมีผลกระทบนอยและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.615 –
0.715 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 67 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการนิเทศ
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ความสําคัญ
1
ขาดระบบการจัดการการนิเทศภายในโรงเรียน
2
ขาดการนําผลการนิเทศทีไ่ ดรับมาพัฒนางาน
3
ผูนิเทศขาดความรูความสามารถในการนิเทศงาน

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.5
1.41
1.36

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.48
1.42
1.41

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.22
2.00
1.92

จากตารางที่ 67 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการนิเทศพบวาคาความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับ
นอย อยางไรก็ตามหากมีการพิจารณาควรพิจารณาประเด็นตามลําดับเพื่อประโยชนในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใน
แตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 68 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการนิเทศ

1
2
3
5
6
7
8
9
10

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการนิเทศ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
พัฒนาการนิเทศ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และพัฒนาการนิเทศ
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
รอยละ
39
5.60
589
84.70
6
0.90
22
3.20
15
2.20
1
0.10
5
0.70
15
2.20
1
0.10
695 (49.12)
100
720 (50.88)
1,415 (100)

จากตารางที่ 68 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการนิเทศสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันจํานวน
จํานวน 589 คน (สถานศึกษาจํานวน 196 แหง) คิดเปนรอยละ 84.70
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ตารางที่ 69 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของความเครียดในการปฏิบัติงาน
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
ไมมีผล
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
รวม กระทบ รวม
_
จํ
า
นวน
ทั้งสิ้น
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
(ร
อ
ยละ)
(ร
อ
ยละ)
เสี่ยง

1 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบ 51 144 285 1.51 0.681 480
(100)
ปญหาความยุงยากเกี่ยวกับการเงิน (10.60) (30.00) (59.40)

41
123
226 1.53 0.679 390
(10.50) (31.50) (57.90)
(100)
(27.60)
(33.90) (66.10) (100)
21
127
123
301 1.45 0.603 324 1,091 1,415 30
234 1.47 0.637 387
(4.70) (28.30) (67.00)
(100)
(7.80) (31.80) (60.40)
(100)
(31.70) (68.30) (100)
(27.30)

2 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบ
ปญหาความยุงยากเกี่ยวกับเพื่อน
รวมงาน
27
120
298 1.39 0.600 445
3 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบ
(100)
ปญหาความยุงยากเกี่ยวกับการสอน (6.10) (27.00) (67.00)

1,415

29
104
246 1.43 0.632 445
(7.70) (27.40) (64.90)
(100)
(31.40) (68.60) (100)
(26.80)
14
131
996 1,415 22
116
206 1.47 0.615 344
274 1.38 0.550 419
(3.30) (31.30) (65.40)
(100)
(6.40) (33.70) (59.90)
(100)
(29.60) (70.40) (100)
(24.30)
970

1,415

1,025 1,415
(72.40) (100)
1,028 1,415
(72.70) (100)
970 1,415
(73.20) (100)
1,071 1,415
(75.70) (100)

43
120
971 1,415 35
112
281 1.46 0.666 444
234 1.48 0.659 381 1,034 1,415
(9.70) (27.00) (63.30)
(100)
(9.20) (29.40) (61.40)
(100)
(31.40) (68.60) (100)
(26.90) (73.10) (100)
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4 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบ
ปญหาความยุงยากเกี่ยวกับการ
อบรม/พัฒนา
5 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบ
ปญหาความยุงยากเกี่ยวกับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนขั้น/เลื่อน
เงินเดือน

935

ตารางที่ 69 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของความเครียดในการปฏิบัติงาน
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
ไมมีผล
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
รวม กระทบ รวม
_
จํ
า
นวน
ทั้งสิ้น
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
(ร
อ
ยละ)
(ร
อ
ยละ)
เสี่ยง

888
223 1.82 0.800 527
6 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบ 130 174
(24.70)
(33.00)
(100)
(42.30)
ปญหาความยุงยากเกี่ยวกับภาระ
(37.20) (62.80)
งานนอกเหนือจากงานสอน
911
227 1.71 0.722 504
7 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบ 79 198
(100)
ปญหาความยุงยากเกี่ยวกับความรู (15.70) (39.30) (45.00)
(35.60) (64.40)
ความสามารถที่ตองใชในการทํางาน
947
220 1.72 0.766 468
8 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบ 90 158
(19.20) (33.80) (47.00)
(100)
ปญหาความยุงยากเกี่ยวกับ
(33.10) (66.90)
ปฏิสัมพันธของครูกับผูบริหาร

94
160
181 1.80 0.783 435 980 1,415
(21.60) (36.80) (41.60)
(100)
(30.70) (69.30) (100)
(100)

1,415

52
154
190 1.65 0.701 396 1,019 1,415
(13.10) (38.90) (48.00)
(100)
(100)
(28.00) (72.00) (100)

1,415

49
113
222 1.55 0.710 384 1,031 1,415
(12.80) (29.40) (57.80)
(100)
(100)
(27.10) (72.90) (100)

1,415
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จากตารางที่ 69 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของความเครียดในการ
ปฏิบัติงานพบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบอยูในระดับนอยและคอนขางมากอยูในระดับที่เทากัน โดยระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบที่มีระดับคอนขางมากคือบุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับการเงิน เกี่ยวกับภาระ
งานนอกเหนือจากงานสอน เกี่ยวกับความรูความสามารถที่ตองใชในการทํางานและเกี่ยวกับปฏิสัมพันธของครูกับผูบริหารและเมื่อพิจารณาคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.550 – 0.800 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน

ตารางที่ 70 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของความเครียดในการปฏิบัติงาน
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ความสําคัญ
1
บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับภาระงาน
นอกเหนือจากงานสอน
2
บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับความรู
ความสามารถที่ตองใชในการทํางาน
3
บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับปฏิสมั พันธของครู
กับผูบริหาร
4
บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับการเงิน
5
บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
เลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน
6
บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน
7
บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับการอบรม/พัฒนา
8
บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับการสอน

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.82

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.8

ความเสี่ยง
(1) x (2)
3.28

1.71

1.65

2.82

1.72

1.55

2.67

1.51
1.46

1.53
1.48

2.31
2.16

1.45
1.38
1.39

1.47
1.47
1.43

2.13
2.03
1.99

จากตารางที่ 70 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของความเครียดในการปฏิบัติงานพบวาคาความเสี่ยงที่อยู
ใน 4 อันดับแรกคือบุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับภาระงานนอกเหนือจากงานสอน เกี่ยวกับความรูความสามารถ
ที่ตองใชในการทํางาน เกี่ยวกับปฏิสัมพันธของครูกับผูบริหารและเกี่ยวกับการเงิน มีคา ความเสี่ยงในระดับคอนขางมาก ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นเปน
ความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 71 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการระดมทรัพยากร
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

77
1 ขาดการประสานงานกับผูที่เกี่ยว 76 205 398 1.53 0.688 679 736 1,415 15
(11.20)
(30.20)
(100)
(5.60)
(28.70)
(58.60)
ของ เชน ชุมชน ผูปกครองฯ เพื่อ
(48.00) (52.00) (100)
ระดมทรัพยากรสําหรับการศึกษา
33
203
704 1,415 18
78
475 1.38 0.573 711
2 ขาดทักษะ/ความรูเกี่ยวกับการ
(100)
(5.60) (24.50)
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (4.60) (28.60) (66.80)
(50.20) (49.80) (100)
ใหกับผูเกี่ยวของ
48
186
743 1,415 11
68
438 1.42 0.622 672
3 ไมไดนําภูมิปญญาทองถิ่นเขา
(7.10) (27.70) (65.20)
(100)
(3.90) (24.00)
มารวมในการจัดการศึกษา
(47.50) (52.50) (100)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

176 1.40 0.594 268 1,147 1,415
(100)
(65.70)
(18.90) (81.10) (100)
223 1.36 0.586 319 1,096 1,415
(100)
(69.90)
(22.50) (77.50) (100)
204 1.32 0.544 283 1,132 1,415
(100)
(72.10)
(20.00) (80.00) (100)

จากตารางที่ 71 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการระดมทรัพยากร
พบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอย สําหรับการขาดการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ เชน ชุมชน
ผูปกครองฯ เพื่อระดมทรัพยากรสําหรับการศึกษามีระดับโอกาสและระดับผลกระทบคอนขางมาก และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.544 – 0.688 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 72 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการระดมทรัพยากร
ประเด็นความเสี่ยง
ลําดับ
ความสําคัญ
1
ขาดการประสานงานกับผูทเี่ กี่ยวของ เชน ชุมชน ผูปกครองฯ เพื่อระดม
ทรัพยากรสําหรับการศึกษา
2
ขาดทักษะ/ความรูเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหกบั ผูเ กี่ยวของ
3
ไมไดนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามารวมในการจัดการศึกษา

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.53

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.4

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.14

1.38
1.42

1.36
1.32

1.88
1.87

จากตารางที่ 72 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการระดมทรัพยากรพบวาคาความเสี่ยงสวนใหญอยูใน
ระดับนอย อยางไรก็ตามหากมีการพิจารณาควรพิจารณาประเด็นตามลําดับเพื่อประโยชนในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 73 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการระดมทรัพยากร

1
2
3
4
5
6
7

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการระดมทรัพยากร
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
รอยละ
30
4.10
618
88.40
15
2.00
49
6.70
3
0.40
4
0.50
11
1.50
733 (51.80)
100
682 (48.20)
1,415 (100)

จากตารางที่ 73 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการระดมทรัพยากรสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกันจํานวน จํานวน 618 คน (สถานศึกษาจํานวน 206 แหง) คิดเปนรอยละ 88.40
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ตารางที่ 74 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตร
การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง จํานวน
จํานวน จํานวน (รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
นอย
โอกาส รวม
_
มาก ปานกลาง จํานวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
เสี่ยง
(รอยละ) (รอยละ)

1 คณะกรรมการสถานศึกษาไมได 84 235 385 1.57 0.696 704
(100)
เขามามีบทบาทในการวางแผนฯ (11.90) (33.40) (54.70)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

25
94
185 1.47 0.644 304
(8.20) (30.90) (60.90)
(100)
(49.80) (50.20) (100)
(21.50)
77
222
688 1,415 19
103
428 1.52 0.680 727
225 1.41 0.593 347
2 คณะกรรมการสถานศึกษา
(10.60)
(30.50)
(100)
(5.50)
(29.70)
(100)
(58.90)
(64.80)
ผูปกครอง นักเรียน ไมไดเขามา
(51.40) (48.60) (100)
(24.50)
711

มีบทบาทในการจัดทําหลักสูตร
70
171
723
451 1.45 0.671 692
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขาด
(10.10)
(24.70)
(100)
(65.20)
ความตอเนื่องในการเขารวมประชุม
(48.90) (51.10)
กับสถานศึกษา
4 ขาดการมีสวนรวมของชุมชนใน 54 149 442 1.40 0.639 645 770
(100)
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ (8.40) (23.10) (68.50)
(54.60) (54.40)
สถานศึกษา

1,415

1,415
(100)
1,415
(100)

1,111

1,415

(78.50) (100)
1,098 1,415
(75.50) (100)

27
82
201 1.44 0.649 310 1,105 1,415
(8.70) (26.50) (64.80)
(100)
(21.90) (78.10) (100)
21
64
206 1.36 0.614 291 1,124 1,415
(7.20) (22.00) (70.80)
(100)
(20.60) (79.40) (100)
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จากตารางที่ 74 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการมีสวนรวมใน
เรื่องของหลักสูตร การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียนพบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอย
อยางไรก็ตามในเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาไมไดเขามามีบทบาทในการวางแผนฯ และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน ไมได
เขามามีบทบาทในการจัดทําหลักสูตรนั้นมีระดับโอกาสคอนขางมากแตมีผลกระทบนอย และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
พบวา มีคาอยูระหวาง 0.593 – 0.696 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน

ตารางที่ 75 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตร การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน
ประเด็นความเสี่ยง
ลําดับ
ความสําคัญ
1
คณะกรรมการสถานศึกษาไมไดเขามามีบทบาทในการวางแผนฯ
2
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน ไมไดเขามามี บทบาทในการ
จัดทําหลักสูตร
3
คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตอเนื่องในการเขารวมประชุมกับสถานศึกษา
4
ขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.57
1.52

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.47
1.41

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.31
2.14

1.45
1.4

1.44
1.36

2.09
1.90

จากตารางที่ 75 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตร การพัฒนาโรงเรียน
และพฤติกรรมนักเรียนพบวาคาความเสี่ยงอันดับแรกคือคณะกรรมการสถานศึกษาไมไดเขามามีบทบาทในการวางแผนฯ มีคาความเสี่ยงในระดับ
คอนขางมาก ซึ่งเปนประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแต
ละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 76 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตร การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน

1
2
3
4
5
6
7

จํานวน
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตร
รอยละ
การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
45
6.30
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
621
86.50
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
1
0.10
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
23
3.20
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
3
0.40
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
11
1.50
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
12
1.60
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่น
2
0.30
รับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
718 (50.74)
100
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
697 (49.26)
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)
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จากตารางที่ 76 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตร การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรม
นักเรียนสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันจํานวน จํานวน 621 คน (สถานศึกษาจํานวน 207 แหง) คิดเปนรอยละ 86.50

ตารางที่ 77 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของงานธุรการ
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํานวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
(ร
อ
ยละ)
(ร
อ
ยละ)
เสี่ยง

76
263 1.35 0.604 364
1 การจัดเก็บเอกสารไมเปน 25
(6.90)
(20.90)
(100)
(72.30)
ระบบ/ระเบียบ

(25.70)
63
284 1.23 0.485 357
2 การจัดเก็บเอกสารไมเปน 10
(2.80) (17.60) (79.60)
(100)
ปจจุบัน
(25.20)
33
122 1.35 0.620 168
3 ขาดการจัดทําทะเบียนคุม 13
(7.70) (19.60) (72.60)
(100)
หนังสือรับสงเอกสาร
(11.90)

1,051

1,415

(74.30) (100)
1,058 1,415
(74.80) (100)
1,247 1,415
(88.10) (100)

21
(6.80)
17
(5.60)
6
(3.80)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

71
218 1.36 0.607 310
(22.90) (70.30)
(100)
(21.90)
57
227 1.30 0.570 301
(18.90) (75.40)
(100)
(21.30)
38
116 1.31 0.540 160
(23.80) (72.50)
(100)
(11.30)

1,105

1,415

(78.10) (100)
1,114 1,415
(78.70) (100)
1,255 1,415
(88.70) (100)

จากตารางที่ 77 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของงานธุรการพบวา
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยู
ระหวาง 0.485 – 0.620 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 78 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของงานธุรการ
ประเด็นความเสี่ยง
ลําดับ
ความสําคัญ
1
การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ/ระเบียบ
2
ขาดการจัดทําทะเบียนคุมหนังสือรับสงเอกสาร
3
การจัดเก็บเอกสารไมเปนปจจุบัน

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.35
1.35
1.23

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.36
1.31
1.3

ความเสี่ยง
(1) x (2)
1.84
1.77
1.60

จากตารางที่ 78 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของงานธุรการพบวาคาความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับ
นอย อยางไรก็ตามหากมีการพิจารณาควรพิจารณาประเด็นตามลําดับเพื่อประโยชนในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใน
แตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 79 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานงานธุรการ

1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวน
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานงานธุรการ
รอยละ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
26
3.40
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
659
87.10
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
17
2.20
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
24
3.20
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
2
0.30
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
5
0.70
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
22
2.90
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/
2
0.30
หยุดการทํากิจกรรมนั้น
757 ( 53.50 )
100
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
658 ( 46.50)
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)
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จากตารางที่ 79 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานงานธุรการสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันจํานวน
659 คน (สถานศึกษาจํานวน 220 แหง) คิดเปนรอยละ 87.10

ตารางที่ 80 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการดําเนินงานดานหลักสูตร
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง
1,086

2

(76.70) (100)
972 1,415

3
4
5
6

1,415

(68.70) (100)
1,059 1,415
(74.80) (100)
1,166 1,415
(82.40) (100)
1,048 1,415
(74.10) (100)
972 1,415
(68.70) (100)

41
68
164 1.55 0.742 273
(15.00) (24.90) (60.10)
(100)
(19.30)
26
81
235 1.39 0.625 342
(7.60) (23.70) (68.70)
(100)
(24.20)
26
72
196 1.42 0.650 294
(8.80) (24.50) (66.70)
(100)
(20.80)
16
64
114 1.49 0.646 194
(8.20) (33.00) (58.80)
(100)
(13.70)
19
83
184 1.43 0.616 284
(6.70) (29.20) (64.10)
(100)
(20.10)
42
113
205 1.55 0.695 360
(11.70) (31.40) (56.90)
(100)
(25.40)

1,142 1,415
(80.70) (100)
1,073 1,415
(75.80) (100)
1,121 1,415
(79.20) (100)
1,221 1,415
(86.30) (100)
1,131 1,415
(79.90) (100)
1,055 1,415
(74.60) (100)
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33
70
226 1.41 0.667 329
(10.00) (21.30) (68.70)
(100)
(23.30)
24
111
308 1.36 0.582 443
หลักสูตรทองถิ่นไมไดพัฒนาให
(100)
สอดคลองกับวิถีชีวิตในทองถิ่น (5.40) (25.10) (69.50)
(31.30)
21
86
249 1.36 0.591 356
ขาดการพัฒนาหลักสูตร
(5.90) (24.20) (69.90)
(100)
สถานศึกษา
(25.20)
23
75
151 1.49 0.661 249
ไมมีโครงสรางของคณะทํางาน
(9.20)
(30.10)
(100)
(60.60)
ดานการพัฒนาหลักสูตร
(17.60)
75
276 1.29 0.543 367
พัฒนาหลักสูตรไมครอบคลุมทุก 16
(4.40) (20.40) (75.20)
(100)
กลุมสาระ
(25.90)
30
123
1.41
0.615
443
290
บุคลากรขาดความรูความ
(100)
สามารถในการวิเคราะหหลักสูตร (6.80) (27.80) (65.50)
(31.30)

1 ขาดการวิเคราะหหลักสูตร

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

ตารางที่ 80 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการดําเนินงานดานหลักสูตร
ขอ

โอกาส
ขอความ

7 การประเมินหลักสูตรไมเปนไป
ตามเวลาที่กําหนด

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

28
85
99
207 1.47 0.655 336 1,079 1,415
294 1.35 0.604 407 1,008 1,415 30
(6.90) (20.90) (72.20)
(100)
(8.93) (29.46) (61.61)
(100)
(28.80) (71.20) (100)
(23.75) (76.25) (100)

20
86
79
224 1.40 0.637 330 1,085 1,415
291 1.32 0.564 397 1,018 1,415 27
8 การจัดทําแผนการเรียนรูไม
(5.00) (21.70) (73.30)
(100)
(8.20) (23.90) (67.90)
(100)
สอดคลองกับหลักสูตร
(28.10) (71.90) (100)
(23.30) (76.70) (100)
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น

จากตารางที่ 80 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการดําเนินงานดาน
หลักสูตรพบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอยอยางไรก็ตามในเรื่องขาดการวิเคราะหหลักสูตรและ
บุคลากรขาดความรูความ สามารถในการวิเคราะหหลักสูตรนั้นถึงแมจะมีระดับโอกาสนอง แตมีผลกระทบคอนขางมาก และเมื่อพิจารณาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.550 – 0.800 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 81 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานดานหลักสูตร
ลําดับ
ความสําคัญ
4
6
1
7
3
2
8
5

ประเด็นความเสี่ยง
ไมมีโครงสรางของคณะทํางานดานการพัฒนาหลักสูตร
บุคลากรขาดความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร
ขาดการวิเคราะหหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรไมเปนไปตามเวลาทีก่ ําหนด
ขาดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรทองถิ่นไมไดพัฒนาใหสอดคลองกับวิถชี ีวติ ในทองถิ่น
การจัดทําแผนการเรียนรูไมสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
พัฒนาหลักสูตรไมครอบคลุมทุกกลุมสาระ

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.49
1.41
1.41
1.35
1.36
1.36
1.32
1.29

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.49
1.55
1.55
1.47
1.42
1.39
1.4
1.43

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.22
2.19
2.19
1.98
1.93
1.89
1.85
1.84

จากตารางที่ 81 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานดานหลักสูตรพบวาคาความเสี่ยงสวนใหญ
อยูในระดับนอย อยางไรก็ตามหากมีการพิจารณาควรพิจารณาประเด็นตามลําดับเพื่อประโยชนในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 82 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการดําเนินงานดานหลักสูตร
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จํานวน
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการดําเนินงานดานหลักสูตร
รอยละ
1 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
31
4.00
2 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
620
80.90
3 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
2
0.30
4 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
57
7.40
5 จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการวิเคราะหหลักสูตร
13
1.70
6 ใหหนวยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงดําเนินการ
2
0.30
7 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
4
0.50
8 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
27
3.50
9 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
8
1.10
10 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
2
0.30
และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
766 (54.13)
100
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
649 ( 45.87)
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)
จากตารางที่ 82 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการดําเนินงานดานหลักสูตรสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกันจํานวน 620 คน (สถานศึกษาจํานวน 207 แหง)คิดเปนรอยละ 80.90

3.1.2 การวิเคราะหระดับโอกาส ระดับผลกระทบ การจัดลําดับความสําคัญความเสี่ยงของแตละตัวแปรที่เปนองคประกอบของปจจัย
ความเสี่ยงดานการเงิน
ตารางที่ 83 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

27
46 1.85 0.749 126 1,289 1,415 16
38
53
56 1.64 0.726 110 1,305
(21.40) (42.10) (36.50)
(100)
(14.50) (34.50) (50.90)
(100)
(8.90) (91.10) (100)
(7.80) (92.20)
24
34
0.778
131
1,284
1,415
16
35
0.733
108 1,307
57 1.62
73 1.63
2 ขาดการเจาะปรุ/ประทับตราเลิก
(18.30) (26.00) (55.70)
(100)
(14.80) (32.40) (52.80)
(100)
ใชใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใช
(9.30) (90.70) (100)
(7.60) (92.40)

1 ขาดการทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน

26
111 1.31 0.595 147
3 การบันทึกทะเบียนคุมเงินไมเปน 10
(6.80)
(17.70)
(100)
(75.50)
ปจจุบัน

4 หลักฐานทางการเงินสูญหาย

1,415

(89.60) (100)
1,305 1,415
(92.20) (100)
1,355 1,415
(95.80) (100)

9
30
74 1.42 0.638 113
(8.00) (26.50) (65.50)
(100)
(8.00)
15
23
44 1.65 0.77 82
(18.30) (28.00) (53.70)
(100)
(5.80)
15
16
27 1.79 0.833 58
(25.90) (27.60) (46.60)
(100)
(4.10)

(100)
1,415
(100)

1,332 1,415
(92.00) (100)
1,333 1,415
(94.20) (100)
1,357 1,415
(95.90) (100)
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5 เอกสารทางการเงินถูกปลอม
แปลง

(10.40)
4
31
75 1.35 0.552 110
(3.60) (28.20) (68.20)
(100)
(7.80)
4
20
36 1.47 0.623 60
(6.70) (33.30) (60.00)
(100)
(4.20)

1,268

1,415

จากตารางที่ 83 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของขอมูลเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินพบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับนอยแตมีผลกระทบอยูในระดับคอนขางมากโดยเรื่องของการขาดการทํา
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และขาดการเจาะปรุ/ประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใช มีระดับโอกาสและระดับผลกระทบอยูในระดับ
คอนขางมาก สําหรับเรื่องหลักฐานทางการเงินสูญหายและเอกสารทางการเงินถูกปลอมแปลงนั้นถึงแมจะมีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนอย
แตมีผลกระทบคอนขางมาก และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.552 – 0.833
แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 84 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5

ประเด็นความเสี่ยง
ขาดการทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ขาดการเจาะปรุ/ประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใช
เอกสารทางการเงินถูกปลอมแปลง
หลักฐานทางการเงินสูญหาย
การบันทึกทะเบียนคุมเงินไมเปนปจจุบัน

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.85
1.63
1.47
1.35
1.31

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.64
1.62
1.79
1.65
1.42

ความเสี่ยง
(1) x (2)
3.03
2.64
2.63
2.23
1.86
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จากตารางที่ 84 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการเงินพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน
3 อันดับแรกคือ ขาดการทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ขาดการเจาะปรุ/ประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใช และเอกสารทางการเงินถูก
ปลอมแปลง มีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมาก ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อ
วางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป

ตารางที่ 85 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
1
2
3
4
5
6

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
32
633
57
1
33
7

รอยละ
4.20
83.00
7.50
0.10
4.30
0.90

763 (53.92)
100
652 ( 46.08)
1,415 (100)

จากตารางที่ 85 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการเงินสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการใน
การปองกัน จํานวน 633 คน (สถานศึกษาจํานวน 211 แหง) คิดเปนรอยละ 83.00
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ตารางที่ 86 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดทําบัญชีการเงิน
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 เจาหนาที่ทําบัญชีคลาดเคลื่อน
2 รับเงินโดยไมไดบันทึกบัญชี
3 นําเงินไปใชกอนแลวคอย
ลงบัญชีในคราวหลัง
4 รับเงินโครงการตางๆ โดยไม
ผานระบบบัญชีของโรงเรียน
5 เจาหนาที่แยกประเภทบัญชีไม
ถูกตอง
6 ผูรับ ผูจาย ผูทําบัญชีเปนคนๆ
เดียวกัน

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํ
า
นวน
เกิ
ด
ความ
ทั
ง
้
สิ
น
้
รวม
จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง
1,193

1,415

(84.30) (100)
1,301 1,415
(91.94) (100)
1,237 1,415
(87.40) (100)
1,289 1,415
(91.10) (100)
1,265 1,415
(89.40) (100)
1,205 1,415
(85.20) (100)

39
45
84 1.73 0.815
(23.20) (26.80) (50.00)
27
39
40 1.88 0.789
(25.50) (36.80) (37.70)
21
56
69 1.67 0.715
(14.40) (38.40) (47.20)
25
40
51 1.78 0.781
(21.50) (34.50) (44.00)
21
46
60 1.69 0.740
(16.50) (36.20) (47.20)
40
40
64 1.83 0.836
(27.80) (27.80) (44.40)

168
(100)
(11.90)
106
(100)
(7.50)
146
(100)
(10.30)
116
(100)
(8.20)
127
(100)
(9.00)
144
(100)
(10.20)

1,247 1,415
(88.10) (100)
1,309 1,415
(92.50) (100)
1,269 1,415
(89.70) (100)
1,299 1,415
(91.80) (100)
1,288 1,415
(91.00) (100)
1,271 1,415
(89.80) (100)
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26
45
151 1.44 0.695 222
(11.70) (20.30) (68.00)
(100)
(15.70)
2
49
63 1.46 0.535 114
(1.75) (42.98) (55.27)
(100)
(8.06)
7
41
130 1.31 0.542 178
(3.90) (23.00) (73.00)
(100)
(12.60)
3
35
1.33
0.519
126
88
(2.40) (27.80) (69.80)
(100)
(8.90)
4
42
104 1.33 0.527 150
(2.70) (28.00) (69.30)
(100)
(10.60)
56
58
96 1.81 0.831 210
(26.70) (27.60) (45.70)
(100)
(14.80)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

ตารางที่ 86 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดทําบัญชีการเงิน
ขอ

โอกาส
ขอความ

9
10
11

นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํ
า
นวน
เกิ
ด
ความ
ทั
ง
้
สิ
น
้
รวม
จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

9
37
98 1.38 0.603 144
(6.20) (25.70) (68.10)
(100)
(10.20)
36
79 1.42 0.614 123
ใชจายเงินซ้ําในรายการเดียวกัน 8
(6.50) (29.30) (64.20)
(100)
(8.70)
8
55
0.606
140
1.51
77
ใชเงินผิดประเภท (เชน บันทึก
(100)
รายไดเปนเงินบํารุงการศึกษา) (5.70) (39.30) (55.00)
(9.90)
26
25
73 1.62 0.812 124
รับเงินโดยไมไดออกใบเสร็จ
(21.00) (20.20) (58.90)
(100)
(8.80)
19
42
0.708
153
92
1.52
เขียนรายละเอียดในใบเสร็จไม
(100)
ชัดเจน เชน ไมระบุวาเปนเงิน (12.40) (27.50) (60.10)
(10.80)

7 ลงวันเดือนปที่รับเงินไมตรงกับ
การบันทึกบัญชี
8

ระดับโอกาสที่มี

ผลกระทบ

ประเภทใด ภาคเรียนใด

1,271

1,415

(89.80) (100)
1,292 1,415
(91.30) (100)
1,275 1,415
(90.10) (100)
1,291 1,415
(91.20) (100)
1,262 1,415
(89.20) (100)

23
51
53 1.76 0.740
(18.10) (40.20) (41.70)
12
28
70 1.47 0.687
(10.90) (25.50) (63.60)
14
44
52 1.65 0.696
(12.70) (40.00) (47.30)
30
42 1.90 0.788
43
(26.10) (37.40) (36.50)
21
45
63 1.67 0.741
(16.30) (34.90) (48.80)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น
127
(100)
(9.00)
110
(100)
(7.80)
110
(100)
(7.80)
115
(100)
(8.10)
129
(100)
(9.10)

1,288 1,415
(91.00) (100)
1,305 1,415
(92.20) (100)
1,305 1,415
(92.20) (100)
1,300 1,415
(91.90) (100)
1,286 1,415
(90.90) (100)
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จากตารางที่ 86 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดทําบัญชีการเงิน
พบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับนอยแตมีผลกระทบอยูในระดับคอนขางมากโดยเรื่องของการใชเงินผิดประเภทการรับ
เงินโดยไมไดออกใบเสร็จและการเขียนรายละเอียดในใบเสร็จไมชัดเจน เชน ไมระบุวาเปนเงินประเภทใด ภาคเรียนใด มีระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงและผลกระทบคอนขางมากและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.535–0.836 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 87 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดทําบัญชีการเงิน
ประเด็นความเสี่ยง
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ความเสี่ยง
ลําดับ
ความสําคัญ
โอกาส (1) ผลกระทบ (2) (1) x (2)
1
ผูรับ ผูจาย ผูทําบัญชีเปนคน คนเดียวกัน
1.81
1.83
3.31
2
รับเงินโดยไมไดออกใบเสร็จ
1.62
1.9
3.08
3
รับเงินโดยไมไดบันทึกบัญชี
1.46
1.88
2.74
4
เขียนรายละเอียดในใบเสร็จไมชัดเจน เชน ไมระบุวาเปนเงินประเภทใด ภาคเรียนใด
1.52
1.67
2.54
5
เจาหนาที่ทําบัญชีคลาดเคลื่อน
1.44
1.73
2.49
6
ใชเงินผิดประเภท (เชน บันทึกรายไดเปนเงินบํารุงการศึกษา)
1.51
1.65
2.49
7
ลงวันเดือนปที่รับเงินไมตรงกับการบันทึกบัญชี
1.38
1.76
2.43
8
รับเงินโครงการตาง ๆ โดยไมผานระบบบัญชีของโรงเรียน
1.33
1.78
2.37
9
เจาหนาที่แยกประเภทบัญชีไมถูกตอง
1.33
1.69
2.25
10
นําเงินไปใชกอ นแลวคอยลงบัญชีในคราวหลัง
1.31
1.67
2.19
11
ใชจายเงินซ้ําในรายการเดียวกัน
1.42
1.47
2.09
จากตารางที่ 87 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดทําบัญชีการเงินพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน 9
อันดับแรกมีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมาก ซึ่งทั้ง 9 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะห
เพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป

ตารางที่ 88 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดทําบัญชีการเงิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดทําบัญชีการเงิน
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ
22
2.90
634
84.10
6
0.80
42
5.50
1
0.10
1
0.10
1
0.10
1
0.10
36
4.80
10
1.40
754 (53.29 )
100
661 ( 46.71)
1,415 (100)
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จากตารางที่ 88 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการจัดทําบัญชีการเงินสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกันจํานวน 634 คน (สถานศึกษาจํานวน 211 แหง) คิดเปนรอยละ 84.10

ตารางที่ 89 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการบริหารพัสดุและสินทรัพย
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 จายเงินโดยไมไดรับพัสดุ

ระดับโอกาสที่มี
นอย
มาก ปานกลาง
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)

_
x S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x S.D.
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

15
29
48 1.64 0.750 92
(16.30) (31.50) (52.20)
(100)
(6.50)
7
49
1.45
0.592
140
84
2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลง
(5.00) (35.00) (60.00)
(100)
นามตรวจรับไมครบถวน
(9.90)
15
61
91 1.54 0.656 167
3 มีการแบงซื้อพัสดุบางรายการ
(9.00)
(36.50)
(100)
(54.50)
เพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดใน
(11.80)
การสอบราคาหรือประกวดราคา

1,415

22
28
35 1.85 0.809
(25.90) (32.90) (41.20)

85
(100)
(93.50) (100)
(6.00)
1,275 1,415 19
26
0.747
125
80 1.51
(15.20) (20.80) (64.00)
(100)
(90.10) (100)
(8.80)
1,248 1,415 12
26
86 1.40 0.662 124
(9.70) (21.00) (69.40)
(100)
(88.20) (100)
(8.80)

1,330 1,415
(94.00) (100)
1,290 1,415
(91.20) (100)
1,291 1,415
(91.20) (100)

4
56
42
56 1.64 0.708 113 1,302 1,415
67 1.50 0.562 127 1,288 1,415 15
(3.10) (44.10) (52.80)
(100)
(13.30) (37.20) (49.60)
(100)
(9.00) (91.00) (100)
(8.00) (92.00) (100)
3
36
19
79 1.37 0.535 115 1,300 1,415 15
65 1.49 0.747 99 1,316 1,415
(2.60) (31.30) (66.10)
(100)
(15.20) (19.20) (65.70)
(100)
(8.10) (91.90) (100)
(7.00) (93.00) (100)
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4 จัดซื้อวัสดุแจกนักเรียนไมครบ
ตามสิทธิ์ที่นักเรียนควรจะไดรับ
(คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
5 ไมแนบเอกสารหลักฐานที่
นักเรียนลงชื่อรับกับชุดจัดซื้อ
(คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

1,323

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

จากตารางที่ 89 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการบริหารพัสดุ
และสินทรัพยพบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับคอนขางมากโดยเรื่องจายเงินโดยไมไดรับพัสดุ
การจัดซื้อวัสดุแจกนักเรียนไมครบตามสิทธิ์ที่นักเรียนควรจะไดรับ และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง
0.535 – 0.809 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 90 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการบริหารพัสดุและสินทรัพย
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ความสําคัญ
1
จายเงินโดยไมไดรับพัสดุ
2
ไมแนบเอกสารหลักฐานที่นกั เรียนลงชื่อรับกับชุดจัดซื้อ
(คชจ.ในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
3
จัดซื้อวัสดุแจกนักเรียนไมครบตามสิทธิท์ ี่นักเรียนควรจะไดรับ
(คชจ.ในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
4
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับไมครบถวน
5
มีการแบงซื้อพัสดุบางรายการเพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กาํ หนดในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคา

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.64
1.64

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.85
1.85

ความเสี่ยง
(1) x (2)
3.03
3.03

1.5

1.64

2.46

1.45
1.54

1.51
1.4

2.19
2.16
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จากตารางที่ 90 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการบริหารพัสดุและสินทรัพยพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน
3 อันดับแรกมีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมาก ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อ
วางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป

ตารางที่ 91 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย
1
2
3
4
5
6
7

จํานวน
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย
รอยละ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
39
4.90
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
654
82.70
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
50
6.30
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
1
0.10
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
1
0.10
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
43
5.40
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
3
0.40
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
791 ( 55.90 )
100
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
624 (44.10 )
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)

จากตารางที่ 91 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการบริหารพัสดุและสินทรัพยสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการใน
การปองกัน 654 คน (สถานศึกษาจํานวน 218 แหง) คิดเปนรอยละ 82.70
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ตารางที่ 92 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของเงินยืมและเช็ค
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x
S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

15
16
1,338 1,415 14
18
46 1.60 0.799 77
37 1.67 0.798 69 1,346 1,415
1 ในสัญญาการยืมมีการกรอกราย
(19.50)
(20.80)
(100)
(20.30)
(26.10)
(100)
(59.70)
(53.60)
ละเอียดไมครบถวน เชน ไมระบุ
(5.40) (94.60) (100)
(4.90) (95.10) (100)
เลขที่สัญญา วันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาที่สงใชเงินยืม ไมมี
ลายมือผูยืมเงิน ไมลงวันเดือนปที่
ยืม วันเดือนปที่อนุมัติเงินยืมฯ
38
28
56 1.58 0.688 140 1,275 1,415 11
47 1.58 0.711 86 1,329 1,415
2 จัดทําสัญญาการยืมเงินเพียงฉบับ 12
(11.30)
(35.80)
(100)
(12.80) (32.60) (54.70)
(100)
(52.80)
เดียว ไมมีคูสัญญา
(7.50) (92.50) (100)
(6.10) (93.90) (100)
6
21
1,332 1,415 9
14
40 1.51 0.738 63 1,352 1,415
56 1.40 0.624 83
3 การเขียนเช็คสั่งจายไมระบุราย
(100)
(14.30) (22.20) (63.50)
(100)
ละเอียดในตนขั้วเช็คและทะเบียนคุม (7.20) (25.30) (67.50)
(5.90) (94.10) (100)
(4.50) (95.50) (100)
1,304

1,415

(7.80) (92.20)

(100)

9
31
(9.40) (32.30)

56 1.51 0.665 96 1,319 1,415
(100)
(58.3
(6.80)
(93.20) (100)
0)
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เช็คเพื่อใหทราบวาเช็คแตละฉบับ
เปนการจายเงินใหใคร จํานวนเทาใด
4
26
81 1.31 0.536 111
4 การจัดทํารายงานการขอซื้อขอ
(3.60)
(23.40)
(100)
(73.00)
จางไมเปนไปตามขั้นตอน

จากตารางที่ 92 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของเงินยืมและเช็คพบวา
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับคอนขางมากคือในสัญญาการยืมมีการกรอกรายละเอียดไมครบถวนเชน
ไมระบุเลขที่สัญญา วันที่ครบกําหนด ระยะเวลาที่สงใชเงินยืม ไมมีลายมือผูยืมเงิน ไมลงวันเดือนปที่ยืม วันเดือนปที่อนุมัติเงินยืมฯ และจัดทํา
สัญญาการยืมเงินเพียงฉบับเดียว ไมมีคูสัญญา และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.536 – 0.799 แสดง
วาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 93 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของเงินยืมและเช็ค
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ความสําคัญ
1
ในสัญญาการยืมมีการกรอกรายละเอียดไมครบถวน เชน ไมระบุเลขที่สัญญา
วันที่ครบกําหนด ระยะเวลาที่สงใชเงินยืม ไมมีลายมือผูยืมเงิน ไมลงวันเดือนปที่
ยืม วันเดือนปที่อนุมัติเงินยืมฯ
2
จัดทําสัญญาการยืมเงินเพียงฉบับเดียว ไมมีคูสัญญา
3
การเขียนเช็คสั่งจายไมระบุรายละเอียดในตนขัว้ เช็คและทะเบียนคุมเช็คเพื่อให
ทราบวาเช็คแตละฉบับเปนการจายเงินใหใคร จํานวนเทาใด
4
การจัดทํารายงานการขอซื้อขอจางไมเปนไปตามขั้นตอน

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.6

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.67

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.67

1.58
1.4

1.58
1.51

2.50
2.11

1.31

1.51

1.98
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จากตารางที่ 93 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของเงินยืมและเช็คพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน 2 อันดับ
แรกมีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมากคือในสัญญาการยืมมีการกรอกรายละเอียดไมครบถวน เชน ไมระบุเลขที่สัญญา วันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาที่สงใชเงินยืม ไมมีลายมือผูยืมเงิน ไมลงวันเดือนปที่ยืม วันเดือนปที่อนุมัติเงินยืมฯ และ จัดทําสัญญาการยืมเงินเพียงฉบับเดียวไมมี
คูสัญญา ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
ในแตละความเสี่ยงตอไป

ตารางที่ 94 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเงินยืมและเช็ค
1
2
3
4
5
6
7

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเงินยืมและเช็ค
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ
28
3.90
615
86.00
2
0.30
40
5.60
1
0.10
26
3.70
3
0.40
715 (50.53) 100
700 (49.47 )
1,415 (100)

จากตารางที่ 94 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานเงินยืมและเช็คสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
จํานวน 615 คน (สถานศึกษาจํานวน 205 แหง) คิดเปนรอยละ 86.00
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ตารางที่ 95 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดซื้อและใชจายเงิน
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํานวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

14
71
188 1.36 0.579 273
(5.10) (26.00) (68.90)
(100)
(19.30)
10
74
256 1.28 0.510 340
ใชพัสดุไมประหยัดและไม
(2.90) (21.80) (75.30)
(100)
คุมคา
(24.00)
6
49
164 1.28 0.507 219
การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ
(2.70)
(22.40)
(100)
(74.90)
ไมไดมาตรฐานและคุณภาพ
(15.50)
13
62
166 1.37 0.584 241
ใชจายเงินไมสอดคลองกับ
(5.40)
(25.70)
(100)
(68.90)
แผนปฏิบัติการประจําป
(17.00)
79
171 1.41 0.590 264
ขาดการประเมินความคุมคา 14
(100)
ของการใชจายเงินกับผลที่ (5.30) (29.90) (64.80)
(18.70)

1 จัดซื้อพัสดุลาชากวากําหนด

1,142

2

(80.70) (100)
1,075 1,415

3
4
5

(76.00) (100)
1,196 1,415
(84.50) (100)
1,174 1,415
(83.00) (100)
1,151 1,415
(81.30)

(100)

29
37
165 1.41 0.704
(12.60) (16.00) (71.40)
25
56
182 1.40 0.658
(9.50) (21.30) (69.20)
23
36
136 1.42 0.694
(11.80) (18.50) (69.70)
19
34
(11.40) (20.40)
17
46
(9.00) (24.50)

114 1.43 0.690
(68.20)
125 1.43 0.654
(66.50)

231
(100)
(16.30)
263
(100)
(18.60)
195
(100)
(13.80)
167
(100)
(11.80)
188
(100)
(13.30)

1,184 1,415
(83.70) (100)
1,152 1,415
(81.40) (100)
1,220 1,415
(86.20) (100)
1,248 1,415
(88.20) (100)
1,227 1,415
(86.70) (100)
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ไดรับตามระยะเวลาที่
กําหนด

1,415

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

ตารางที่ 95 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดซื้อและใชจายเงิน
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํานวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

6 ใชจายเกินวงเงินที่กําหนด

8
62
145 1.36 0.554 215
(3.70) (28.80) (67.40)
(100)
(15.20)
34
39
173 1.43 0.724 246
7 ใชจายเงินไมตรงกับ
(13.80) (15.90) (70.30)
(100)
วัตถุประสงค
(17.40)
12
36
156 1.29 0.572 204
8 สงเงินยืมชากวากําหนด
(5.90) (17.60) (76.50)
(100)
(14.40)
40
154 1.33 0.597 208
9 ขาดการทําทะเบียนครุภัณฑ 14
(6.70)
(19.20)
(100)
(74.00)
ทุกรายการ
(14.70)

1,200

1,415

(84.80) (100)
1,169 1,415
(82.60) (100)
1,211 1,415
(85.60) (100)
1,207 1,415
(85.30)

(100)

1,261

1,415

(10.90) (89.10)

(100)

25
110 1.41 0.701 154
10 นําสินทรัพยของโรงเรียนไป 19
(12.30)
(16.20)
(100)
(71.40)
ใชสวนตัว

18
33
(11.20) (20.50)
17
38
(9.80) (22.00)
16
35
(11.30) (24.60)
18
25
(13.50) (18.80)
32
17
(25.60) (13.60)

110 1.43 0.687
(68.30)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

161
(100)
(11.40)
118 1.42 0.665 173
(100)
(68.20)
(12.20)
91 1.47 0.691 142
(100)
(64.10)
(10.00)
90 1.46 0.723 133
(100)
(67.70)
(9.40)
76 1.65 0.864
(60.80)

1,254 1,415
(88.60) (100)
1,242 1,415
(87.80) (100)
1,273 1,415
(90.00) (100)
1,282 1,415
(90.60) (100)

125 1,290 1,415
(100)
(8.80) (91.20) (100)
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จากตารางที่ 95 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดซื้อและใชจายเงิน
พบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอยและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคา
อยูระหวาง 0.507 – 0.724 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 96 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดซื้อและใชจายเงิน
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นความเสี่ยง
นําสินทรัพยของโรงเรียนไปใชสวนตัว
ใชจายเงินไมตรงกับวัตถุประสงค
ขาดการประเมินความคุมคาของการใชจายเงินกับผลที่ไดรับตามระยะเวลาที่กําหนด
ใชจายเงินไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
ใชจายเกินวงเงินที่กําหนด
ขาดการทําทะเบียนครุภัณฑทุกรายการ
จัดซื้อพัสดุลาชากวากําหนด
สงเงินยืมชากวากําหนด
การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑไมไดมาตรฐานและคุณภาพ
ใชพัสดุไมประหยัดและไมคมุ คา

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.41
1.43
1.41
1.37
1.36
1.33
1.36
1.29
1.28
1.28

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.65
1.42
1.43
1.43
1.43
1.46
1.41
1.47
1.42
1.4

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.33
2.03
2.02
1.96
1.94
1.94
1.92
1.90
1.82
1.79
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จากตารางที่ 96 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดซื้อและใชจายเงินพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน
อันดับแรกมีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมากคือการนําสินทรัพยของโรงเรียนไปใชสวนตัว ซึ่งเปนประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณา
กอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
ตารางที่ 97 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดซื้อและใชจายเงิน
1
2
3
4
5
6
7
8

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดซื้อและใชจายเงิน
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ
23
3.10
618
83.30
2
0.30
60
81.10
1
0.10
1
0.10
35
4.70
2
0.30
742 (52.44)
100
673 (47.56)
1,415 (100)
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จากตารางที่ 97 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการจัดซื้อและใชจายเงินสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกัน จํานวน 618 คน (สถานศึกษาจํานวน 206 แหง) คิดเปนรอยละ 83.30
ตารางที่ 98 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของคาใชจายรายหัว
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x
S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

97
76
66
134 1.88 0.860 307 1,108 1,415 53
116 1.73 0.806 235 1,180 1,415
1 การแบงสัดสวนของงบประมาณ
(31.60)
(24.80)
(100)
(22.60)
(28.10)
(100)
(43.60)
(49.40)
ไมเปนไปตามแนวการบริหาร
(21.70) (78.30) (100)
(16.60) (83.4 0) (100)
งบประมาณเงินอุดหนุนฯ
68
55
111 1.55 0.716 191 1,224 1,415
133 1.54 0.704 229 1,186 1,415 25
2 การใชจายรายหัวไมเปนไปตาม 28
(12.20)
(29.70)
(100)
(13.10) (28.80) (58.10)
(100)
(58.10)
ลักษณะของการใชงบประมาณ

3 การใชจายเงินรายหัวไม
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน

(16.20) (83.80) (100)
(13.50) (86.50) (100)
18
70
54
176 1.40 0.615 264 1,151 1,415 23
123 1.50 0.695 200 1,215 1,415
(6.80) (26.50) (66.70)
(100)
(11.50) (27.00) (61.50)
(100)
(18.70) (81.30) (100)
(14.10) (85.90) (100)
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จากตารางที่ 98 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของคาใชจายรายหัวพบวาระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับคอนขางมาก และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.615 – 0.860 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 99 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของคาใชจายรายหัว
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ความสําคัญ
1
การแบงสัดสวนของงบประมาณไมเปนไปตามแนวการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนฯ
2
การใชจายรายหัวไมเปนไปตามลักษณะของการใชงบประมาณ
3
การใชจายเงินรายหัวไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.88

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.73

ความเสี่ยง
(1) x (2)
3.25

1.54
1.4

1.55
1.5

2.39
2.10

จากตารางที่ 99 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของเงินคาใชจายรายหัวพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน 2
อันดับแรกมีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมากคือการแบงสัดสวนของงบประมาณไมเปนไปตามแนวการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนฯ และ
การใชจายรายหัวไมเปนไปตามลักษณะของการใชงบประมาณ ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ
ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 100 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานคาใชจายรายหัว

1
2
3
4
5
6
7
8

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานคาใชจายรายหัว
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ใชการบริหารโดยผิดหลักธรรมาภิบาล
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ
23
3.10
607
82.10
16
2.20
45
6.10
8
1.10
1
0.10
36
4.90
3
0.40
739 (52.23)
100
676 (47.77 )
1,415 (100)

จากตารางที่ 100 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานคาใชจายรายหัวสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
จํานวน 607 คน (สถานศึกษาจํานวน 202 แหง) คิดเปนรอยละ 82.10
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ตารางที่ 101 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดสรรงบประมาณ
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x
S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

141
281
241 1.85 0.744 663
752 1,415 151
175 1.95 0.787 525
890
199
(21.30) (42.40) (36.30)
(100)
(28.80) (37.90) (33.30)
(100)
(46.90) (53.10) (100)
(37.10) (62.90)
67
263
260
0.669
590
825
1,415
78
196
0.722
479
936
1.67
205
1.73
2 การจัดสรรงบประมาณไมเปนไป
(100)
(16.30) (40.90) (42.80)
(100)
ตามเปาหมายของแผนที่กําหนดไว (11.40) (44.60) (44.10)
(41.70) (58.30) (100)
(33.90) (66.10)
19
114
977 1,415 44
107
305 1.35 0.560 438
227 1.52 0.696 378 1,037
3 ขาดการวางแผนในการใช
(4.30)
(26.00)
(100)
(11.60) (28.30) (61.00)
(100)
(69.00)
งบประมาณ
(31.00) (69.00) (100)
(26.70) (73.30)

1 ไดรับงบประมาณสนับสนุนไม
เพียงพอตอการดําเนินงาน

1,415
(100)
1,415
(100)
1,415
(100)

จากตารางที่ 101 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดสรรงบประมาณ
พบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับคอนขางมากและเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
พบวามีคาอยูระหวาง 0.560 – 0.787 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 102 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณ
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ความสําคัญ
1
ไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
2
การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายของแผนที่กําหนดไว
3
ขาดการวางแผนในการใชงบประมาณ

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.85
1.67
1.35

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.95
1.73
1.52

ความเสี่ยง
(1) x (2)
3.61
2.89
2.05

จากตารางที่ 102 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน 2
อันดับแรกมีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมากคือไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณไมเปนไป
ตามเปาหมายของแผนที่กําหนดไว ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผน
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 103 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดสรรงบประมาณ

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดสรรงบประมาณ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ใชการบริหารโดยใชชุมชนและองคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการสนับสนุน
เสนอหนวยงานตนสังกัด
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยหาวิธีดําเนินการเพิ่มเติม
ชุมชนและศิษยเกาใหการสนับสนุนเปนประจํา
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
รอยละ
69
8.90
604
78.30
29
3.80
18
2.30
20
2.60
1
0.10
3
0.40
1
0.10
9
1.20
8
1.0
7
0.90
2
0.30
771 (54.49)
100
644 (45.51)
1,415 (100)
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จากตารางที่ 103 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการจัดสรรงบประมาณสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกันจํานวน 604 คน (สถานศึกษาจํานวน 201 แหง) คิดเปนรอยละ 78.30

3.1.3 การวิเคราะหคาระดับโอกาส คาระดับผลกระทบ การจัดลําดับความสําคัญความเสี่ยงของแตละตัวแปรที่เปนองคประกอบของปจจัย
ความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา
ตารางที่ 104 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของความมั่นใจทางการศึกษา
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
เกิ
ด
ความ
ทั
ง
้
สิ
น
้
รวม
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

1 ขาดระบบการดูแลความปลอดภัย 141 114 352 1.65 0.832 607
(23.20) (18.80) (58.00)
(100)
ใหกับนักเรียน

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

11
63
138 1.40 0.588 212
(5.20) (29.70) (65.10)
(100)
(42.90) (57.10) (100)
(15.00)
29
152
807 1,415 15
61
209 1.32 0.569 285
427 1.35 0.567 608
(4.80) (25.00) (70.20)
(100)
(5.30) (21.40) (73.30)
(100)
(43.00) (57.00) (100)
(20.10)
808

1,415

2 ขาดการใหบริการทางวิชาการ
กับหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชนผูปกครอง
72
120
905 1,415 25
68
318 1.52 0.730 510
151 1.48 0.676 244
3 ชุมชนรอบโรงเรียนไมให
(14.10)
(23.50)
(100)
(10.00)
(27.90)
(100)
(62.40)
(61.90)
ความสําคัญตอการรวมมือใน
(36.00) (64.00) (100)
(17.20)
การพัฒนาสถานศึกษา
44
81
846 1,415 32
47
444 1.30 0.603 569
168 1.48 0.932 247
4 ผูปกครองขาดความมั่นใจใน
(7.70)
(14.20)
(100)
(13.00) (19.00) (68.00)
(100)
(78.00)
การสอนของครู

(85.00) (100)
1,130 1,415
(79.90) (100)
1,171 1,415
(82.80) (100)
1,168 1,415

(17.50) (82.50) (100)
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(40.20) (59.80) (100)

1,203 1,415

ตารางที่ 104 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของความมั่นใจทางการศึกษา
ขอ

โอกาส
ขอความ

5 ผูปกครองขาดความมั่นใจตอ
ชื่อเสียงของสถานศึกษา
6 ผูปกครองขาดความมั่นใจใน
การบริการสถานศึกษาของ
ผูบริหาร

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
เกิ
ด
ความ
ทั
ง
้
สิ
น
้
รวม
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

19
84
938 1,415 25
47
374 1.26 0.520 477
150 1.44 0.688 222 1,193
(4.00) (17.60) (78.40)
(100)
(11.30) (21.20) (67.60)
(100)
(33.70) (66.30) (100)
(15.70) (84.30)
16
36
34
218 1.25 0.555 270 1,145 1,415 27
159 1.42 0.763 220 1,195
(5.90) (13.30) (80.70)
(100)
(12.30) (15.50) (72.30)
(100)
(19.10) (80.90) (100)
(15.50) (84.50)

1,415
(100)
1,415
(100)

จากตารางที่ 104 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของความมั่นใจทาง
การศึ ก ษาพบว า ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งและระดั บ ผลกระทบส ว นใหญ อ ยู ใ นระดั บ น อ ย อย า งไรก็ ต ามในเรื่ อ งขาดระบบการดู แ ล
ความปลอดภัยใหกับนักเรียน และชุมชนรอบโรงเรียนไมใหความสําคัญตอการรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษามีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
อยูในระดับคอนขางมากแตมีผลกระทบนอยเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)พบวามีคาอยูระหวาง 0.520–0.832 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 105 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของความมั่นใจทางการศึกษา
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6

ประเด็นความเสี่ยง
ขาดระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน
ชุมชนรอบโรงเรียนไมใหความสําคัญตอการรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษา
ผูปกครองขาดความมั่นใจในการสอนของครู
ผูปกครองขาดความมั่นใจตอชื่อเสียงของสถานศึกษา
ขาดการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกหรือชุมชนผูปกครอง
ผูปกครองขาดความมั่นใจในการบริการสถานศึกษาของผูบริหาร

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.65
1.52
1.3
1.26
1.35
1.25

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.4
1.48
1.48
1.44
1.32
1.42

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.31
2.25
1.92
1.81
1.78
1.78

จากตารางที่ 105 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของความมั่นใจทางการศึกษาพบวาคาความเสี่ยงที่อยูใน 2
อันดับแรกมีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมากคือ ขาดระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน และชุมชนรอบโรงเรียนไมใหความสําคัญตอการ
รวมมือในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผน
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป

258

ตารางที่ 106 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา

1
2
3
4
5
6
7

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ
44
6.20
610
85.60
33
4.60
1
0.10
1
0.10
15
2.10
9
1.30
713 ( 50.39 ) 100
702 ( 49.61)
1,415 (100)

จากตารางที่ 106 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานความมั่นใจทางการศึกษาสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกัน จํานวน 610 คน (สถานศึกษาจํานวน 203 แหง) คิดเปนรอยละ 85.60
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ตารางที่ 107 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการรองเรียน
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x
S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

37
365 1.20 0.523 426
1 การรองเรียนจากบุคคลภายนอก 24
(5.60) (8.70) (85.70)
(100)
ตอพฤติกรรมของครู
54
220 1.28 0.541
2 การรองเรียนจากบุคคลภายนอก 13
(4.50) (18.80) (76.70)
ตอพฤติกรรมของผูบริหาร

3 การรองเรียนจากบุคคลภายนอก 10 109 417 1.24 0.470
(1.90) (20.30) (77.80)
ตอพฤติกรรมของนักเรียน
4 การรองเรียนจากบุคคลภายใน
ตอพฤติกรรมของครู

2
38
307 1.12 0.344
(0.60) (11.00) (88.50)

5 การรองเรียนจากบุคคลภายใน
ตอพฤติกรรมของผูบริหาร

2
47
214 1.19 0.415
(0.80) (17.90) (81.40)

(30.10)
287
(100)
(20.30)
536
(100)
(37.90)
347
(100)
(24.50)
263
(100)
(18.60)

989

1,415

(69.90) (100)
1,128 1,415
(79.70) (100)
879 1,415
(62.10) (100)
1,068 1,415
(75.50) (100)
1,152 1,415
(81.4)

(100)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

34
30
125 1.52 0.783 189
(100)
(18.00) (15.90) (66.10)
(13.40)
19
31
84 1.51 0.733 134
(14.20) (23.10) (62.70)
(100)
(9.50)
14
71
154 1.41 0.601 239
(5.90) (29.70) (64.40)
(100)
(16.90)
12
49
121 1.40 0.612 182
(6.60) (26.90) (66.50)
(100)
(12.90)
14
45
88 1.50 0.666 147
(9.50) (30.60) (59.90)
(100)
(10.40)

1,226 1,415
(86.60) (100)
1,281 1,415
(90.50) (100)
1,176 1,415
(83.10) (100)
1,233 1,415
(87.10) (100)
1,268 1,415
(89.60) (100)
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ตารางที่ 107 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการรองเรียน
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x
S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

6 การรองเรียนจากบุคคลภายใน
ตอพฤติกรรมของนักเรียน

23
104
938 1,415 14
66
350 1.31 0.559 477
159 1.39 0.598 239 1,176 1,415
(4.80) (21.80) (73.40)
(100)
(100)
(5.90) (27.60) (66.50)
(33.70) (66.30) (100)
(16.90) (83.10) (100)

7 การฟองรองสถานศึกษา / ครู /
ผูบริหาร ผานศาลปกครอง

8
37
1,320 1,415 16
30 1.83 0.725 84 1,331 1,415
38
50 1.56 0.648 95
(8.40) (38.90) (52.60)
(100)
(19.00) (45.20) (35.70)
(100)
(6.70) (93.30) (100)
(5.90) (94.10) (100)

จากตารางที่ 107 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการรองเรียนพบวา
ระดับโอกาสจะเกิดความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับนอยแตมีผลกระทบในระดับคอนขางมาก ทั้งนี้ในเรื่องการฟองรองสถานศึกษา/ครู/ผูบริหาร
ผานศาลปกครองมีระดับโอกาสและระดับผลกระทบอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.344 – 0.783 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 108 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการรองเรียน
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6
7

ประเด็นความเสี่ยง
การฟองรองสถานศึกษา / ครู / ผูบริหาร ผานศาลปกครอง
การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของผูบริหาร
การรองเรียนจากบุคคลภายในตอพฤติกรรมของนักเรียน
การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของครู
การรองเรียนจากบุคคลภายในตอพฤติกรรมของผูบริหาร
การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของนักเรียน
การรองเรียนจากบุคคลภายในตอพฤติกรรมของครู

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.56
1.28
1.31
1.2
1.19
1.24
1.12

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.83
1.51
1.39
1.52
1.5
1.41
1.4

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.85
1.93
1.82
1.82
1.79
1.75
1.57

จากตารางที่ 108 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการรองเรียนพบวาคาความเสี่ยงที่อยูในอันดับแรกมี
คาความเสี่ยงในระดับคอนขางมากคือการฟองรองสถานศึกษา/ครู/ผูบริหาร ผานศาลปกครอง ซึ่งเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนใน
ประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
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ตารางที่ 109 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการรองเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการรองเรียน
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

รอยละ
34
4.80
616
86.90
10
1.40
22
3.10
1
1.10
4
0.60
17
2.40
5
0.70
709 (50.11)
100
706 (49.89)
1,415 (100)

จากตารางที่ 109 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการรองเรียนสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
จํานวน 616 คน (สถานศึกษาจํานวน 206 แหง) คิดเปนรอยละ 86.90
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3.1.4 การวิเคราะหคาระดับโอกาส คาระดับผลกระทบ การจัดลําดับความสําคัญความเสี่ยงของแตละตัวแปรที่เปนองคประกอบของ
ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 110 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา (ตอ)
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x
S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง
902
(63.70)

19
36
152 1.36 0.644 207 1,208 1,415
(9.20) (17.40) (73.40)
(100)
(100)
(14.60) (85.40) (100)

1,415

(52.50)

26
49
206 1.36 0.646 281 1,134 1,415
(9.30) (17.40) (73.30)
(100)
(100)
(19.90) (80.10) (100)

1,040

1,415

743

(73.50)
719
(50.80)

1,415

10
19
124 1.25 0.568 153 1,262 1,415
(6.50) (12.40) (81.00)
(100)
(100)
(10.80) (89.20) (100)
79
224
605 1,415
507 1.49 0.724 810
(9.80) (27.70) (62.60)
(100)
(100)
(57.20) (42.80) (100)

1,415
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35
97
381 1.33 0.567 513
(6.80) (18.90) (74.30)
(100)
(36.30)
2 บอน้ํา / สระน้ํา ที่มีโอกาสพลัด 34 142 496 1.31 0.563 672
(5.10) (21.10) (73.80)
(100)
ตกลงไป (ไมมีรั้วกั้น)
(47.50)
42
305 1.26 0.586 375
3 อาคารเรียนเกาที่ไมใชงานแลว 28
(7.50) (11.20) (81.30)
(100)
(26.50)
24
163
509 1.30 0.530 696
4 หองน้ําอยูในมุมเปลี่ยวหรือ
(3.40) (23.40) (73.10)
(100)
หลังตึกโรงเรียน
(49.20)

1 ทางเดินเทาชํารุด

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

ตารางที่ 110 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา (ตอ)
ขอ

โอกาส
ขอความ

7
8
9

_
x

S.D.

ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

27
150
599 1.26 0.514 776
(3.50) (19.30) (77.20)
(100)
(54.80)
11
50
192 1.28 0.540 253
สะพานไมผุ ไมแข็งแรง
(4.30) (19.80) (75.90)
(100)
(17.90)
30
119
530 1.26 0.532 679
อุปกรณเครื่องเลนเด็กชํารุด
(4.40)
(17.50)
(100)
(78.10)
หรือมีสนิมเกาะ
(48.00)
13
66
335 1.22 0.486 414
พื้นที่กอสราง
(3.10) (15.90) (80.90)
(100)
(29.30)
173
262
0.775
918
483 1.66
สายไฟ ปลั๊กไฟ ใชงานเกิน 10 ป
(18.80) (28.50) (52.60)
(100)
(64.90)

5 มุมเปลี่ยวหรือที่ลับตาคน
6

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ผลกระทบ

639

1,415

(45.20) (100)
1,162 1,415
(82.10) (100)
736 1,415
(52.00) (100)
1,001 1,415
(70.70) (100)
497 1,415
(35.10)

(100)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

15
74
257 1.30 0.546 346
(100)
(4.30) (21.40) (74.30)
(24.50)
9
24
69 1.41 0.650 102
(8.80) (23.50) (67.60)
(100)
(7.20)
23
32
238 1.27 0.595 293
(7.80) (10.90) (81.20)
(100)
(20.70)
9
17
123 1.23 0.550 149
(6.00) (11.40) (82.60)
(100)
(10.50)
63
112
0.742
413
238 1.58
(15.30) (27.10) (57.60)
(100)
(29.20)

1,069 1,415
(75.50) (100)
1,313 1,415
(92.80) (100)
1,122 1,415
(79.30) (100)
1,266 1,415
(89.50) (100)
1,002 1,415
(70.80) (100)
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ตารางที่ 110 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา (ตอ)
โอกาส

ขอ

ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

10 หองเรียน / หองปฏิบัติการ มี
บางสวนรั่วซึมเมื่อมีฝนตก

32
217
692 1,415 32
86
474 1.39 0.571 723
226 1.44 0.658 344 1,071 1,415
(4.40) (30.00) (65.60)
(100)
(9.30) (25.00) (65.70)
(100)
(51.10) (48.90) (100)
(24.30) (75.70) (100)

11 ภายในหองเรียนมีหนา

47
199
636 1,415 33
83
227 1.43 0.663 343 1,072 1,415
533 1.38 0.596 779
(9.60) (24.20) (66.20)
(100)
(6.00) (25.50) (68.40)
(100)
(24.20) (75.80) (100)
(55.10) (44.90) (100)

ตางผุพัง
12 ภายในหองเรียนมีประตูผุพัง

13 ภายในหองเรียนมีโตะที่ผุพัง
ปะปนกับโตะที่นักเรียนใชงาน

49
150
766 1,415 38
54
202 1.44 0.712 294 1,121 1,415
450 1.38 0.623 649
(12.90)
(18.40)
(100)
(68.70)
(7.60) (23.10) (69.30)
(100)
(20.80) (79.20) (100)
(45.90) (54.10) (100)
50
178
708 1,415 27
100
214 1.45 0.638 341 1,074 1,415
479 1.39 0.617 707
(7.10) (25.20) (67.80)
(100)
(7.90) (29.30) (62.80)
(100)
(50.00) (50.00) (100)
(24.10) (75.90) (100)
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ตารางที่ 110 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา (ตอ)
ขอ

โอกาส
ขอความ

14 ภายในหองเรียนมีเกาอี้ผุพัง
ปะปนกับเกาอี้ที่นักเรียนใช
งาน

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

47
203
666 1,415 30
84
499 1.40 0.604 749
208 1.45 0.659 322 1,093 1,415
(6.30) (27.10) (66.60)
(100)
(100)
(9.30) (26.10) (64.60)
(52.90) (47.10) (100)
(22.80) (77.20) (100)

จากตารางที่ 110 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายใน
สถานศึกษาพบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอย อยางไรก็ตามในเรื่องของสายไฟ ปลั๊กไฟ ใชงาน
เกิน 10 ป นั้นมีระดับโอกาสและระดับผลกระทบอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง
0.486 – 0.779 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 111 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเด็นความเสี่ยง
สายไฟ ปลั๊กไฟ ใชงานเกิน 10 ป
ภายในหองเรียนมีเกาอี้ผุพังปะปนกับเกาอี้ที่นักเรียนใชงาน
ภายในหองเรียนมีโตะที่ผุพงั ปะปนกับโตะที่นักเรียนใชงาน
หองเรียน / หองปฏิบัติการ มีบางสวนรั่วซึมเมื่อมีฝนตก
ภายในหองเรียนมีประตูผุพงั
ภายในหองเรียนมีหนาตางผุพัง
หองน้ําอยูในมุมเปลี่ยวหรือหลังตึกโรงเรียน
ทางเดินเทาชํารุด
สะพานไมผุ ไมแข็งแรง
บอน้ํา / สระน้ํา ที่มีโอกาสพลัดตกลงไป (ไมมีรั้วกั้น)
มุมเปลี่ยวหรือที่ลับตาคน
อุปกรณเครื่องเลนเด็กชํารุดหรือมีสนิมเกาะ
อาคารเรียนเกาที่ไมใชงานแลว
พื้นที่กอสราง

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.66
1.4
1.39
1.39
1.38
1.38
1.3
1.33
1.28
1.31
1.26
1.26
1.26
1.22

คาเฉลี่ย
ผลกระทบ (2)
1.58
1.45
1.45
1.44
1.44
1.43
1.49
1.36
1.41
1.36
1.3
1.27
1.25
1.23

ความเสี่ยง
(1) x (2)
2.62
2.03
2.02
2.00
1.99
1.97
1.94
1.81
1.80
1.78
1.64
1.60
1.58
1.50
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จากตารางที่ 111 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาพบวาคาความเสี่ยง
ที่อยูในอันดับแรกมีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมากคือสายไฟ ปลั๊กไฟ ใชงานเกิน 10 ป ซึ่งเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนใน
ประเด็นอื่นๆ ในการวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
ตารางที่ 112 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา
1
2
3
4
5
6
7

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
134
432
1
23
171
4
14

รอยละ
16.80
56.60
0.10
2.90
21.40
0.50
1.70

799 (56.47)
100
616 (43.53)
1,415 (100)
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จากตารางที่ 112 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการ
ในการปองกัน จํานวน 432 คน (สถานศึกษาจํานวน 144 แหง) คิดเปนรอยละ 56.60 รองลงมาคือใชวิธีการยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไม
ดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 21.40 และใชวิธีการยอมรับประเด็นดังกลาว
โดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 16.80 ตามลําดับ
ตารางที่ 113 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายนอกสถานศึกษา
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 รานเกมส / อินเตอรเน็ต
2 แหลงมั่วสุม / แหลงที่นักเรียน
หนีเรียนไปมั่วสุมกัน
3 รานจําหนายสุรา/บุหรี่ใหแกเด็ก

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

132
335
479 1,415 88
173
904 1,415
250 1.68 0.750 511
469 1.64 0.716 936
(14.10) (35.80) (50.10)
(100)
(17.20) (33.90) (48.90)
(100)
(66.10) (33.90) (100)
(36.10) (63.90) (100)
93
264
521 1,415 62
153
943 1,415
537 1.50 0.677 894
257 1.59 0.712 472
(10.40) (29.50) (60.10)
(100)
(13.10) (32.40) (54.40)
(100)
(63.20) (36.80) (100)
(33.40) (66.60) (100)
123
328
178
903 1,415
570 1.56 0.698 1,021 394 1,415 53
281 1.55 0.674 512
(12.00) (23.20) (55.80)
(100)
(10.40) (34.80) (54.90)
(100)
(72.20) (27.80) (100)
(36.20) (63.80) (100)
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ตารางที่ 113 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายนอกสถานศึกษา
ขอ

โอกาส
ขอความ

4 ผับบารคาราโอเกะ
5 แหลงจําหนายสื่อลามก
6 แหลงการพนัน
7 แหลงยาเสพติด
8 เขตตะลุมบอน / เขตอิทธิพล

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

53
110
346 1.42 0.673 509
(10.40) (21.60) (68.00)
(100)
(36.00)
44
99
408 1.34 0.620 551
(8.00) (18.00) (74.00)
(100)
(38.90)
276
514 1.51 0.667 875
85
(31.50)
(100)
(58.70)
(9.70)
(61.80)
276
469 1.53 0.671 828
83
(100)
(10.00) (33.30) (56.60)
(58.50)
153
346 1.45 0.643 544
45
(100)
(8.30) (28.10) (63.60)
(38.40)

906

1,415

(64.00) (100)
864 1,415
(61.10) (100)
540 1,415
(38.20) (100)
587 1,415
(41.50) (100)
871 1,415
(61.60)

(100)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

15
92
169 1.44 0.597 276
(100)
(5.40) (33.30) (61.20)
(19.50)
22
89
193 1.44 0.626 304
(7.20) (29.30) (63.50)
(100)
(21.50)
141
44
265 1.51 0.668 450
(100)
(9.80) (31.30) (58.90)
(31.80)
62
129
238 1.59 0.730 429
(14.50) (30.10) (55.50)
(100)
(30.30)
23
96
0.649
271
152 1.52
(8.50) (35.40) (56.10)
(100)
(19.20)

1,139 1,415
(80.50) (100)
1,111 1,415
(78.50) (100)
965 1,415
(68.10) (100)
986 1,415
(69.70) (100)
1,144 1,415
(80.80) (100)
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ตารางที่ 113 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายนอกสถานศึกษา
ขอ

โอกาส
ขอความ

9 บริเวณที่เปลี่ยวหรือลับตาคน

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

246
427 1,415 28
651 1.43 0.656 988
91
117
935 1,415
335 1.36 0.590 480
(100)
(5.80) (24.40) (69.80)
(100)
(9.20) (24.90) (65.90)
(69.80) (30.20) (100)
(33.90) (66.10) (100)

10 พื้นที่จําหนายสินคาไมเหมาะสม 51 150 617 1.31 0.582 818
(6.20) (18.30) (75.40)
(100)
กับเด็ก
11 พื้นที่เลนที่ไมปลอดภัย
12 เขตกําลังกอสราง
13 แหลงเสื่อมโทรม

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

(57.80)
43
145
666 1.27 0.546 854
(5.00) (17.00) (78.00)
(100)
(60.40)
35
96
444 1.29 0.572 575
(6.10) (16.70) (77.20)
(100)
(40.60)
39
72
417 1.28 0.593 528
(7.40) (13.60) (79.00)
(100)
(37.30)

597

1,415

(42.20) (100)
561 1,415
(39.60) (100)
840 1,415
(59.40) (100)
887 1,415
(62.70)

(100)

20
101
291 1.34 0.568 412
(4.90) (24.50) (70.60)
(100)
(29.10)
16
78
320 1.27 0.523 414
(3.90) (18.80) (77.30)
(100)
(29.30)
16
58
196 1.33 0.585 270
(5.90) (21.50) (72.60)
(100)
(19.10)
19
66
178 1.40 0.620 263
(7.20) (25.10) (67.70)
(100)
(18.60)

1,003 1,415
(70.90) (100)
1,001 1,415
(70.70) (100)
1,145 1,415
(80.90) (100)
1,152 1,415
(81.40) (100)
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จากตารางที่ 113
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของสิ่งแวดลอม
ภายนอกสถานศึกษาพบวาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอย อยางไรก็ตามในเรื่องของรานเกมส/
อินเตอรเน็ต แหลงมั่วสุม/แหลงที่นักเรียนหนีเรียนไปมั่วสุมกัน รานจําหนายสุรา/บุหรี่ใหแกเด็ก แหลงการพนัน และแหลงยาเสพติด นั้นมีระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง
0.546 – 0.750 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 114 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งแวดลอมภายนอกสถานศึกษา
ลําดับความสําคัญ
ประเด็นความเสี่ยง
คาเฉลี่ยโอกาส (1) คาเฉลีย่ ผลกระทบ (2)
รานเกมส / อินเตอรเน็ต
แหลงยาเสพติด
รานจําหนายสุรา / บุหรี่ใหแกเด็ก
แหลงมั่วสุม/แหลงที่นักเรียนหนีเรียนไปมั่วสุมกัน
แหลงการพนัน
เขตตะลุมบอน / เขตอิทธิพล
ผับบารคาราโอเกะ
บริเวณทีเ่ ปลีย่ วหรือลับตาคน
แหลงจําหนายสื่อลามก
แหลงเสื่อมโทรม
พื้นที่จําหนายสินคาไมเหมาะสมกับเด็ก
เขตกําลังกอสราง
พื้นที่เลนที่ไมปลอดภัย

1.64
1.53
1.56
1.5
1.51
1.45
1.42
1.43
1.34
1.28
1.31
1.29
1.27

1.68
1.59
1.55
1.59
1.51
1.52
1.44
1.36
1.44
1.4
1.34
1.33
1.27

2.76
2.43
2.42
2.39
2.28
2.20
2.04
1.94
1.93
1.79
1.76
1.72
1.61
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความเสี่ยง (1) x (2)

จากตารางที่ 114 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งแวดลอมภายนอกสถานศึกษาพบวาคาความ
เสี่ยงที่อยูใน 5 อันดับแรกมีคาความเสี่ยงในระดับคอนขางมากคือ รานเกมส/อินเตอรเน็ต แหลงยาเสพติด รานจําหนายสุรา/บุหรี่ใหแกเด็ก แหลง
มั่วสุม/แหลงที่นักเรียนหนีเรียนไปมั่วสุมกัน และแหลงการพนัน ซึ่งทั้ง 5 ประเด็นเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่จะตองพิจารณากอนในประเด็นอื่นๆ ใน
การวิเคราะหเพื่อวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงตอไป
ตารางที่ 115 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมภายนอกสถานศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวน
180
342
8
43
166
7
4
37

รอยละ
22.90
43.50
1.00
5.50
21.10
0.90
0.60
4.70

787 (55.62)
100
628 (44.38)
1,415 (100)
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การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมภายนอกสถานศึกษา
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกันและ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จากตารางที่ 115 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานสิ่งแวดลอมภายนอกสถานศึกษาสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการใน
การปองกัน จํานวน 342 คน (สถานศึกษาจํานวน 114 แหง) คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมาคือใชวิธีการยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไม
ดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 22.90 และใชวิธีการยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมรวมถึงการ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันจํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 21.10 ตามลําดับ
3.1.5 การวิเคราะหคาระดับโอกาส คาระดับผลกระทบ การจัดลําดับความสําคัญความเสี่ยงของแตละตัวแปรที่เปนองคประกอบของ
ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ตารางที่ 116 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการเฝาระวังความเสี่ยง
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ระดับผลกระทบที่มี
ไมมี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง
103
294 1.47 0.705
(22.70) (64.90)

453
962 1,415
(100)
(32.00) (68.00) (100)
101
952 1,415
306 1.46 0.701 463
(21.80) (66.10)
(100)
(32.70) (67.30) (100)
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283
619
310 1.98 0.699 1,212 203 1,415 56
(23.30) (51.10) (25.60)
(100)
(12.40)
(85.70) (14.30) (100)
335 2.01 0.734 1,258 157 1,415 56
2 การสํารวจจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียน 342 581
(27.20) (46.20) (26.60)
(100)
(12.10)
(88.90) (11.10) (100)

1 บันทึกการบาดเจ็บ / สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ

รวม

ไมมีผล
กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

ตารางที่ 116 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการเฝาระวังความเสี่ยง
ขอ

โอกาส
ขอความ

3 ติดตั้งตูรับความคิดเห็น
4 ติดตั้งอุปกรณวงจรปดตามจุด
ตางๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

147
425
358 1.77 0.701 930
485 1,415 17
(15.80) (45.70) (38.50)
(100)
(40.70)
(65.70) (34.30) (100)
87
256
159 1.86 0.686 502
913 1,415 13
(17.30) (51.00) (31.70)
(100)
(5.10)
(35.50) (64.50) (100)

487
181 2.23 0.669 1337
78
669
5 จัดกิจกรรมสอดแทรกความรู
(100)
เกี่ยวกับความปลอดภัยใหกับ (36.40) (50.00) (13.50)
(94.50) (5.50)
นักเรียน
198 2.24 0.689 1,365
50
6 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา 529 638
(14.50)
(100)
การความปลอดภัยในทุกกลุม (38.80) (46.70)
(96.50) (3.50)
สาระการเรียนรู
259 2.06 0.715 1,141 274
7 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 328 554
(100)
(28.70) (48.60) (22.70)
ชูสาว

358
(100)
(25.30)
63
178 1.35 0.576 254
(24.80) (70.10)
(100)
(18.00)

(100)

(82.00) (100)

487
928 1,415
(100)
(34.40) (65.60) (100)

93 136
257 1.66 0.779
(19.10) (28.00) (52.90)

486
929 1,415
(100)
(34.30) (65.70) (100)

73
99
285 1.54 0.755
(16.00) (21.70) (62.40)

457
958 1,415
(100)
(32.30) (67.70) (100)

(100)
1,415

(74.70) (100)
1,161 1,415

91 128
268 1.64 0.779
(18.70) (26.30) (55.00)

(100)
1,415

1,057 1,415
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(80.60) (19.40)

1,415

95
246 1.36 0.571
(26.50) (68.70)

รวม

ไมมีผล
กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

ตารางที่ 116 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการเฝาระวังความเสี่ยง
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

594
339 1.99 0.729 1,265
332
(100)
(26.20) (47.00) (26.80)
(89.40)
317 2.05 0.759 1,192
504
371
9 จัดใหมีระบบการปองกันคน
(100)
แปลกหนาเขามาภายในโรงเรียน (31.10) (42.30) (26.60)
(84.20)
392 1.84 0.747 1,060
443
225
10 ปองกันไมใหสุนัขจรจัดเขามา
(37.00)
(100)
(21.20) (41.80)
ภายในโรงเรียน
(74.90)
414
273 2.12 0.743 1,215
528
11 จัดใหมีระบบคุมครองการ
(34.10) (43.50) (22.50)
(100)
เดินทางไป-กลับโรงเรียนบน
(85.90)

8 บันทึกพฤติกรรมกาวราวและ
รุนแรง

ถนนที่มีรถวิ่งผานไปมา

1,415

(10.60) (100)
223 1,415
(15.80) (100)
355 1,415
(25.10) (100)
200 1,415
(14.10)

71 120
314 1.52 0.729
(14.10) (23.80) (62.20)
49
(10.30)
29
(7.20)
60
(13.80)

505
(100)
(35.70)
113
314 1.44 0.674 476
(23.70) (66.00)
(100)
(33.60)
98
273 1.39 0.620 400
(24.50) (68.20)
(100)
(28.30)
117
258 1.54 0.725 435
(26.90) (59.30)
(100)
(30.70)

910 1,415
(64.30) (100)
939 1,415
(66.40) (100)
1,015 1,415
(71.60) (100)
980 1,415
(69.30) (100)

(100)

339 2.05 0.784 1,204 211 1,415 68
86
991 1,415
270 1.52 0.756 424
(16.00) (20.30) (63.70)
(100)
(33.50) (38.40) (28.20)
(100)
(30.00) (70.00) (100)
(85.10) (14.90) (100)

12 การติดตั้งอุปกรณดับเพลิงทุกชั้น 403
ของอาคารเรียน

150

รวม

ไมมีผล
กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

462
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ตารางที่ 116 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการเฝาระวังความเสี่ยง
โอกาส

ขอ

ขอความ

13 จัดกิจกรรมสอดแทรกความรู
เกี่ยวกับเพศศึกษา
14 ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยใน
อาคารเรียน

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

406
616
296 2.08 0.725 1,318
97
(30.80) (46.70) (22.50)
(100)
(93.10) (6.90)

1,415

65 128
287 1.54 0.721
(13.50) (26.70) (59.80)

(100)

480
935 1,415
(100)
(33.90) (66.10) (100)

72
256
233 1.71 0.680 561
854 1,415 29
39
136 1.48 0.732 204 1,211 1,415
(12.80) (45.60) (41.50)
(100)
(14.20) (19.10) (66.70)
(100)
(39.60) (60.40) (100)
(14.40) (85.60) (100)

477
539
238 1.99 0.998 1,254 161 1,415 109
(43.00) (38.00) (19.00)
(100)
(25.60)
นักเรียนดานสารเสพติดตางๆ
(88.60) (11.40) (100)
322 2.01 0.737 1,219 196 1,415 49
16 สังเกตภาวะซึมเศราของนักเรียน 339 558
(27.80) (45.80) (26.40)
(100)
(11.80)
ที่มีประวัติมากอนหรือสมาชิกใน
(86.10) (13.90) (100)

15 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ

รวม

ไมมีผล
กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

98
219 1.74 0.840
(23.00) (51.40)

426
989 1,415
(100)
(30.10) (69.90) (100)
130
998 1,415
238 1.55 0.696 417
(31.20) (57.10)
(100)
(29.50) (70.50) (100)

ครอบครัวเคยมีประวัติภาวะ
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ซึมเศรา

ตารางที่ 116 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการเฝาระวังความเสี่ยง
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
x S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

271 2.07 0.713 1,234
17 จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวม 359 601
(29.10)
(48.70) (22.20)
(100)
ในการเฝาระวังความเสี่ยง

181

(87.20) (12.80)

1,415

64 126
217 1.62 0.742
(15.70) (31.00) (53.30)

(100)

รวม

ไมมีผล
กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

407 1,008 1,415
(100)
(28.80) (71.20) (100)

จากตารางที่ 116
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการเฝาระวัง
ความเสี่ยงพบวาระดับโอกาสและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.620 – 0.998 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการเฝาระวังความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
จัดใหมีระบบคุม ครองการเดินทางไป-กลับโรงเรียนบนถนนที่มีรถวิ่งผานไปมา
2.12
การติดตั้งอุปกรณดับเพลิงทุกชั้นของอาคารเรียน
2.05
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความปลอดภัยในทุกกลุมสาระการเรียนรู
2.24
บันทึกการบาดเจ็บ / สถิตกิ ารเกิดอุบัติเหตุ
1.98

คาเฉลีย่
ผลกระทบ (2)
1.64
1.66
1.51
1.68

ความเสี่ยง
(1) x (2)
3.48
3.40
3.38
3.33
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ตารางที่ 117
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4

ตารางที่ 117
ลําดับ
ความสําคัญ
5
6
7
8
9
10
11
12
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แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการเฝาระวังความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
คาเฉลี่ย
คาเฉลีย่
ความเสี่ยง
โอกาส (1)
ผลกระทบ (2)
(1) x (2)
จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยใหกับนักเรียน
2.23
1.44
3.21
จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา
2.08
1.54
3.20
การสํารวจจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียน
2.01
1.59
3.20
จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเฝาระวังความเสี่ยง
2.07
1.54
3.19
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมชูสาว
2.06
1.47
3.03
บันทึกพฤติกรรมกาวราวและรุนแรง
1.99
1.46
2.91
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนดานสารเสพติดตางๆ
1.99
1.44
2.87
สังเกตภาวะซึมเศราของนักเรียนที่มีประวัตมิ ากอนหรือสมาชิกในครอบครัว
2.01
1.39
2.79
เคยมีประวัติภาวะซึมเศรา
13
จัดใหมีระบบการปองกันคนแปลกหนาเขามาภายในโรงเรียน
2.05
1.36
2.79
14
ติดตั้งตูรบั ความคิดเห็น
1.77
1.55
2.74
15
ติดตั้งอุปกรณวงจรปดตามจุดตางๆ ที่กอใหเกิดความเสีย่ ง
1.86
1.44
2.68
16
ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในอาคารเรียน
1.71
1.52
2.60
17
ปองกันไมใหสุนัขจรจัดเขามาภายในโรงเรียน
1.84
1.35
2.48
จากตารางที่ 117 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการเฝาระวังความเสี่ยงพบวาสถานศึกษาใหความสําคัญ
ในการเฝาระวังความเสี่ยงในเรื่องการจัดใหมีระบบคุมครองการเดินทางไป-กลับโรงเรียนบนถนนที่มีรถวิ่งผานไปมาเปนอันดับแรก รองลงมาคือการติดตั้ง

อุปกรณดับเพลิงทุกชั้นของอาคารเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความปลอดภัยในทุกกลุมสาระการเรียนรูและการบันทึกการบาดเจ็บ/สถิติ
การเกิดอุบัติเหตุตามลําดับ
ตารางที่ 118 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเฝาระวังความเสี่ยง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จํานวน
18
682
17
8
2
1
29
5
16
17

รอยละ
2.30
85.80
2.10
1.00
0.30
0.10
3.60
0.60
1.40
2.20

795 (56.18)
100
620 (43.82)
1,415 (100)
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การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเฝาระวังความเสี่ยง
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ใชกิจกรรม Home Room เพื่อดูแลเด็กอยางใกลชิด
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จากตารางที่ 118 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการเฝาระวังความเสี่ยงสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ปองกัน จํานวน 682 คน (สถานศึกษาจํานวน 227 แหง) คิดเปนรอยละ 85.80
ตารางที่ 119 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 ตรวจสอบความแข็งแรงของ
อุปกรณตางๆ เชน เครื่องเลน
สนามเด็กเลน โตะ เกาอี้ ฯลฯ
2 มีการซักซอมการหนีไฟ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x
S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

461
592
240 2.17 0.716 1,293 122
(35.60) (45.80) (18.60)
(100)
(91.40) (8.60)

1,415
(100)

73
135
231 1.64 0.751
(16.60) (30.80) (52.60)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

439
976 1,415
(100)
(31.10) (68.90) (100)

52
204
798 1,415 21
64
361 1.50 0.647 617
161 1.43 0.646 246 1,169 1,415
(8.40) (33.10) (58.50)
(100)
(8.50) (26.00) (65.40)
(100)
(43.60) (56.40) (100)
(17.40) (82.60) (100)
318
885
85
1,415 124
101
998 1,415
127 2.57 0.661 1,330
192 1.84 0.856 417
3 จัดครูเวรดูแลอาคารสถานที่
(66.50) (23.90) (9.50)
(100)
(29.70) (24.20) (46.00)
(100)
ภายในโรงเรียน
(94.00) (6.00) (100)
(29.50) (70.50) (100)
334
752
171 2.46 0.722 1,257 158 1,415 111
84
165 1.85 0.864 360 1,055 1,415
4 จัดใหมีการเปดประตู หนาตาง
(26.60)
(59.80)
(13.60)
(100)
(7.80)
(23.30)
(100)
(45.80)
ภายในหองเรียนเสมอโดยเฉพาะ
(88.80) (11.20) (100)
(25.40) (74.60) (100)
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ชวงพักเวลากลางวัน

ตารางที่ 119 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขอ

โอกาส
ขอความ

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
นอย
มาก
ปานกลาง
โอกาส รวม
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x
S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

120 2.57 0.652 1,332
83
5 จัดครูเวรดูแลนักเรียนที่มาถึง 878 334
(100)
โรงเรียนกอนเวลาและที่ออก (65.90) (25.10) (9.00)
(94.10) (5.90)
จากโรงเรียนหลังเลิกเรียน

1,415
(100)

115
94
172 1.85 0.856
(30.20) (24.70) (45.10)

ไมมีผล
รวม กระทบ รวม
ทั้งสิ้น

381 1,034 1,415
(100)
(26.90) (73.10) (100)

6 ทําปายบอกทาง/ปายบอกเหตุ
อันตราย เชน หองปฏิบัติการ
หองทดลอง (อัคคีภัย/สารเคมี)

350 2.03 0.781 1,198 217 1,415 54
468
380
97
231 1.54 0.730 382 1,033 1,415
(29.20)
(100)
(14.10)
(25.40)
(100)
(60.50)
(31.70) (39.10)
(84.70) (15.30) (100)
(27.00) (73.00) (100)

7 การจําหนายเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลในโรงเรียน

63
82 1.66 0.716 169 1,246 1,415 11
24
27
51 1.55 0.707 89 1,326 1,415
(100)
(12.40) (30.30) (57.30)
(100)
(14.20) (37.30) (48.50)
(11.90) (88.10) (100)
(6.30) (93.70) (100)

283

จากตารางที่ 119 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงพบวาระดับโอกาสและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.646 – 0.856 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน

ตารางที่ 120 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
ความสําคัญ
1
จัดครูเวรดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนกอนเวลาและทีอ่ อกจากโรงเรียน
หลังเลิกเรียน
2
จัดครูเวรดูแลอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
3
จัดใหมีการเปดประตู หนาตาง ภายในหองเรียนเสมอโดยเฉพาะชวงพักเวลา
กลางวัน
4
ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณตางๆ เชน เครื่องเลน สนามเด็กเลน โตะ
เกาอี้ ฯลฯ
5
ทําปายบอกทาง/ปายบอกเหตุอันตราย เชน หองปฏิบัติการ หองทดลอง
(อัคคีภัย/สารเคมี)
6
การจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในโรงเรียน
7
มีการซักซอมการหนีไฟ

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
2.57
2.57
2.46
2.17
2.03
1.66
1.5

ความเสี่ยง
คาเฉลีย่
ผลกระทบ (2) (1) x (2)
1.85
4.75
1.84
4.73
1.85
4.55
1.64
3.56
1.54
3.13
1.55
2.57
1.43
2.15

จากตารางที่ 120 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงพบวาสถานศึกษาให
ความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องการจัดครูเวรดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนกอนเวลาและที่ออกจากโรงเรียนหลังเลิกเรียน
จัดครูเวรดูแลอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน จัดใหมีการเปดประตู หนาตาง ภายในหองเรียนเสมอโดยเฉพาะชวงพักเวลากลางวันตามลําดับ
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ตารางที่ 121 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความเสี่ยง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
แจงใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
29
726
6
1
12
27
4
32
6

รอยละ
3.40
86.10
0.70
0.10
1.40
3.20
0.5
3.80
0.70

843 (59.58)
100
572 (40.42)
1,415 (100)
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จากตารางที่ 121 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการบริหารจัดการความเสี่ยงสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการ
ในการปองกัน จํานวน 726 คน (สถานศึกษาจํานวน 242 แหง) คิดเปนรอยละ 86.10

ตารางที่ 122 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดใหมีการฝกซอมหรือสอน
วิธีการหลบภัยธรรมชาติใหกับนักเรียน
ขอ

โอกาส
ขอความ

1 แผนดินไหว
2 น้ําทวม
3 น้ําปาไหลหลาก
4 พายุ
5 ฟาผา

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
โอกาส รวม
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
เสี่ยง
1,148

1,415

(81.10) (100)
923 1,415
(65.20) (100)
1,050 1,415
(74.20) (100)
951 1,415
(67.20) (100)
894 1,415
(63.20)

(100)

_
x

S.D.

18
17
68
1.51
(17.50) (16.50) (66.00)

0.778

40
57
105 1.68
(19.80) (28.20) (52.00)

0.786

17
61
69
1.65
(11.60) (41.50) (46.90)
16
(8.70)
17
(8.80)

60
107 1.50
(32.80) (58.50)
45
132 1.41
(23.20) (68.00)

0.680

0.654

0.647

103
(100)
(7.30)
202
(100)
(14.30)
147
(100)
(10.40)
183
(100)
(12.90)
194
(100)
(13.70)

1,312

รวม
ทั้งสิ้น

1,415

(92.70) (100)
1,213 1,415
(85.70) (100)
1,268 1,415
(89.60) (100)
1,232 1,415
(87.10) (100)
1,221 1,415
(86.30) (100)
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36
99
132 1.64 0.708 267
(13.50) (37.10) (49.40)
(100)
(18.90)
100
159
233 1.73 0.778 492
(20.30) (32.30) (47.40)
(100)
(34.80)
48
126
191 1.61 0.709 365
(13.20) (34.50) (52.30)
(100)
(25.80)
56
156
252 1.58 0.697 464
(12.10) (33.60) (54.30)
(100)
(32.80)
105
162
254 1.71 0.780 521
(20.20) (31.10) (48.80)
(100)
(36.80)

ไมมีผล
รวม กระทบ

ระดับผลกระทบที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ตารางที่ 122 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดใหมีการฝกซอมหรือสอน
วิธีการหลบภัยธรรมชาติใหกับนักเรียน
ขอ

โอกาส
ขอความ

6 ดินถลม / โคลนถลม
7 คลื่นสึนามิ
8 ไฟปา
9 ลูกเห็บตก
10 ไฟไหมในโรงเรียน

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

ผลกระทบ
ไมมี
โอกาส รวม
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น
เสี่ยง

91
177 1.54 0.702 305
37
(100)
(12.10) (29.80) (58.00)
(21.60)
93
125 1.63 0.701 250
32
(100)
(12.80) (37.20) (50.00)
(17.70)
135
182 1.61 0.691 360
43
(37.50)
(100)
(50.60)
(11.90)
(25.40)

1,110

1,415

(78.40) (100)
1,165 1,415
(82.30) (100)
1,055 1,415
(74.60)

ไมมีผล
รวม กระทบ

ระดับผลกระทบที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน
จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

11
(9.50)

1.48
34
71
(29.30) (61.20)

0.666

8
(8.20)

27
1.44
63
(27.60) (64.30)

0.643

14
36
1.52
73
(11.40) (29.30) (59.30)

0.694

(100)
0.638

148
(100)
(10.50)
0.724 231
(100)
(16.30)

1,299

1,415

(91.80) (100)
1,317 1,415
(93.10) (100)
1,292 1,415
(91.30) (100)
1,267

1,415

(89.50) (100)
1,184 1,415
(83.70) (100)
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103
218 1.46 0.640 349 1,066 1,415
28
12
37
1.41
99
(100)
(8.10) (25.00) (66.90)
(8.00) (29.50) (62.50)
(24.70) (75.30) (100)
221
758 1,415
315 1.70 0.760 657
121
33
76
122 1.61
(100)
(14.30) (32.90) (52.80)
(18.40) (33.60) (47.90)
(46.40) (53.60) (100)

116
(100)
(8.20)
98
(100)
(6.90)
123
(100)
(8.70)

รวม
ทั้งสิ้น

จากตารางที่ 122 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของการจัดใหมีการฝกซอม
หรือสอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติใหกับนักเรียนพบวาระดับโอกาสและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.638 – 0.786 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 123 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดใหมีการฝกซอมหรือสอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติใหกับนักเรียน
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
คาเฉลี่ยโอกาส (1)
คาเฉลีย่ ผลกระทบ (2)
โอกาส (1) x (2)
ความสําคัญ
1
น้ําทวม
1.73
1.68
2.91
2
ไฟไหมในโรงเรียน
1.7
1.61
2.74
3
น้ําปาไหลหลาก
1.61
1.65
2.66
4
แผนดินไหว
1.64
1.51
2.48
5
ไฟปา
1.61
1.52
2.45
6
ฟาผา
1.71
1.41
2.41
7
พายุ
1.58
1.5
2.37
8
คลื่นสึนามิ
1.63
1.44
2.35
9
ดินถลม / โคลนถลม
1.54
1.48
2.28
10
ลูกเห็บตก
1.46
1.41
2.06
จากตารางที่ 123 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญของการจัดใหมีการฝกซอมหรือสอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติ
ใหกับนักเรียนพบวาสวนใหญสถานศึกษาจัดใหมีการฝกซอมหรือสอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติในเรื่องน้ําทวมเปนอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องไฟ
ไหมในโรงเรียน น้ําปาไหลหลาก แผนดินไหว และไฟปาตามลําดับ

ตารางที่ 124 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดใหมีการฝกซอมหรือสอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติใหกับนักเรียน

289

จํานวน
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดใหมีการฝกซอมหรือสอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติใหกับ
รอยละ
นักเรียน
1 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
29
3.40
2 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
726
86.10
3 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
6
0.70
4 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
1
0.10
5 แจงใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
12
1.40
6 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
27
3.20
7 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
4
0.5
8 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
32
3.80
6
0.70
9 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
843 (59.58)
100
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
572 (40.42)
รวมทั้งสิ้น
1,415 (100)
จากตารางที่ 124 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานการบริหารจัดการความเสี่ยงสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการใน
การปองกัน จํานวน 726 คน (สถานศึกษาจํานวน 262 แหง) คิดเปนรอยละ 86.10

ตารางที่ 125 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับโอกาสและระดับผลกระทบดานวินัย
โอกาส

ขอ

ขอความ

1 การลงโทษนักเรียนเกิน
กวาเหตุ
2 การปองกันในเรื่องของ
การมีวินัยจะดําเนินการ
หลังจากที่มีเรื่องแลว
3 ขาดการนิเทศ ติดตาม
การดําเนินงานดานวิจัย

ระดับโอกาสที่มี
มาก ปานกลาง นอย
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

_
x

S.D.

นักเรียนทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียนและใชความรุนแรง

ไมมี
ระดับผลกระทบที่มี
โอกาส รวม มาก ปานกลาง นอย
_
รวม เกิดความ ทั้งสิ้น จํานวน จํานวน จํานวน x
S.D.
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เสี่ยง

ไมมีผล
รวม กระทบ

308 1,107 1,415 19
22
108 1.40 0.706 149 1,266
(100)
(12.80) (14.80) (72.50)
(100)
(21.80) (78.20) (100)
(10.50) (89.50)
75
72
169
798 1,415 41
225 1.27 0.524 341 1,074
376 1.51 0.696 617
(12.00)
(22.00)
(100)
(100)
(66.00)
(11.70) (27.40) (60.90)
(43.60) (56.40) (100)
(24.10) (75.90)
24
31
253 1.26 0.590
(7.80) (10.10) (82.10)

รวม
ทั้งสิ้น

1,415
(100)
1,415
(100)

22
169 429 1.34 0.545
(3.50) (27.30) (69.20)

62
620
795 1,415 15
193 1.34 0.581 270 1,145 1,415
(5.60)
(23.00)
(100)
(100)
(71.50)
(43.80) (56.20) (100)
(19.10) (80.90) (100)

57
121 349 1.45 0.681
(10.80) (23.00) (66.20)

57
527
888 1,415 12
145 1.38 0.591 214 1,201 1,415
(5.60) (26.60) (67.80)
(100)
(100)
(37.20) (62.80) (100)
(15.10) (84.90) (100)

อยางเปนระบบ
4 ขาดมาตรการทําโทษเด็ก

ผลกระทบ

290

จากตารางที่ 125 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและระดับผลกระทบดานวินัยพบวาระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับนอย อยางไรก็ตามการปองกันในเรื่องของการมีวินัยจะดําเนินการหลังจากที่มี
เรื่องแลวนั้นมีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับคอนขางมากแตมีระดับผลกระทบนอย เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
พบวามีคาอยูระหวาง 0.524 – 0.706 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอตัวแปรไมแตกตางกัน
ตารางที่ 126 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญดานวินัย
ลําดับ
ความสําคัญ
1
2
3
4

ประเด็นความเสี่ยง
ขาดมาตรการทําโทษเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทในโรงเรียนและใชความรุนแรง
การปองกันในเรื่องของการมีวินัยจะดําเนินการหลังจากที่มีเรื่องแลว
ขาดการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานดานวิจัยอยางเปนระบบ
การลงโทษนักเรียนเกินกวาเหตุ

คาเฉลี่ย
โอกาส (1)
1.45
1.51
1.34
1.26

คาเฉลีย่
ความเสี่ยง
ผลกระทบ (2) (1) x (2)
1.38
2.00
1.27
1.92
1.34
1.80
1.40
1.76

จากตารางที่ 126 แสดงการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญดานวินัยพบวามีคาความเสี่ยงในระดับนอย อยางไรก็ตาม
หากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรพิจารณาจากลําดับแรกกอนเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงตอไป

291

ตารางที่ 127 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานวินัย

1
2
3
4
5
6
7
8

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานวินยั
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมนั้น
จํานวนที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
จํานวนที่ไมระบุวธิ ีการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
รอยละ
35
4.70
667
89.40
5
0.70
18
2.40
1
0.10
1
0.10
17
2.30
2
0.30
746 (52.72)
100
669 (47.28)
1,415 (100)

จากตารางที่ 127 แสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานวินัยสวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน จํานวน
667 คน (สถานศึกษาจํานวน 222 แหง) คิดเปนรอยละ 89.40
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3.2 การวิเคราะหวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
การวิเคราะหวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษา
โดยคัดเลือกจากคาเปอรเซ็นไทล (Percentiles) ของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษาจํานวน 20 แหง สรุปสาระสําคัญ
จากการสัมภาษณดังนี้
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
1
วิธีการสอน
1. จัดใหมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอยางตอเนื่อง
- วิธีการสอนไมกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและแกปญหา 2. ตั้งคณะกรรมการรวมกันวางแผนและรับผิดชอบการวิเคราะห
- ขาดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนากระบวนการ
หลักสูตร การนํางานวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
เรียนการสอน
3. ผูบริหารสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน หามาตรการ
- ขาดการนําการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ในการสงเสริมใหครูใชวิธกี ารสอนที่กระตุนใหนักเรียนเกิด
- ขาดการบูรณาการกระบวนการเรียนรูข ามกลุมสาระ
การเรียนรู โดยดําเนินการกํากับและติดตามอยางตอเนื่อง
- จัดเนื้อหาการเรียนการสอนไมสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
4. สรางแรงจูงใจในการจัดทํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
- กิจกรรมที่จัดไมไดคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนแตละคน
มาใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในทุกกลุม
- ขาดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนต่ํา
สาระ โดยผูบริหารจะตองกํากับและติดตามอยางสม่ําเสมอ
- ครูขาดการบันทึกผลการเรียนหลังจากการสอน
5. ใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันไมให
ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น สงบุคลากรในสถานศึกษาเขาอบรม
วิธีการสอนเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจและกระตือรือรน
ในการเรียน
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
2 ลักษณะผูสอน
1.พัฒนาครู จัดอบรม สัมมนา ความรูความเขาใจในการทํา
- ครูใชเวลาในการเรียนการสอนสวนใหญในการทําวิจัย/เสนอผลงาน
วิจัยในชั้นเรียน การเขียนโครงงาน
- ครูขาดทักษะในการเขียนโครงงานเพื่อใชในการเรียนการสอน 2.จัดหาตําราและเอกสาร คูมือการจัดกิจกรรมการเรียน
- ขาดการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน
การสอน
- ขาดแคลนตําราและเอกสารในการสอน
3. พัฒนาแหลงเรียนรู สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู
- ครูขาดทักษะในการนําแหลงเรียนรูมาใชในการเรียนการสอน
- ครูขาดความรูค วามเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน
1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
3 กลยุทธ/ยุทธศาสตร
- การดําเนินงานไมตรงกับพันธกิจ/แผนกลยุทธที่กําหนดไว
และขอบังคับ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทําใหเกิดความคลาดเคลือ่ นในการ
2. เตรียมมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติงาน
3. จัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายของ
- การจัดทําแผนพัฒนาสฯ ไมสอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธกิจของ
สถานศึกษา นําแผนไปปฏิบัติ และมีการกํากับติดตาม
สถานศึกษา
อยางตอเนื่อง
- มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเขตพื้นที่/กระทรวงฯ
4. ติดตามและประเมินผลเพื่อเปนการปรับแผนปละครั้ง
- ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง
- ในการวัดผลการดําเนินงานไมมีตัวชีว้ ัดผลงานที่แมนยําในการ 5. ดําเนินการพัฒนาตัวชีว้ ัดตั้งแตระดับบุคลากรใน
สถานศึกษา และนําตัวชีว้ ัดดังกลาวไปพัฒนาสูการประเมิน
เชื่อมโยง
ความดีความชอบตามระดับความสําเร็จที่ระบุไวในแผน
กับการขึ้นขั้นเงินเดือน/เลื่อนระดับ
6. ใหมีการสรุปและรายงานผลการปฏิบตั ติ ามแผน
- พันธกิจที่กําหนดไวไมสามารถทําใหบรรลุวิสัยทัศนได

ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
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- แผนกลยุทธไมสามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัติเนื่องจากวางแผน
ไวสูงเกินไป
- ไมไดดําเนินการตามแผนกลยุทธที่กําหนดไวอยางแทจริง
- ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในเรื่องแผนกลยุทธ
- ผูบริหารใหความสําคัญกับงบประมาณมากกวาวิธีการที่จะทํางานใหสําเร็จ
การแนะแนว
1. พัฒนาครู อบรมใหความรูเกี่ยวกับการแนะแนว ระบบดูแล
- ผูแนะแนวมีความรูไมครอบคลุมในเรื่องทีจ่ ะแนะแนว
นักเรียน
- ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึง
2. จัดทําแผน โครงการ ปฏิทินกิจกรรมการแนะแนว กํากับ
- ใหความสําคัญในกิจกรรมแนะแนวไมเพียงพอ
ดูแล ประเมิน ติดตามผล และใหมีการรางานผล
- ขาดการติดตามผลจากการแนะแนว
อยางตอเนื่อง
3. ตั้งคณะกรรมการโดยใหชุมชน ผูปกครองมีสวนรวม
4. กําหนดกิจกรรมระบบดูแลนักเรียน กํากับติดตามและให
รายงานผล
1. เก็บขอมูลสําคัญสํารองไวในสถานที่ปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล เชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชยังมีการใชไมคุมคาและไม
การใช password
เหมาะสม
3. ฝกอบรมใหเจาหนาที่สามารถใชอุปกรณเทคโนโลยีได
- ขาดระบบการปองกันขอมูลสูญหาย (Back up ขอมูล)

ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
- ขาดระบบการปองกันการเขาถึงของระบบขอมูลภายใน
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษา
4. กําหนดผูรับผิดชอบดูแลเนือ้ หาบนเว็บไซต
- นักเรียนสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความบันเทิง
5. วางกฎ ระเบียบในการใชสารสนเทศใหเหมาะสม
มากกวาความรู
6. ตรวจสอบ เช็คคุณภาพของอุปกรณใหมีสภาพพรอมใช
- ขอมูลสารสนเทศไมเปนปจจุบัน
7. สนับสนุนใหครูนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรม
- มีการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูลบอย
การเรียนการสอน
- ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ครูและผูบ ริหารใชสารสนเทศในการตัดสินใจเปนสําคัญ
- ครูขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน
- ระบบฐานขอมูลสารสนเทศไมมีประสิทธิภาพ
- ครูขาดประสบการณในกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ไมมีการกลั่นกรองเนื้อหาใน Internet ในระดับผูใช (นักเรียน)
- ขาดการสอดแทรกเนื้อหาความรูเทาทันสื่อสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต
ในกลุมสาระ
- การละเมิดลิขสิทธิ์ในการใชซอฟแวร
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
1.ตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยให
6 การประกันคุณภาพ
- ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการที่มีชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
- ดําเนินการเฉพาะเวลาที่ผูประเมินภายนอกมาประเมินเทานั้น และผูมีสวนเกีย่ วของเขามารวมรับผิดชอบ
2.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- พัฒนางานประกันคุณภาพแบบตางคนตางทํา
3.กํากับ ติดตาม และใหมีการประเมิน รายงานผลใหผบู ริหาร
- ไมไดจัดตั้งคณะดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
และคณะกรรมการรับทราบเพื่อพิจารณาทบทวนผลการ
- ขาดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
- ไมไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ขาดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
- ผูปกครอง ชุมชน ไมไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
1.เพิ่มประสิทธิภาพและใหความสําคัญกับการบริหารงาน
7 การจัดการทรัพยากรมนุษย
บุคคลใหมากขึ้น
- มอบหมายงานไมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
2. ปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง ระบุทักษะ
- บรรจุแตงตั้งบุคลากรไมตรงกับความถนัด
- บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน/ทักษะในการจัดการเรียน ความสามารถที่จําเปนตอตําแหนง
3.จัดทําคูมือการบริหาร คูมือการปฏิบัติงานตามกรอบ ภาระ
การสอน
งานในหนาที่
- บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.พัฒนาบุคลากร จัดอบรมเพื่อใหความรูเปนการเพิ่มทักษะ
- บุคลากรไมไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ 5.เพิ่มและสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษา
ในการปฏิบตั งิ าน
6. จัดใหมีคณะกรรมการจัดทําแผนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
- ขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะ
สถานศึกษา นําไปปฏิบตั ิ และกํากับติดตามแผนอยางตอเนื่อง

ตารางที่ 128
ลําดับ
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แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
ครูที่มีความรูค วามสามารถขอลาออก
7.จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ครูที่มีความรูค วามสามารถขอเกษียณกอนกําหนด
8.มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ครูทํางานไมเต็มเวลา ขาดการทุมเท
9.มีระบบประเมินผลงานที่เปนธรรม
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไมโปรงใส
10.จัดหาสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก เชน มุมพักผอน
การปฏิบัติงานเนนเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ
มุมเครื่องดื่ม เพื่อผอนคลายความเครียด
1.จัดระบบดูแลนักเรียน มีคณะกรรมการดําเนินการ
การกํากับติดตาม
2.จัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อดูสภาพความเปนอยูและ
- ความไมสม่ําเสมอในการใหการบานนักเรียน
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน
- ความไมสม่ําเสมอในการตรวจการบานนักเรียน
3.จัดทําแบบบันทึกการใหการบานนักเรียน ใหผูปกครองรวม
- การลาออกจากโรงเรียนกลางคัน
- ขาดการสํารวจและการติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไป ตรวจสอบโดยการใหผปู กครองลงลายมือชื่อในแบบบันทึก
4.จัดทําทะเบียนคุมการทํากิจกรรมตางๆ ตามโครงการและ
แลววาไปเรียนตอหรือไปดําเนินชีวติ อยางไร
- ผูบริหารขาดการติดตามโครงการตางๆ ในสถานศึกษาอยาง ใหมีการบันทึกรายงานผลเสนอผูบริหารทุกครั้ง
5.ตั้งคณะกรรมการติดตามผลนักเรียนทีเ่ รียนจบ และขอ
ใกลชิด
ความรวมมือจากผูปกครองใหแจงผลการศึกษาตอเพือ่ จัดทํา
ทะเบียนนักเรียนที่เรียนจบไปแลว
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
9 แหลงการเรียนรู
1.สํารวจ จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
- ขาดการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
2.จัดทําแผนพัฒนาแหลงเรียนรู โดยใหชุมชนเขามา
- ไมไดจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู
มีสวนรวมในการพัฒนาและใชประโยชนรวมกัน
- ไมไดจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู
3.สนับสนุนใหครู นักเรียน ใชแหลงเรียนรูในกิจกรรม
- ใชแหลงเรียนรูยังไมทั่วถึง
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- ขาดการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู
- ขาดการสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
10

การวัดและประเมินผล
1.ตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพวิชาการ ดําเนินการวิเคราะหหลักสูตร การวัดและ
การประเมิน
2.จัดทําคูมือบริหารงานวิชาการ คูมือการวัดประเมินผล แบบ
วัดและประเมิน แบบรายงานผล
3.จัดอบรมใหความรูเรื่องการวัดและการประเมิน
4.จัดทําคลังขอสอบโดยใหครูแตละกลุมสาระดําเนินการ
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- การดําเนินการวัดและประเมินในการปฏิบตั ิงานมีการดําเนินการไม
ตอเนื่อง
- ขาดการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล
- วิธีการประเมินไมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผลไมเปนไปตามสภาพความเปนจริง
- ครูขาดความรูใ นดานการวัดและประเมินผล
- ครูขาดการวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ

ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
5.กํากับ ติดตาม และใหมีการประเมินและรายงานผลใหทราบ
- ขาดการตรวจคุณภาพของขอสอบ
เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
- ขาดการจัดทําคลังขอสอบ
- ขาดระบบการติดตามการประเมินผลอยางชัดเจน
- ไมไดนําผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาตามขอเสนอแนะที่ไดรับ
- ขาดความเปนธรรมในการตัดสินผลประเมินการเรียน เชน การ
ตัดเกรดนักเรียนตามความพึงพอใจ ฯลฯ
11

การสื่อสาร
- ขาดการประชาสัมพันธที่เปนระบบและตอเนื่อง
- การประชาสัมพันธกจิ กรรมของสถานศึกษายังไมหลากหลาย
- ขาดการติดตอประสานงานภายใน
- ขาดการติดตอประสานงานภายนอก
- การประชาสัมพันธเขาไมถึงกลุมเปาหมาย

1. จัดประชุมชี้แจงทุกเดือน
2. เวียนคําสั่งและปดประกาศแจงใหทราบ
3. แตงตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธของสถานศึกษา
โดยผูบริหารจะดําเนินการติดตามและประเมินเปนระยะตาม
เวลาที่กําหนด
4.จัดทําเอกสารประชาสัมพันธเพื่อใหชุมชน และผูเกี่ยวของ
ไดรับทราบ
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
1.ตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน โดยใหชุมชน ผูปกครองมี
12 การตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
- ขาดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
สวนรวมในการตรวจสอบ จัดทําแผนพัฒนาระบบควบคุม
- บุคลากรขาดความรูในเรื่องการทําเอกสารควบคุมภายใน
ภายใน
- การจัดทําหลักฐาน เอกสารตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในไมเปน
2.จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปจจุบัน
ควบคุมภายใน
- บุคลากรขาดความรูความเขาใจวิธีการและกฎระเบียบในการ 3.จัดทําคูมือการดําเนินการ จัดทําเอกสาร ทะเบียนคุม
ตรวจสอบภายใน
1.ใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใหกรรมการ
13 การมีสว นรวมในเรื่องของหลักสูตร การพัฒนาโรงเรียนและ
สถานศึกษา ผูปกครอง มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษาไมไดเขามามีบทบาทในการวางแผนฯ คุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน ไมไดเขามามี 2.พัฒนา อบรมครูและคณะกรรมการใหมีความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตร
บทบาทในการจัดทําหลักสูตร
- คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตอเนื่องในการเขารวม 3.ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เพื่อรวมกันประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ประชุมกับสถานศึกษา
หลักสูตร
- ขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
1.สํารวจแหลงทรัพยากรภายในชุมชน จัดทําทะเบียนภูมิ
14 การระดมทรัพยากร
- ขาดการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ เชน ชุมชน ผูปกครองฯ ปญญาทองถิน่ สนับสนุนและนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรวมจัดกิจกรรม
เพื่อระดมทรัพยากรสําหรับการศึกษา
- ขาดทักษะ/ความรูเกีย่ วกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การเรียนการสอน
2.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จัดทําคูมือการดําเนินการ
ใหกับผูเกี่ยวของ
3.ตั้งคณะกรรมการโดยใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา
- ไมไดนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามารวมในการจัดการศึกษา
ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ
4.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ สงเสริมความสัมพันธระหวาง
บาน ชุมชน และโรงเรียน
5.เปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครองเขามาใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียน
15 การนิเทศ
1.ตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน จัดทําระบบนิเทศภายใน
คูมือการดําเนินการ จัดอบรมใหความรูครูเกี่ยวกับการนิเทศ
- ขาดระบบการจัดการการนิเทศภายในโรงเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ขาดการนําผลการนิเทศทีไ่ ดรับมาพัฒนางาน
2.กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลใหคณะกรรมการ
- ผูนิเทศขาดความรูความสามารถในการนิเทศงาน
บริหารงานวิชาการทราบเพือ่ รวมกันทบทวน และพัฒนา

ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
1.จัดทําคูมือการดําเนินการตามภาระงาน และหนาที่ทตี่ อง
16 ความเครียดในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุง ยากเกี่ยวกับ ปฏิบัตใิ หบุคลากรทราบและใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการ
การเงิน
2.ตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนขั้น ใหมีการเสนอความ
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุง ยากเกี่ยวกับ คิดเห็น เปดเผยผลการพิจารณาและสามารถตรวจสอบได
เพื่อนรวมงาน
3.จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ เชน การรับประทานอาหาร
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุง ยาก
รวมกัน จัดมุมพักผอน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรม
เกี่ยวกับการสอน
ทัศนศึกษากอนปดภาคเรียน การเยี่ยมไข
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุง ยาก
เกี่ยวกับการอบรม/พัฒนา
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุง ยาก
เกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุง ยาก
เกี่ยวกับภาระงานนอกเหนือจากงานสอน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยาก
เกี่ยวกับความรูความสามารถที่ตองใชในการทํางาน
- บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบปญหาความยุงยากเกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธของครูกับผูบริหาร
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
17 งานธุรการ
1.จัดทําคูมือการดําเนินการ ทําทะเบียนคุม จัดหาอุปกรณที่
- การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ/ระเบียบ
จําเปนตอการใชงาน
- การจัดเก็บเอกสารไมเปนปจจุบัน
2.จัดอบรมใหความรูผูรับผิดชอบ
- ขาดการจัดทําทะเบียนคุมหนังสือรับสงเอกสาร
18 การดําเนินงานดานหลักสูตร
1. จัดใหมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอยางตอเนื่อง
- ขาดการวิเคราะหหลักสูตร
2. ตั้งคณะกรรมการรวมกันวางแผนและรับผิดชอบการ
- หลักสูตรทองถิน่ ไมไดพัฒนาใหสอดคลองกับวิถีชวี ิตในทองถิ่น วิเคราะหหลักสูตร
- ขาดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยใหคณะกรรมการ
- ไมมีโครงสรางของคณะทํางานดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินการและ
- พัฒนาหลักสูตรไมครอบคลุมทุกกลุมสาระ
วางแผน
- บุคลากรขาดความรูความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร
4.จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตร คูมือการวัดประเมินผล การ
- การประเมินหลักสูตรไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด
จัดทําเอกสารการประเมิน การรายงานผล
- การจัดทําแผนการเรียนรูไมสอดคลองกับหลักสูตร
5.พัฒนาครู อบรมใหมีความรูเรื่องการวิเคราะหหลักสูตร การ
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
วัด การประเมิน การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
6.กํากับ ติดตาม ประเมิน และใหรายงานผลใหผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของทราบ
304

305

ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
19 ขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
1.ตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
2.ตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเงิน การพัสดุ
- ขาดการทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
3.จัดทําคูมือการดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ขาดการเจาะปรุ/ประทันตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินที่ไมไดใช
- การบันทึกทะเบียนคุมเงินไมเปนปจจุบัน
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดทราบและดําเนินการตามคูมือ
- หลักฐานทางการเงินสูญหาย
4.จัดทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวของ และรายงานผล
- เอกสารทางการเงินถูกปลอมแปลง
ทุกสิ้นเดือน
1.จัดทําคูมือดําเนินการ
20 การจัดทําบัญชีการเงิน
- เจาหนาที่ทําบัญชีคลาดเคลื่อน
2.ทําทะเบียนคุมการใชจาย ทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวของ
- รับเงินโดยไมไดบันทึกบัญชี
ทะเบียนคุมใบเสร็จ
- นําเงินไปใชกอนแลวคอยลงบัญชีในคราวหลัง
3.ใหมีการรายงานผล และตรวจสอบบัญชีทุกสิ้นเดือน
- รับเงินโครงการตาง ๆ โดยไมผานระบบบัญชีของโรงเรียน
- เจาหนาที่แยกประเภทบัญชีไมถูกตอง
- ผูรับ ผูจาย ผูทําบัญชีเปนคน คนเดียวกัน
- ลงวันเดือนปทรี่ ับเงินไมตรงกับการบันทึกบัญชี
- ใชจายเงินซ้ําในรายการเดียวกัน
- ใชเงินผิดประเภท (เชน บันทึกรายไดเปนเงินบํารุงการศึกษา)
- รับเงินโดยไมไดออกใบเสร็จ
- เขียนรายละเอียดในใบเสร็จไมชัดเจน
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
21 การบริหารพัสดุและสินทรัพย
1.ใหความรูเรือ่ งระเบียบการเงิน บัญชี การพัสดุแกเจาหนาที่
- จายเงินโดยไมไดรับพัสดุ
โดยการสงเขารับการอบรม ใหศึกษาเอกสาร ติดตามความ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับไมครบถวน
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
- มีการแบงซื้อพัสดุบางรายการเพื่อใหวงเงินต่าํ กวาที่กําหนดในการ 2.การจัดซื้อจัดจางทุกประเภทใหยึดหลักความถูกตองตาม
สอบราคาหรือประกวดราคา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 2535 อยาง
- จัดซื้อวัสดุแจกนักเรียนไมครบตามสิทธิ์ที่นักเรียนควรจะไดรบั
เครงครัด
- ไมแนบเอกสารหลักฐานที่นักเรียนลงชื่อรับกับชุดจัดซื้อ
3. ใหมีการจัดทําบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑใชอยาง
22 เงินยืมและเช็ค
ครบถวน เปนปจจุบัน
- ในสัญญาการยืมมีการกรอกรายละเอียดไมครบถวน
4. ใหมีการตรวจสอบพัสดุประจําป และรายงานตนสังกัดและ
- จัดทําสัญญาการยืมเงินเพียงฉบับเดียว ไมมีคูสัญญา
สํานักงานตรวจเงินแผนดินทุกป
- การเขียนเช็คสั่งจายไมระบุรายละเอียดในตนขัว้ เช็ค
5. กํากับดูแลใหการใชงบประมาณแตละรายการเปนไปตาม
- การจัดทํารายงานการขอซื้อขอจางไมเปนไปตามขั้นตอน
วัตถุประสงค โดยเฉพาะเงินชวยเหลือนักเรียนขาดแคลน และ
23 คาใชจายรายหัว
- การแบงสัดสวนของงบประมาณไมเปนไปตามแนวการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุน (รายหัว) ใหเปนไปตามระเบียบการซื้อพัสดุ, ฝก,
เงินอุดหนุนฯ
สอน, สอบ อยางแทจริง
- การใชจายรายหัวไมเปนไปตามลักษณะของการใชงบประมาณ
6. จัดทําปฏิทินการใชงบประมาณใหสอดคลองกับแผนการใช
- การใชจายเงินรายหัวไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของ
งบประมาณเพื่อไมใหเกิดการลาชาและติดขัดในการเบิกจาย
โรงเรียน
7. แตงตั้งผูมีความรูความเขาใจในการตรวจรับพัสดุเพื่อใหได
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
24 การจัดซื้อและใชจายเงิน
พัสดุที่ไดมาตรฐาน
- จัดซื้อพัสดุลาชากวากําหนด
8. จัดทํามาตรการใชพัสดุครุภัณฑเพื่อใหใชงานไดคุมคาและ
- ใชพัสดุไมประหยัดและไมคุมคา
ประหยัด โดยกําหนดเปนแนวปฏิบตั ิ/ขอตกลงในการใช เชน
- การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑไมไดมาตรฐานและคุณภาพ
ใชกระดาษ 2 หนา การปดน้ํา การปดไฟ เปนตน
- ใชจายเงินไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
9. จัดทําแฟมเอกสารการจัดซื้อ จัดจาง ไวอยางเปนระบบ
- ขาดการประเมินความคุมคาของการใชจายเงินกับผลที่ไดรบั ตาม
สะดวกในการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
10. จัดทําสถิติความสูญเสียอันเปนผลพวงมาจากการจัดซื้อ
- ใชจายเกินวงเงินที่กําหนด
จัดจาง
- ใชจายเงินไมตรงกับวัตถุประสงค
11. กําหนดมาตรการในการตรวจสอบคูส ัญญา เอกสาร
- สงเงินยืมชากวากําหนด
- ขาดการทําทะเบียนครุภัณฑทุกรายการ
หลักฐานตาง ๆ
- นําสินทรัพยของโรงเรียนไปใชสวนตัว
12. ใหความสําคัญ ใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ
หรือผูตรวจรับในเรื่องของความรู ความเขาใจในหัวขอสัญญา
การตรวจรับ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
1. จัดทําประมาณการรายรับ-รายจายประจําป งานขอมูล
25 การจัดสรรงบประมาณ
- ไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
นักเรียน เงินอุดหนุน และรายไดอื่นๆ
- การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายของแผนที่ 2. ตรวจสอบรายละเอียดในแผนกลยุทธ/แผนพัฒนาวาใน
กําหนดไว
รอบปจะทําอะไรบางเพื่อตั้งงบพัฒนา
- ขาดการวางแผนในการใชงบประมาณ
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
3. ตรวจสอบรายละเอียดรายจายประจําของแตละกลุมงาน
เพื่อตั้งงบประมาณประจําป
4. จัดทําแผนการใชงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานประจําป
5. กรณีงบประมาณไมเพียงพอจะตองจัดหามาจากชองทาง
อื่น โดยจะใชความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประสานของบสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐ / เอกชน หรือ ระดมทุนโดยการจัดงาน
ทอดผาปา, ศิษยเกา ,เลี้ยงน้ําชา เปนตน
6. เสนอโครงการพัฒนาไปขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
โดยตรง เชน องคการบริหารสวนจังหวัด มหาวิทยาลัย
บริษัทจํากัด NGO เอกชน เปนตน
1.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ เชิญชุมชนรวมงานโรงเรียนตาม
26 การรองเรียน
โอกาส เชน กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันเด็ก เปนตน
- การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของครู
2.ประชุมครู ใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ น และการทํางานที่อาจ
- การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของผูบริหาร
เสี่ยงตอการถูกรองเรียน เชน การลงโทษนักเรียนที่ผิดวิธี การดื่ม
- การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของนักเรียน
สุรา เปนตน
- การรองเรียนจากบุคคลภายในตอพฤติกรรมของครู
3.ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี เสียสละเวลา และรับฟงขอคิดเห็น
- การรองเรียนจากบุคคลภายในตอพฤติกรรมของผูบริหาร
จากครู
- การรองเรียนจากบุคคลภายในตอพฤติกรรมของนักเรียน
4.สรางความสามัคคีระหวางครู ผูบริหาร และชุมชน
- การฟองรองสถานศึกษา / ครู / ผูบริหาร ผานศาลปกครอง
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
จัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย และใหนักเรียน
27 ขาดระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน
และครูปฏิบัตติ ามคูมือโดยจัดใหมีการติดตามการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยใหกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
28 ขาดการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกหรือชุมชนผูป กครอง 1.สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนเขามาใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน
2.จัดทําเอกสารประชาสัมพันธใหความรู ขาวสารแกชุมชน
ผูปกครอง และหนวยงานอื่น ๆ
1.ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใหคณะกรรมการ
29 ชุมชนรอบโรงเรียนไมใหความสําคัญตอการรวมมือในการพัฒนา
สถานศึกษา
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
วางแผน และรวมดําเนินกิจกรรม
2.จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการดําเนินการตาง ๆ ใหไดรับทราบ
ความเคลื่อนไหว
1.สงเสริม สนับสนุนใหมีคณะกรรมการผูปกครองนักเรียนใน
30 ความมั่นใจ
ระดับชั้น เพื่อใหมีสวนรวมในการดูแลนักเรียน
- ผูปกครองขาดความมั่นใจในการสอนของครู
2.ประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟง
- ผูปกครองขาดความมั่นใจตอชื่อเสียงของสถานศึกษา
- ผูปกครองขาดความมั่นใจในการบริหารสถานศึกษาของผูบ ริหาร ขอคิดเห็น และแจงผลการพัฒนาผูเรียนใหทราบ
3.จัดใหมีปายประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน จัดทําเอกสาร
เผยแพรการดําเนินงานใหทราบ

ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
31 ชุมชนรอบโรงเรียนของทานมีสิ่งตอไปนี้หรือไม
1.สํารวจขอมูลสถานที่ที่มีความเสี่ยงตอพฤติกรรมนักเรียน
ทุกแหลงที่มีในชุมชนและเขตบริการของโรงเรียน
รานเกมส/อินเตอรเน็ต แหลงมั่วสุม/แหลงที่นักเรียนหนีเรียนไป
2.สํารวจนักเรียนกลุมเสี่ยงทีม่ ีพฤติกรรมเสี่ยงในทางฝกใฝ
มั่วสุมกัน รานจําหนายสุรา/บุหรี่ใหแกเด็ก ผับบารคาราโอเกะ
มั่วสุม หรือเกี่ยวของโดยทางตรง
แหลงจําหนายสื่อลามก แหลงการพนัน แหลงยาเสพติด
3.จัดตั้งเครือขายผูปกครองและภูมิปญญาในชุมชน เพื่อ
เขตตะลุมบอน/เขตอิทธิพล บริเวณที่เปลีย่ วหรือลับตาคน
สอดสอง ดูแล ติดตามรายงานความประพฤติ
4.ใหขอมูลความรู โทษ สิ่งที่ควรทําและไมควรทําใหนักเรียน
พื้นที่จําหนายสินคาไมเหมาะสมกับเด็ก พื้นที่เลนที่ไมปลอดภัย
เขาใจและนําไปสูการปฏิบตั ิ
เขตกําลังกอสรางแหลงเสื่อมโทรม
5.ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับฝายปกครอง
เจาหนาที่ ตํารวจ อปพร. อสม. กลุมอาสาในชุมชน กํากับ
ติดตามและดําเนินการตามกฎหมาย
6.จัดตั้งกลุมนักเรียนดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะ
กลุมเพื่อนชวยเพื่อน กลุมคนรักดี เปนตน
7.ใชมาตรการ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา
และผูปกครอง คอยดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด
8.รวมกับทุกฝายประเมินผลเปนระยะ ๆ
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
32 ภายในบริเวณโรงเรียนของทานมีสิ่งตอไปนี้หรือไม
1. จัดทําแผนผังอาคารสถานที่อยางละเอียดเปนปจจุบัน
ทางเดินเทาชํารุด บอน้ํา / สระน้ํา ที่มีโอกาสพลัดตกลงไป (ไมมีรั้วกั้น) พรอมแบงเขตรับผิดชอบใหนักเรียนและครูดูแลความสะอาด
อาคารเรียนเกาที่ไมใชงานแลว หองน้ําอยูในมุมเปลี่ยวหรือหลังตึก
ความเรียบรอย ปลอดภัยแตละวัน
โรงเรียน
2. มีการสรุปรายงานผลตอฝายอาคารสถานที่/ผูบ ริหาร
มุมเปลี่ยวหรือที่ลับตาคน สะพานไมผุ ไมแข็งแรง อุปกรณเครื่องเลน ประจําวัน เพือ่ กํากับดูแล แกปญหาอยางทันทีทันใด
เด็กชํารุดหรือมีสนิมเกาะ พื้นที่กอสราง
3. มอบหมายนักการภารโรงสํารวจ เพื่อซอมแซม บํารุงรักษา
เปนรายวัน เพิ่มเติมจากการดูแลจากนักเรียนและครู
33 ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนมีสิ่งตอไปนี้หรือไม
4. จัดทําปาย / เขตอันตราย ในบริเวณที่กําลังกอสรางหรือรอ
สายไฟ ปลั๊กไฟ ใชงานเกิน 10 ป หองเรียน / หองปฏิบัติการ มีบางสวน การซอมแซม รื้อ ยาย
รั่วซึมเมื่อมีฝนตก ภายในหองเรียนมีหนาตางผุพัง ภายในหองเรียนมี 5. จัดทําแผนปองกันและรักษาความปลอดภัยการใชอาคาร
โตะที่ผุพังปะปนกับโตะที่นักเรียนใชงาน ภายในหองเรียนมีเกาอี้ผุพัง สถานที่เพื่อดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง
6. มีการประเมินผลการดําเนินการที่เปนสถานการณและ
ปะปนกับเกาอีท้ ี่นักเรียนใชงาน
ความพึงพอใจจากนักเรียน ครู และผูปกครอง
34

1. ใหความรูเพื่อสรางความตระหนักแกผบู ริหาร คณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน โดยการจัดประชุม สัมมนา ให
ศึกษาเอกสาร
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โรงเรียนมีการเฝาระวังความเสี่ยงดังตอไปนี้หรือไม
- บันทึกการบาดเจ็บ / สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
- การสํารวจจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียน
- ติดตั้งตูรับความคิดเห็น
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ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
- ติดตั้งอุปกรณวงจรปดตามจุดตางๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยง
2. จัดทําแผนเฝาระวังความเสี่ยงใหครอบคลุมภารกิจงาน
- จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับความปลอด
อยางนอย 4 ดาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ
- จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยใหกับ
บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป
นักเรียน
3. หนวยงานบังคับบัญชาตองลงมากํากับดูแล สนับสนุน
- จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความปลอดภัยในทุกกลุม
สงเสริมและติดตามอยางตอเนื่อง
สาระการเรียนรู
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมชูสาว
- บันทึกพฤติกรรมกาวราวและรุนแรง
- จัดใหมีระบบการปองกันคนแปลกหนาเขามาภายในโรงเรียน
- ปองกันไมใหสุนัขจรจัดเขามาภายในโรงเรียน
- จัดใหมีระบบคุมครองการเดินทางไป-กลับโรงเรียนบนถนนที่มีรถ
วิ่งผานไปมา
- การติดตั้งอุปกรณดับเพลิงทุกชั้นของอาคารเรียน
- จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา
- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในอาคารเรียน
- สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนดานสารเสพติดตางๆ
- สังเกตภาวะซึมเศราของนักเรียนที่มีประวัติมากอนหรือสมาชิกใน
ครอบครัวเคยมีประวัติภาวะซึมเศรา
- จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเฝาระวังความเสีย่ ง

313

ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
1.จัดใหมีการสํารวจ ตรวจสอบอุปกรณตางๆ อาคารสถานที่ทุก
35 โรงเรียนของทานมีการบริหารจัดการในสิ่งตอไปนี้หรือไม
- ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณตางๆ เชน เครื่องเลน โตะ
ภาคเรียนใหมีความพรอมในการใชงาน และมีความปลอดภัย
เกาอี้ ฯลฯ
2.แตงตั้งใหมคี รูเวรดูแลอาคารสถานที่ ดูแลนักเรียน ทัง้
- การซักซอมการหนีไฟ
ประจําวันและประจําเดือน
- จัดครูเวรดูแลอาคารสถานทีภ่ ายในโรงเรียน
3.จัดใหมีอุปกรณสําหรับปองกันไฟ เชน อุปกรณตัดไฟ ถัง
- จัดใหมีการเปดประตู หนาตางภายในหองเรียนเสมอโดยเฉพาะชวง ดับเพลิงเคมี และใหมีการตรวจสอบใหมสี ภาพพรอมใชอยาง
พักเวลกลางวัน
นอยภาคเรียนละครั้ง
- จัดครูเวรดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนกอนเวลาและที่ออกจากโรงเรียน 4.ใหมีปายเตือน สัญลักษณจราจร และอบรมใหความรูแก
หลังเลิกเรียน
นักเรียนเกี่ยวกับปายตาง ๆ
- ทําปายบอกทาง/ปายบอกเหตุอันตราย เชน หองปฏิบัติการ
หองทดลอง
- การจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในโรงเรียน
1.ใหมีระบบดูแลนักเรียน และมีคณะกรรมการดูแลชวยเหลือ
36 วินัย
- มีการลงโทษนักเรียนเกินกวาเหตุ
นักเรียน โดยกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองมีสวนรวมใน
- การปองกันในเรื่องของการมีวินัยจะดําเนินการหลังจากที่มีเรื่องแลว คณะกรรมการ
- ขาดการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานดานวิจัยอยางเปนระบบ
2.มีสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียนระดับชั้น เพื่อใหมี
- ขาดมาตรการทําโทษเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทในโรงเรียนและใช สวนรวมในการกําหนดมาตรการในการดูแลความประพฤติ
ความรุนแรง
3.จัดทําคูมือนักเรียน เพื่อใหทราบถึงกฎขอบังคับที่
คณะกรรมการครู และสภานักเรียนรวมกันกําหนด

ตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นความเสี่ยง
วิธีการบริหารจัดการ
37 โรงเรียนของทานมีการฝกซอมหรือสอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติ 1. สอดแทรกวิธกี ารสอนการหลบภัยธรรมชาติในแตละ
ใหกับนักเรียนดังรายการตอไปนี้หรือไม
รายวิชาใหกบั นักเรียน
แผนดินไหว น้ําทวม น้ําปาไหลหลาก พายุ ฟาผา ดินถลม / โคลนถลม 2. จัดทําปายนิเทศ จัดอบรม เพื่อใหความรู
คลื่นสึนามิ ไฟปา ลูกเห็บตก ไฟไหมในโรงเรียน
จากตารางที่ 128 แสดงสรุปสาระสําคัญวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา เมื่อนํามาวิเคราะหเทียบกับกลยุทธ
4 T’s พบวาปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน ใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในปองกันความเสี่ยงรวมกับการถายโอนความเสี่ยง ปจจัย
ความเสี่ยงดานการเงิน ใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษาใชวิธีการควบคุม
และหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมกับการมีสวนรวมของภาคีคือ ชุมชน ผูปกครอง และผูประกอบการ สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมใช
วิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันรวมกับการถายโอนความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความปลอดภัยใชวิธีการ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันรวมกับการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูเกี่ยวของ
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3.3 การวิเคราะหคาความถี่และคารอยละของผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบกลวิธีการซึ่งการไดมาของการบริหารความเสี่ยง
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 129 แสดงคาความถี่และรอยละของความเห็นผูเชี่ยวชาญมีตอปจจัยความเสี่ยงในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง
และการใชประโยชน
ความคิดเห็น

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

5
5
5
5
5

100
100
100
100
100

------

------

5
5
5
5
5

100
100
100
100
100

------

------

5
5
5
5
5

100
100
100
100
100

------

------

5
5
5
5
5

100
100
100
100
100

------

------

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

รอยละ

จํานวน

ความถูกตอง
การใชประโยชน
ถูกตอง
ไมถูกตอง เปนประโยชน ไมเปนประโยชน

รอยละ

1. ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
2. ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน
3. ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา
4. ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
5. ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย
รวมเฉลี่ย

ความเปนไปได
เปนไปได เปนไปไมได

จํานวน

ปจจัยความเสีย่ ง

ความเหมาะสม
เหมาะสม ไมเหมาะสม
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จากตารางที่ 129 แสดงคาความถี่และรอยละของความเห็นผูเชี่ยวชาญที่มีตอปจจัยความเสี่ยงในดานความเหมาะสม ความเปนไปได
ความถูกตอง และการใชประโยชนพบวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาปจจัยความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีปจจัยความเสี่ยงในดานการเรียนการสอน ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา
ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความปลอดภัย และปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตอง
และเปนประโยชนตอการนําไปใชรอยละ 100 ในทุกปจจัย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางและรายละเอียดตางๆ ของการวิจัยโดยมีวิธีดําเนินการ
วิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การศึกษา
วิเคราะห ปจจัยความเสี่ยงในสถานศึ กษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การวิเคราะหวิธี การ
บริหารความเสี่ยงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดศึกษาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะหหลักการ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง 3) ศึกษาวิเคราะห
เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ หนังสือพิมพ บทความ อินเตอรเน็ต งานวิจัยทั้ง
ในและตางประเทศเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรุปสังเคราะหเนื้อหา
(Content Synthesis) เพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยแลวนําขอสรุปที่ไดมาสังเคราะห
เป นความรู เกี่ ยวกั บการบริ หารความเสี่ ยง แล วนํ ามาใช เป นกรอบในการสร างแบบสั มภาษณ
เชิงโครงสราง
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณเชิงโครงสรางไปสัมภาษณผบู ริหารสถานศึกษา
จํานวน 9 คน โดยใชการเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพองกันหรือสโนวบอลเทคนิค (snowball
technique) และสรุปความคิดเห็นนํามาสังเคราะหสรุปรวมกับหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง เปนตัวแปรเพื่อนําไปสรางเปนกระทงคําถามของแบบสอบถามซึ่ง
พบวามีปจจัยเสี่ยงจํานวน 8 ปจจัยคือ 1)ความเสี่ยงดานการเงิน 2)ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
3)ความเสี่ยงดานรางกาย 4)ความเสี่ยงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร 5)ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี/
การสื่อสาร 6)ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอบังคับ 7)ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 8)ความเสี่ยง
ด า นความมั่ น ใจทางการศึ ก ษา นํ า มาสร า งเป น ข อ คํ า ถามให ค รอบคลุ ม ประเด็ น ของการ
บริหารงานในสถานศึกษาทั้ง 4 ดานคือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป ทั้งนี้แบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณ
คา 3 ระดับ ไดจํานวน 258 ขอ แลวนําไปหาคาความสอดคลองและความตรงกับสิ่งที่ตองการวัด
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“คา IOC” (Index of Item objective consistency) ที่พิจารณาจากคาที่มากกวา 0.6 ขึ้นไปซึ่งผล
การวิเคราะหเหลือขอคําถาม จํานวน 235 ขอ โดยในแตละตัวแปรจะมีขอคําถามยอยในแตละตัว
แปรไมเทากัน ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมด 49 ตัวแปร แลวนําไปทดลองกับกลุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 55 คน จากสถานศึกษาจํานวน 11 แหง ผลการ
วิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่น 0.969 นําแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงซึ่งเปนสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 397 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครู
ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,985 คน นําแบบสอบถามที่ได
กลับคืนมา จํานวน 283 แหง รวม 1,415 ฉบับ คิดเปนรอยละ 71.29 มาวิเคราะหตัวประกอบ
(exploratory factor analysis) เพื่อหาองคประกอบหลัก ซึ่งผลการวิเคราะหได 5 องคประกอบ
เหลือตัวแปรจํานวน 37 ตัวแปร หลังจากนั้นนําผลการวิเคราะหที่ไดทั้ง 5 องคประกอบมาสรุป
เปนปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ 1)การวิเคราะห
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับโอกาสและผลกระทบที่มีตอ
สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน จั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย ง วิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง 2)การวิเคราะหวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึ ก ษาที่ คั ด เลื อ กจากคะแนนเปอร เ ซ็ น ไทล 3)วิ เ คราะห ค า ความถี่ แ ละค า ร อ ยละของ
ผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบกลวิธีการซึ่งไดมาของการบริหารความเสี่ยง
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปไดดังนี้
1. ปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการศึกษาปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวามี 5
ปจจัยความเสี่ยงคือดานการเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความมั่นใจทางการศึกษา ดาน
สิ่งแวดลอมและดานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยผลการวิเคราะหกลุมปจจัยความเสี่ยงของ
สถานศึกษาในภาพรวมและแบงกลุมตามลักษณะพื้นที่ความเสี่ยงตามภูมิภาค ในเมือง และนอก
เมืองพบวาภาพรวมมีระดับความเสี่ยงดานการเรียนการสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.10
และเมื่อแบงกลุมตามภูมิภาคพบวาภาคเหนือมีระดับความเสี่ยงมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยง
ดานการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 30.20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับความเสี่ยงมาก
ที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 31.00 ภาคกลางมีระดับความเสี่ยงมาก
ที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 20.80 ภาคใตมีระดับความเสี่ยงมาก
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ที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 17.20 และภาคตะวันออกมีระดับ
ความเสี่ยงมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษาคิดเปนรอยละ 35.60
สําหรับสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองมีระดับความเสี่ยงมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 31.30 และสถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเขตอําเภอเมืองมีระดับความ
เสี่ยงมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 21.20
ผลการวิ เ คราะห ค วามแตกต า งของป จ จั ย ความเสี่ ย งในสถานศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละภูมิภาคพบวามีปจจัยความเสี่ยงที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมี 4 คูที่แตกตางกันคือ ภาคเหนือมีปจจัยความเสี่ยงแตกตางกันกับภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปจจัยความเสี่ยงแตกตางกันกับภาคกลาง ภาคใตมีปจจัยความเสี่ยง
แตกตางกันกับภาคกลางและภาคตะวันออกมีปจจัยความเสี่ยงแตกตางกันกับภาคกลาง สําหรับ
ความแตกตางของปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
เมืองและนอกเมืองพบวามีปจจัยความเสี่ยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา
ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอนควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ความเสี่ยงรวมกับการถายโอนความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงดานการเงินควรใชวิธีการควบคุม
และหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษาควรใช
วิ ธี ก ารควบคุ ม และหามาตรการป อ งกั น ความเสี่ ย งและการมี ส ว นร ว มของภาคี คื อ ชุ ม ชน
ผูปกครองและผูประกอบการ ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมควรใชวิธีการควบคุมและหา
มาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมกับการถายโอนความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงดานการ
บริหารจัดการความปลอดภัยควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง
รวมกับการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ
อภิปรายผล
จากขอคนพบในการวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพบวาปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปจจัยความเสี่ยง 5
ปจจัยคือ ดานการเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความมั่นใจทางการศึกษา ดานสิ่งแวดลอม
และดานการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยการบริหารความเสี่ยงดังกลาวมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งที่สงผลใหการบริหารจัดการของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว
ในทุกๆ ดานไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและดานบริหารงานทั่วไป
เมื่ อ พิ จ ารณาป จ จั ย ความเสี่ ย งในรายละเอี ย ดแล ว พบว า มี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ไดเสนอความเสี่ยงทางดานการเรียนการสอนอันไดแกความเสี่ยงใน
ดานการวัดและประเมินผล กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ตําราเอกสาร คุณภาพ
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วิทยานิพนธ การคัดเลือกนิสิต สอดคลองกับแนวคิดของสมชาย ไตรรัตนภิรมยที่ไดแบงความ
เสี่ยงดานการดําเนินงานออกเปน 5 ดานคือความเสี่ยงดานชื่อเสียง/การยอมรับ ความเสี่ยงดาน
กลยุทธธุรกิจ ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี ความเสี่ยงดานระบบการดําเนินงานภายใน ความเสี่ยง
ด า นการบริ ห ารงานผิ ด พลาดและการทุ จ ริ ต สอดคล อ งกั บ ฝ า ยตรวจสอบความเสี่ ย งและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยแบงความเสี่ยงในการดําเนินงานออกเปนความ
เสี่ยงระบบขอมูลสารสนเทศและความเสี่ยงบุคลากร สอดคลองกับบริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด ที่กลาวถึงระบบการทํางานและสิ่งสนับสนุนในการทํางาน ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภายใน ความเสี่ยงกลยุทธการบริหารงานและนโยบายของผูบริหารแตละคนไมสอดคลองกัน
ฝายบริหารมีอิทธิพลครอบงําการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกในดานการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการกฎหมายหรือกฎระเบียบขององคกร สอดคลองกับเดวิด อัฟการ
(David Apgar) กลาวถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยครอบคลุมไปถึงความลมเหลวใน
การควบคุ มและทํ าตามข อบั งคั บ ความล มเหลวในการประสานความร วมมือกั บหุ นสวนธุ รกิ จ
สอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร (Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ที่นําเสนอความเสี่ยง
ดานการดําเนินงานประกอบไปดวยความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและการขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวของกับ
กระบวนการปฏิ บั ติงานภายในคน ระบบหรือเหตุการณ ภายนอก ความเสี่ยงที่เ กิดจากการ
กําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัย
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจหรือสถานะ
ขององคกร โดยแหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธสามารถจําแนกได 2 ประเภทคือปจจัย
ความเสี่ยงภายนอกไดแกภาวการณการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายกระแสสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ป จจั ยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมืองและปจจัยความเสี่ ยง
ภายใน ไดแกปจจัยภายในที่องคกรสามารถควบคุมไดแตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการและ
วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การเบิ ก จ า ยงบประมาณไม เ ป น ไปตามแผน งบประมาณถู ก ตั ด งบประมาณที่ ไ ด รั บ ไม
สอดคลองกับสถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง ความเสี่ยง
ด านกฎระเบี ยบ/ข อกํ าหนด ประกอบด วยความเสี่ ยงที ่เ กิด จากการไมส ามารถปฏิบ ัต ิต าม
กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของไดหรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสมหรือเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน สอดคลองกับเจมสรอท (James Roth) ไดนําเสนอความเสี่ยง
ทางดานกระบวนการ คุณภาพของการบริการ การทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ การไรสมรรถภาพ
การหยุดชะงักของธุรกิจ กลยุทธในการดําเนินงานและเพื่อนรวมงาน การหยุดชะงักของธุรกิจ
ขอมูลขาวสาร คุณภาพของขอมูล ความลาสมัยของขอมูลและเทคโนโลยี ความเสี่ยงดานกลยุทธที่
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ครอบคลุมไปถึงลูกคาและผูที่เกี่ยวของ ลูกจาง การแขงขัน ทรัพยากร การประสานงานและการ
สื่อสาร ความเสี่ยงทางดานสินทรัพยที่ครอบคลุมไปถึงการลงทุน การโกง การฉอฉล การขโมย
การกระทําในทางที่ผิด การใชสติปญญาในการลงทุน สอดคลองกับสวนงานสาธารณรัฐบาล
สกอตแลนด (The Scottish Government Public Sector) ที่กลาวถึงความเสี่ยงในการดําเนินงาน /
องคการในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน ขอมูลขาวสาร ชื่อเสียง การโยกยาย
การใชเทคโนโลยี โครงการ นวัตกรรม บุคลากร สุขภาพ และความปลอดภัย ความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยี/การสื่อสาร งบประมาณ การโกง การขโมย การประกัน เงินทุนและหนี้สิน สอดคลอง
กับแนวคิดของสงวน ชางฉัตรที่กลาวถึงความเสี่ยงดานเทคนิค โดยความเสี่ยงประเภทนี้เปนความ
ตองการดานโครงสรางพื้นฐาน การวิเคราะหวิธีการดําเนินงาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่นํามาใชยังเชื่อถือไมได สมาชิกทีมงานไมไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม ชื่อเสียง/
ภาพลักษณของผูบริหารเปนที่ยอมรับของสาธารณชนและผลกระทบที่ตามมา สอดคลองกับ
สถาบันการศึกษาจริยธรรมความมั่นคงในการทํางานของอังกฤษ (Higher Education Institutions
Ethics Integrity at work) ไดเสนอความเสี่ยงดานเทคโนโลยี/การสื่อสารประกอบดวยความเสี่ยง
ทางดานความลับของขอมูล ขอตกในสัญญา รายงานหลักฐานเอกสาร การหลอกลวง การโกง การ
กระทําที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติของผูทําสัญญา การใชเทคโนโลยีไมเหมาะสม การละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร ความเสี่ยงดานความขัดแยง การใหตัวอยางหนังสือรับรองหรือเอกสารอางอิงที่ผิด
การแบงแยก การรบกวน การใชอํานาจในการเกื้อกูลญาติมิตร ความไมเหมาะสมของผูบังคับบัญชา
การใชเวลาในทางที่ผิด ความไมปลอดภัยในการทํางาน ความเสี่ยงทางดานบัญชี ความสําคัญของ
ผูตรวจสอบบัญชี การบริจาคทรัพย การปลอมแปลงขอตกลง รายงาน เอกสารหลักฐาน การโกง
การหลอกลวง การฉอฉล การเปดเผยขอมูลเอกสารหลักฐานที่ไมเหมาะสมทางการเงิน การปฏิบัติ
ของผูทําสัญญา การไมเปดเผยรายงานตามขอเรียกรอง การโตตอบกับสหพันธทางการเงิน การ
ขโมย การยักยอก การสูญเสีย การสิ้นเปลือง การใชในทางที่ผิดหรือความไมเหมาะสมของ
แหลงที่มา สอดคลองกับ ธร สุนทรายุทธ ไดกลาวถึงการบริหารความเสี่ยงทรัพยากรมนุษยวาใน
บรรดาทรัพยากรทั้งหลายตองถือวาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญสูงสุดและถือวาเสี่ยงมากที่สุด
ในระดับประถมและมัธยมศึกษานั้นมักจะพบปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษาสวน
ระดับอุดมศึกษาจะเปนเรื่องของคุณภาพของอาจารยในมหาวิทยาลัย การพัฒนาและการฝกอบรม
การใหรางวัลและการลงโทษ ความเสี่ยงดานการเงินที่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของเงินสดและ
ทรัพยสิน การทุจริตรายงานการเงิน การขาดงบประมาณ การใชจายเงินกับผลที่ไดรับ สอดคลอง
กับมหาวิทยาลัยนอทแคโรไลนาวีลมิงทัน (University of North Carolina Wilmington) ที่นําเสนอ
ความเสี ่ย งในเรื่ องของการแบงแยกบุคลากร การมอบหมายหน าที่ๆ เท าเที ยม ลู กจางมี ค วาม
ประพฤติไมเหมาะสม การละเมิดทางเพศ การคุกคามหรือความไมเหมาะสมของผูบังคับบัญชา
ความไมปลอดภัยในสภาพการทํางานและการฝาฝนการละเมิดหรือการคุกคาม ความเสี่ยงดาน
บัญชีและการตรวจสอบ ขอตกลง สัญญา การโกง การหลอกลวง การบริจาคเงินในทางที่ผิด
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การขโมย ยั ก ยอกและความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ความสิ้ น เปลื อ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของนั ก
เศรษฐศาสตร (Economist Intelligence Unit) ที่กลาววาการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรม
แยกสวนออกไปโดดๆ หรือเปนกิจกรรมพิเศษเชน การบริหารความเสี่ยงดานการเงินก็เปน
เรื่องของการเงินฝายอื่นไมเกี่ยวของ แนวคิดใหมจะตองบูรณาการโดยการบริหารความเสี่ยง
รวมกันและบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องมีระบบและรูปแบบที่ชัดเจน สอดคลองกับเจริญ
เจษฎาวัลยไดนําเสนอความเสี่ยงการบริหารการเงินที่เกิดจากการสูญเสียรายได การมีรายจายที่
ไมจําเปน การทุจริตรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชีผิดพลาด ความปลอดภัยของเงินสด
สอดคลองกับมหาวิทยาลัยเคลมสัน (Clemson University and Communities In Schools) ที่ได
เสนอความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษาซึ่งประกอบดวยความสามารถในการดูแลนักเรียนใน
โรงเรียน การแลกเปลี่ยนในการใหบริการทางการศึกษาและการมอบหมายหนาที่ สอดคลองกับ
แนวคิดของสภาเศรษฐศาสตรโลก (World Economic Forum) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศภายในและภายนอก ความเสี่ยงของน้ํา ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากพายุ ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดจากแผนดินไหว ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากอุทกภัย สอดคลองกับแนวคิด
ของลอราและไดนี (Laura and Diane) ที่ไดกลาวถึงความเสี่ยงในการผิดระเบียบของนักเรียนใน
สถานศึกษา สําหรับผลการวิเคราะหความแตกตางของปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละภูมิภาค ในเมืองและนอกเมืองพบวามีปจจัยความเสี่ยงที่แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา กุศลรุงรัตน ที่
ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงของอุตสาหกรรมสงออกกุงสดแชแข็งแชเย็นพบวาจากการ
ทดสอบสมมติฐานดวย ANOVA พบวากิจการแตละกิจการแมวาจะเผชิญกับความเสี่ยงประเภท
เดียวกันแตมีขนาดความเสี่ยงแตกตางกันและแมแตในกิจการขนาดเดียวกันก็ยังมีขนาดความ
เสี่ยงที่แตกตางกัน
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอนพบวาควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดย
การควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึงการถายโอนความเสี่ยง และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงแลวสอดคลองกับงานวิจัยของ
เวคเตอรเมน (Westerman) ซึ่งศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตอความจําเปนในคุณคากลยุทธทางธุรกิจ ผลการวิจัยพบวาความเสี่ยงทางดาน
เทคโนโลยีมี 6 ดานดวยกันคือโดยความเสี่ยงอันดับแรกคือเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานที่
ประกอบดวยการบริหารองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน ระดับมาตรฐาน อายุและ
ความทั นสมั ยของเทคโนโลยี รวมถึ งประโยชน ก ารใช แ ละข อ มู ล ข าวสาร ประกอบด วยความ
สอดคลองของขอมูล ระดับของขอกําหนด ความซับซอนของโครงสราง นอกจากความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแลวความเสี่ยงดานการจัดการทรัพยากรมนุษยก็เชนเดียวกันถึงแมวาสวน
ใหญมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบอยูในระดับนอย แตเมื่อจัดลําดับความสําคัญของ
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ความเสี่ยงแลวยังพบวาการขาดเจาหนาที่ๆ รับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะเปนความเสี่ยง
อันดับแรกที่จะตองนําไปวางแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงกอน รองลงมาคือครูที่มีความรู
ความสามารถลาออก สอดคลองกับบทความของสุรชัย เทียนขาว ที่กลาวถึงสภาพจริงของปญหา
การศึกษาที่เกิดขึ้นพบวาสถานศึกษาการขาดบุคลากรฝายสนับสนุน (non-teaching staff) ใน
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในโรงเรียนประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษา นับ ว าเป นป ญหา
เรงดวนที่จะตองเรงรัดแกไข เนื่องจากคุณภาพการศึกษาของผูเรียนในประเทศโดยรวมจากการ
ประเมินผลจากสํานักตางๆ ชี้ใหเห็นวาคุณภาพการศึกษายังอยูในลําดับกลางๆ ไปทายๆ ใน
ระบบ ranking แมวาเราจะดําเนินการปฏิรูปครูดวยระบบตางๆ ทั้งการผลิตครู การพัฒนาครู
การกํ า หนดมาตรฐานด า นครู แ ละการให ร างวั ล ตอบแทนก็ ต ามแต ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ของครู ใ น
โรงเรียนตางๆ จะตองทํางานในสวนงาน 2 สวนคือสวนงานสนับสนุนและสวนงานสอน ครูตอง
ทําเองทั้งหมดทุกภารกิจพูดงายๆก็คือครูจะตองเปนเจาหนาที่ธุรการในเวลาเดียวกันกับเปน
ผูสอนทําใหไมมีเวลาในการออกแบบการสอนเตรียมการสอน พัฒนาเด็กและบริการวิชาการแก
เด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนขนาดกลางและเล็กเปนเรื่องที่จําเปนเรงดวนคอนขางมากที่
รัฐบาลจะตองจัดหาคนไปทํางานดานการสนับสนุนใหกับโรงเรียนทุกแหง สําหรับความเสี่ยงใน
เรื่องของการกํากับและติดตาม การวัดและประเมินผล และความเครียดในการปฏิบัติงานถึงแมวา
สวนใหญอยูในระดับนอยก็ตามแตมีหลายประเด็นที่มีระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับ
ผลกระทบอยูในระดับคอนขางมากซึ่งในการบริหารความเสี่ยงจําเปนที่จะตองบริหารจัดการกอน
ประเด็นอื่นๆคือการลาออกกลางคันของนักเรียนอันเนื่องมาจากการยายติดตามครอบครัว การ
ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบ ความเครียดในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากเคยประสบปญหา
ความยุงยากเกี่ยวกับภาระงานนอกเหนือจากงานสอน ความเครียดที่เกี่ยวกับความรูความสามารถที่
ตองใชในการทํางานและความเครียดที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธของครูกับผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสกอตและคณะ (Scott and others) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการจัดกลุมเด็กนักเรียน
ระดับมัธยมปลายที่ตกอยูในความเสี่ยง อิทธิพลที่แสดงออกในทางรุนแรงตอสังคมและปจจัยปองกัน
ในสถานศึกษา ผลสรุปการวิจัยพบวาเด็กที่จัดวาเปนกลุมที่ตกอยูในความเสี่ยงจะตองทําการศึกษา
และจัดกลุมกันอยางละเอียดโดยมุงศึกษาแยกเปนเพศและเผาพันธุ เด็กนักเรียนที่ตกอยูในความ
เสี่ยงนี้สรางปญหาในการจัดการเรียนการสอนมากจึงตองมีการศึกษาเพื่อจัดกลุมเด็กนักเรียนวา
ตกอยูในความเสี่ยงมากความเสี่ยงนอยเพียงใดและสามารถแกไขใหกลับฟนคืนสภาพที่ไมเสี่ยง
ไดหรือไม โดยพบวาเด็กกลุมที่มีความเสี่ยงมากจะมีผลการเรียนต่ําและขาดแรงจูงใจใหเรียนตอ
จนจบสวนมากมักจะไมคอยมาโรงเรียนและออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไมสามารถเรียนจน
จบชั้นมัธยมปลายหรือเรียนไมจบชั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ตองออกมาหางานที่ไมตองใช
ทักษะมากแคทํางานใหมีรายไดพอเลี้ยงชีพเทานั้น เด็กนักเรียนที่ตกอยูในความเสี่ยงนั้นสามารถจัด
กลุมไดโดยศึกษาประวัติดานตางๆ ดังนี้ 1) เปนเด็กที่อยูในชุมชนเมืองที่มีรายไดนอย สัมผัสกับ
ความรุนแรงในชุมชนมาก (exposure to community violence) 2)ระดับความสัมพันธกับครูและ
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เพื่อนๆ 3)มีประสิทธิภาพตัวตนเพียงใด(self-efficacy) 4) มีแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)
อยางไร 5) มีปจจัยปองกัน (protective factor) เชน ความรูสึกวาไดรับการดูแลจากครอบครัว
(perceive family support) ความสัมพันธกับครูและเพื่อนๆ (teacher and peer connection)
6)ปจจัยสิ่งแวดลอม (ecological factor) เชน เด็กที่มาจากชุมชนเมืองที่มีรายไดนอย 7)ปจจัย
ทางรางกาย เชน ปญหาสุขภาพรางกายและจิตใจ
ป จ จั ย ความเสี่ ย งด า นการเงิ นพบวาควรใชวิ ธี การบริ หารความเสี่ ยงโดยการ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงและเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงแลวสอดคลองกับงานวิจัยของประกอบ กุลเกลี้ยง ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
“รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยการคอรัปชั่น
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไดลุกลามไปสูสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐมีความสลับซับซอนและ
ยากแกการตรวจสอบเชน การเรียกการรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
มิชอบ การเบียดบังยักยอกหรือนําทรัพยสินของทางราชการไปใชสวนตัวโดยทุจริต การเบิก
จายเงินงบประมาณไมโปรงใส การเบิกจายเงินนอกงบประมาณไมโปรงใส การดําเนินการจัดซื้อ
จัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีจางไมโปรงใสโดยผลการวิจัยพบวาการคอรัปชั่นยังมีปรากฏใน
สั ง คมไทยและในความซั บ ซ อ นยากแก ก ารตรวจสอบเนื่ อ งจากวั ฒ นธรรมของคนไทยและ
ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดโครงสรางสถานศึกษาไมสอดคลองตอภารกิจ
ที่เปลี่ยนไปสูการกระจายอํานาจสอดคลองกับสถาบันการศึกษาจริยธรรมความมั่นคงในการ
ทํางานของอังกฤษ (Higher Education Institutions Ethics Integrity at work) ที่พิจารณาถึงการ
บริหารความเสี่ยงทางดานการเงินโดยพบวาประเด็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงในลําดับ
ตนๆ คือความเสี่ยงทางดานบัญชี/ความสําคัญของผูตรวจสอบบัญชี การบริจาคทรัพย การ
ปลอมแปลง ขอตกลง รายงาน เอกสารหลักฐาน การโกง การหลอกลวง การฉอฉล การเปดเผย
ขอมูลเอกสารหลักฐานที่ไมเหมาะสมทางการเงิน การกระทําที่ไมเหมาะสมหรือการไดมาซึ่งของ
สมนาคุณ การกระทําที่ไมเหมาะสมในการบรรจุ การปฏิบัติของผูทําสัญญา การไมเปดเผยรายงาน
ตามข อเรี ยกร อง การโต ตอบกั บสหพั นธ ทางการเงิ น การขโมย การยั ก ยอก การสู ญ เสี ย การ
สิ้นเปลือง การใชในทางที่ผิดหรือความไมเหมาะสมของแหลงที่มา สอดคลองกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร (Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission (COSO)) ที่กลาวถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเงิน
(financial risk) วาความเสี่ยงที่ควรพิจารณาในลําดับตนๆ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจาย
งบประมาณไม เ ป น ไปตามแผน งบประมาณถู ก ตั ด งบประมาณที่ ไ ด รั บ ไม ส อดคล อ งกั บ
สถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
นอทแคโรไลนาวีลมิงทัน (University of North Carolina Wilmington)ที่กลาวถึงการบริหาร
ความเสี่ยงทางดานการเงินวาควรบริหารจัดการใหครอบคลุมถึงประเด็นตางๆดังนี้ 1)ความเสี่ยง
ทางดานบัญชีและการตรวจสอบ ความเสี่ยงทางดานนี้จะพิจารณาถึงระบบความถูกตองทั้งทาง
ปฏิบัติและศีลธรรมจรรยา ความผิดพลาดในการบันทึกและการวิเคราะหทางธุรกิจการเงิน การ
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จัดการธุรกิจ การดําเนินงานทั่วไปทางดานบัญชี เชน ความผิดพลาดดานภาษีอากร ความ
ผิดพลาดในเรื่ องคา ใชจาย ความผิดพลาดดานทรัพยสิน ความไมยุติ ธรรมหรื อไมชอบด ว ย
กฎหมายในการจัดการธุรกิจ 2) ความเสี่ยงทางดานขอตกลง/ สัญญา / รายงาน / หลักฐาน
เอกสาร ความเสี่ยงทางดานนี้จะพิจารณาความเสี่ยงที่ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงแกไข การ
ปลอมแปลง การพิสูจนใหเ ห็นว าผิดหรือปลอมหรือการหลอกลวงทั้งหลายทางด านเอกสาร
ขอตกลงหรือวัตถุประสงคที่ไดมาซึ่งผลประโยชนหรือการแทนคาที่ผิดในเอกสาร เชน เอกสาร
การสงเคราะหทางการเงิน ขอตกลงในการเปนผูจําหนายหรือผูขาย 3) ความเสี่ยงทางดานการ
โกง/การหลอกลวง เปนการมีเจตนาที่จะกระทําผิดหรือการปดบังซอนเรนขอมูลขาวสาร การทํา
ใหเกิดความเขาใจผิดหรือการไดมาเกี่ยวกับเงินตรา การมีเจตนาที่หลอกลวง ปลอมแปลงกระทํา
ผิดกฎหมาย การทําใหไมปลอดภัยเชน การฝาฝนกฎหมาย การกอวินาศกรรม 4) ความเสี่ยงใน
เรื่องการกระทําที่ไมเหมาะสมหรือการไดมาซึ่งการใหของขวัญที่ไมเหมาะสม การไดรับหรือ
เรียกรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอสมควร เชนเดียวกับความพยายามที่ไดมาซึ่งอํานาจที่เกี่ยวพันธ
กับธุรกิจ หรือการไดมาซึ่งขอตกลงใจที่ใหหรือการเรียกรองผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ใหกับครอบครัวหรือเพื่อนหรือการไดมาในระหวางการเรียกรองหรือในการติดตอประสานงาน
การเจรจายอมรับในเรื่องของเงิน เช็ค การสั่งจายเงิน ผูรับประกัน บัตรสัมมนาคุณที่ใชแลก
สิ่งของในรานได การใหกูสินคาหรือการบริการ 5) ความเสี่ยงในเรื่องความไมเหมาะสมในการ
บรรจุหรือการทําสัญญา การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบการในการบรรจุหรือการทําสัญญา
ความไมเหมาะสมในการบรรจุหรือการทําสัญญาระดับขั้นพื้นฐานของบุคลากร ความไมเหมาะสมใน
การเจรจาหรือการสัญญาเกี่ยวกับรางวัล 6) ความเสี่ยงในการขโมย/การฉอฉล/การยักยอกการที่จะ
ทําการขโมยของ:การทําความผิดทางอาญารายแรงและการยายทรัพยสินของบุคคลอื่นมาเปน
ของตนเองโดยเจตนา เชน การทําบัญชีคลาดเคลื่อน ความไมเหมาะสมในการใชเงินและการจัด
การเงินไมถูกตองหรือใชเงินผิด
ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษาพบวาควรใชวิธีการบริหารความ
เสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึงการมีสวนรวมของภาคีคือ
ชุมชน ผูปกครองและผูประกอบการ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงแลวสอดคลองกับงานวิจัยของโคโรมสกี้ (Koromski) ที่ไดศึกษาถึงความเสี่ยงใน
บริบทของการศึกษาวาเปนความเสี่ยงที่ใชสําหรับการรักษาสภาพทางการเงินที่เปนผลที่เกิดจาก
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในลักษณะที่มีประสิทธิภาพที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเฉพาะเรื่องของการ
ฟองรองตางๆ มักจะทําใหเจาหนาที่ตองสูญเสียเงินไป และสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยาลัย
พยาบาลเบลลีวิล (Bellevue Hospital Medical college) ที่พบวาการฟองรองระหวางนักเรียน
กับวิทยาลัยแหงหนึ่งซึ่งเปนขอสัญญาที่มีลักษณะธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวกับขอตกลงในการรับสมัคร
เรียนของวิทยาลัย และในชวงศตวรรษที่ผานมาจํานวนคดีตางๆ ในศาลที่เกี่ยวของกับการศึกษา
และขอหาในการละเมิดขอตกลงกับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยางนาตกใจ ดังนั้นผูบริหารจึงควร
มีความรอบคอบ จึงจําเปนที่จะตองเรียนรูในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงใหมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม พบวาควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ ยงรวมไปถึงการถายโอนความเสี่ ยง และเมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียดของการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงแลวสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของเฟนเซล และ โอ’เบรนเนน (Fenzel and O’Brennan) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความ
เสี่ยงของเด็กชาวอเมริกันที่อาศัยอยูในแอฟริกาตอบรรยากาศแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่
มี ผลต อโรงเรี ยนซึ่ ง เป น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย บรรยากาศในโรงเรี ย นกั บ แรงจู ง ใจและการ
ดําเนินการทางวิชาการเปนสิ่งเปราะบางโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนชาวอเมริกันที่อาศัยอยูใน
แอฟริกาที่อยูในเขตพื้นที่เสี่ยงผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ขอมูลการวิจัยสนับสนุน
โมเดลที่กําหนดและเสนอแนะถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนเห็นวาเปน
สิ่งที่ดี นาสนุกและเพลิดเพลินใจและควรมีขอตกลงทางวิชาการระหวางนักเรียนที่อาศัยอยูในพื้นที่
เสียงดวย ผลการวิจัยดังกลาวมีความสําคัญตอบทบาทของครูในการสรางบรรยากาศเชนเดียวกัน
ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความปลอดภัย พบวาควรใชวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึงการมีสวนรวมของ
นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงแลวสอดคลองกับ
งานวิจัยของประกอบ กุลเกลี้ยง ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกัน
คอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐซึ่งพฤติกรรมการคอรัปชั่นไดกลาวถึงการใชเอกสาร
ปลอม การใชเวลาราชการไปหาประโยชนแกตนเอง การออกคําสั่งสถานศึกษาที่ขัดตอระเบียบ
กฎหมาย การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ การพิจารณาความดีความชอบขัดตอหลักเกณฑวิธีการที่
กําหนด สอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองคกร (Committee
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)) ที่กลาวถึงการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(compliance risk) ซึ่งความ
เสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของไดหรือกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานเปนลําดับตนๆ ที่จะตอง
บริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
ขอเสนอแนะ
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการลดมูลเหตุและเพิ่มคุณคาในแตละโอกาสที่สถานศึกษาจะเกิดความเสี่ยงใหระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่สถานศึกษายอมรับได
ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจ
หลักของสถานศึกษา และจากขอคนพบจากการวิจัย ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางเพื่อเปน
แนวทางในการเลือกนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาดังตอไปนี้
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ขอเสนอแนะทั่วไป
1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรนําผลวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายเพื่อเปนการปรับปรุงและกําหนดทิศทางในพัฒนาสถานศึกษาตอไป
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรสนับสนุนและสงเสริมใหความรู
แกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งในสถานศึกษาทุกแหงอยางทั่วถึง
3. สถานศึกษาควรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาโดยเฉพาะ
และนําแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการวิจัยในแตละดานมาเปนแนวทางการดําเนินงาน
โดยมีระบบการกํากับติดตามความเสี่ยงในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
4. ผูบริหารสถานศึกษา ควรนําขอคนพบที่เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกตใชในกระบวนการบริหารสถานศึกษาตอไป เชน
4.1. สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเมื อ ง มี ป จ จั ย ความเสี่ ย งด า น
สิ่งแวดลอมสูงสุด ซึ่งลําดับความสําคัญที่จะตองพิจารณาบริหารจัดการกอนเปนอันดับแรกคือ
สิ่งแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวกับรานเกมส/อินเตอรเน็ต แหลงยาเสพติด รานจําหนายสุรา/บุหรี่
ใหแกเด็กและแหลงมั่วสุม สิ่งแวดลอมภายในที่เกี่ยวกับสายไฟ ปลั๊กไฟที่ใชงานเกิน 10 ป
4.2. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเมืองมีปจจัยความเสี่ยงดานการ
เรียนการสอนสูงสุด ซึ่งลําดับความสําคัญที่จะตองพิจารณาบริหารจัดการกอนคือเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการสอน ลักษณะผูสอน การจัดการทรัพยากรมนุษย การวัดและประเมินผล และ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน
4.3. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือและภาคใตมีปจจัยความ
เสี่ยงดานการเรียนการสอนสูงสุด ซึ่งลําดับความสําคัญที่จะตองพิจารณาบริหารจัดการกอนเปน
อันดับแรกคือเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการสอน ลักษณะผูสอน การจัดการทรัพยากรมนุษย
การวัดและประเมินผลและความเครียดในการปฏิบัติงาน
4.4. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลางมีปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมสูงสุด ซึ่งลําดับความสําคัญที่จะตองพิจารณาบริหาร
จัดการกอนเปนอั นดั บ แรกคือสิ่ งแวดลอมภายนอกที่เ กี่ ย วกั บ รานเกมส /อินเตอรเ น็ต แหลง
ยาเสพติด รานจําหนายสุรา/บุหรี่ใหแกเด็ก และแหลงมั่วสุม สิ่งแวดลอมภายในที่เกี่ยวกับสายไฟ
ปลั๊กไฟที่ใชงานเกิน 10 ป
4.5. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก มีปจจัยความเสี่ยง
ดานความมั่นใจทางการศึกษาสูงสุด ซึ่งลําดับความสําคัญที่จะตองพิจารณาบริหารจัดการกอน
เปนอันดับแรกคือระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน ความสําคัญของชุมชนในการให
ความร ว มมื อในการพั ฒนาสถานศึกษาและการฟองรองสถานศึ ก ษา/ครู/ผู บ ริหาร ผ า นศาล
ปกครอง
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ไดมีการศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยเห็นควรใหมีการดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้
1.ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกวามีตัวแปรใดที่สงผลหรือมีอิทธิพลที่ทําใหเกิดปจจัยความ
เสี่ยงดานการเรียนการสอนซึ่งมีปจจัยความเสี่ยงสูงสุด
2. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บถึ ง ความแตกต า งของป จ จั ย ความเสี่ ย งตามขนาดของ
สถานศึกษา เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ
3. ควรศึ กษาเปรี ยบเทีย บถึงความแตกตางของปจจัยความเสี่ ยงของสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐานที่ไมไดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน สถานศึกษาที่สังกัด
เอกชน กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรื อสถานศึ กษาในระดับอาชีวะศึกษา ระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย
4. ควรศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพิ่มเติมสําหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยง เชน ศึกษา
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเฉพาะในแตละพื้นที่ซึ่งในแตละพื้นที่มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่แตกตางกัน การประเมินความเสี่ยงเฉพาะเขตพื้นที่ของความเสี่ยง การทําแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการศึกษาตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง
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รายชื่อผูใหสัมภาษณและหนังสือขอความอนุเคราะหการใหสัมภาษณ
เพื่อนําขอมูลมาประกอบในการกําหนดกรอบการวิจัย
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รายชื่อผูใหสัมภาษณเพื่อนําขอมูลมาประกอบในการกําหนดกรอบการวิจัย
1. นายสําเริง กุจิรพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
2. นางวลัยพร เจริญผล
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานกาเนะ อ.เมือง จ.สตูล
3. นายจําเนียร รักใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
4. นายนริศ ฤทธาภิรมย
ผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
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8. นายเจษฎา จันทรอักษร
ผูอํานวยการโรงเรียนปาบอนพิทยาคม อ.ปาบอน จ.พัทลุง
9. นายชุมพล ติณรัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทรงาม อ.เมือง จ.สตูล
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340
ที่ ศธ 0520.203/ว.25

ครุ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม 73000
25 เมษายน 2551

เรื่อง ขอความอนุเคราะหการใหสัมภาษณ
เรียน (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
ดวยนางสาวดวงใจ ชวยตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ ห ารการศึ ก ษา ภาควิ ช าบริ ห ารการศึกษา มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร ไดรับอนุ มัติใ หทํ า
วิทยานิพนธเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ภาควิชาบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนางสาวดวงใจ
ช ว ยตระกู ล สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ ครู/อาจารยที่รับผิดชอบในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ผูปกครองและประธานกรรมการสถานศึกษา เพื่อนําขอมูล
มาประกอบในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ภาควิชาฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความ
อนุเคราะหจากทานเปนอยางดี
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณครั้งนี้ดวยจักขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท/โทรสาร 0-3421-9136
ติดตอประสานงาน มือถือ 081-9048241, 089-1049708
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครือ่ งมือวิจัย
หนังสือขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญ

342

342

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครือ่ งมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.ธร สุนทรายุทธ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล ติรกานันท ภาควิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. ผูชวยศาสสตราจารย ดร.อารียวรรณ อวมตานี คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
4. ดร.วันทยา วงศศิลปะภิรมย ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5. ดร.สุนีย สอนตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร นนทบุรี
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม 73000

ที่ ศธ 0520.203.2/ว.35

12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ
ดวยนางสาวดวงใจ ชวยตระกูล นักศึกษารหัส 48252982 ระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับ
อนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ภาควิชาบริหารการศึกษาใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
ตรวจสอบความสอดคลองของเครื่องมือวิจัยที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือวิจัยและ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท/โทรสาร 0-3421-9136
ติดตอประสานงาน มือถือ 081-9048241, 089-1049708

344

344
ที่ ศธ 0520.203.2/175

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม 73000

20 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
ตามที่ทานไดใหความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเครื่องมือการวิจัย
ใหกับ นางสาวดวงใจ ชวยตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึก ษา ภาควิชาบริ หารการศึก ษา มหาวิท ยาลัยศิ ลปากร เพื่อทําวิท ยานิ พนธเ รื่อง การ
บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทานไดพิจารณาเครื่องมือ
ดังกลาวเรียบรอยแลวนั้น
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณ
ทานในการใหความอนุเคราะหในครั้งนี้และหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท/โทรสาร 0-3421-9136
ติดตอประสานงาน มือถือ 081-9048241, 089-1049708
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คาดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับขอกระทงคําถาม
ลํา
ดับ
1

2

3

ขอคําถาม
ดานสิ่งแวดลอม
ชุมชนรอบรั้วโรงเรียนของทานมีสิ่งตอไปนี้
หรือไม
1. รานเกมส / อินเตอรเน็ต
2. แหลงมั่วสุม / แหลงที่นักเรียนหนีเรียน
ไปมั่วสุมกัน
3. รานจําหนายสุรา / บุหรี่ใหแกเด็ก
4. ผับบารคาราโอเกะ
5. แหลงจําหนายสือ่ ลามก
6. แหลงการพนัน
8. แหลงยาเสพติด
9. เขตตะลุมบอน/เขตอิทธิพล
10. บริเวณที่เปลี่ยวหรือลับตาคน
11. พื้นที่จําหนายสินคาไมเหมาะสมกับเด็ก
12. พื้นที่เลนที่ไมปลอดภัย
13. เขตกําลังกอสราง
14. แหลงเสื่อมโทรม
อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
ภายในบริเวณโรงเรียนของทานมีสิ่งตอไปนี้
หรือไม
1. ทางเดินเทาชํารุด
2. บอน้ํา / สระน้ํา ที่มีความลึกเกิน 1 เมตร
3. อาคารเรียนเกาที่ไมใชงานแลว
4. หองน้ําอยูในมุมเปลี่ยว หรือหลังตึก
โรงเรียน
5. มุมเปลี่ยวหรือที่ลับตา
7. สะพานไมผุ
8. อุปกรณเครื่องเลนเด็กชํารุดหรือมีสนิมเกาะ
ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนมีสิ่งตอไปนี้
หรือไม
1. สายไฟ ปลั๊กไฟ ใชงานเกิน 10 ป
2. หองเรียน/หองปฏิบัติการ มีบางสวนรั่วซึม
เมื่อมีฝนตก
3. ภายในหองเรียนมีหนาตางผุพัง
4. ภายในหองเรียนมีประตูผุพัง
5. ภายในหองเรียนมีโตะที่ผุพังปะปนกับโตะ
ที่นักเรียนใชงาน

IOC

ผชช.คนที่ 1
1 0 -1

ผชช.คนที่ 2
1 0 -1

ผชช.คนที่ 3
1 0 -1

ผชช.คนที่ 4
1 0 -1

ผชช.คนที่ 5
1 0 -1

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

1
1

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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6. ภายในหองเรียนมีเกาอี้ที่ผุพังปะปนกับเกาอี้
ที่นักเรียนใชงาน

4

5

6

โรงเรียนมีการบริหารจัดการในสิ่งตอไปนี้
หรือไม
1. ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณตาง ๆ
เชน เครื่องเลน สนามเด็กเลน โตะ เกาอี้ ฯลฯ
2. มีการซักซอมการหนีไฟ
3. จัดครูเวรดูแลอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
4. จัดใหมีการเปดประตู หนาตาง ภายใน
หองเรียนเสมอโดยเฉพาะชวงพักเวลากลางวัน
5. จัดครูเวรดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนกอน
เวลาและที่ออกจากโรงเรียนหลังเลิกเรียน
6. ทําปายบอกทาง / ปายบอกเหตุอันตราย
เชนหองปฏิบัติการ หองทดลอง (อัคคีภัย /
สารเคมี) ฯลฯ
โรงเรียนของทานมีการฝกซอมหรือสอน
วิธีการหลบภัยธรรมชาติใหกับนักเรียนดัง
รายการตอไปนี้หรือไม
1. แผนดินไหว
2. น้ําทวม
3. น้ําปาไหลหลาก
4. พายุ
5. ฟาผา
6. ดินถลม/โคลนถลม
7. คลื่นสึนามิ
8. ไฟปา
9. ลูกเห็บตก
10. ไฟไหมในโรงเรียน
11. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................
โรงเรียนมีการเฝาระวังความเสี่ยงดังตอไปนี้
หรือไม
1. บันทึกการบาดเจ็บ / สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ
2. มีการสํารวจจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียน
3. ติดตั้งตูรับความคิดเห็น
4. ติดตั้งอุปกรณวงจรปดตามจุดตาง ๆ ที่
กอใหเกิดความเสีย่ ง
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5. จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใหกับนักเรียน
6. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ความปลอดภัยในทุกกลุมสาระการเรียนรู
7. มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมชูสาว
8. บันทึกพฤติกรรมกาวราวและรุนแรง
9. จัดใหมีระบบการปองกันคนแปลกหนา
เขามาภายในโรงเรียน
10.มีการปองกันไมใหสุนัขจรจัดเขามา
ภายในโรงเรียน
11.จัดใหมีระบบคุมครองการเดินทางไปกลับโรงเรียนบนถนนที่มีรถวิ่งผานไปมา
12. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงทุกชั้นของ
อาคารเรียน
13. จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับ
เพศศึกษา
14. มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยใน
อาคารเรียน
15. มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนดานสารเสพติดตางๆ
16. มีการสังเกตภาวะซึมเศราของนักเรียน
ที่มีประวัติมากอนหรือสมาชิกในครอบครัว
เคยมีประวัติภาวะซึมเศรา
17. จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเผา
ระวังความเสี่ยง
18. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………
ดานการเงิน
การจัดสรรงบประมาณ
1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงาน
2. การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตาม
เปาหมายของแผนที่กําหนดไว
3. ขาดการวางแผนในการใชงบประมาณ
4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………
การบริหารพัสดุและสินทรัพย
1. มีการจายเงินโดยไมไดรับพัสดุ
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับ
ไมครบถวน
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3. มีการแบงซื้อพัสดุบางรายการเพื่อให
วงเงินต่ํากวาที่กําหนดในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคา
4. มีการจัดซื้อวัสดุแจกนักเรียนไมครบตาม
สิทธิ์ที่นักเรียนควรจะไดรับ (คชจ. ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)
5. ไมแนบเอกสารหลักฐานที่นักเรียนลงชื่อ
รับกับชุดจัดซื้อ (คชจ. ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
6. มีการจัดซื้อพัสดุลาชากวากําหนด
7. มีการใชพัสดุไมประหยัดและไมคุมคา
8. การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑไมไดมาตรฐาน
และคุณภาพ
9 คาใชจายรายหัว
1. มีการแบงสัดสวนของงบประมาณไม
เปนไปตามแนวการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนฯ
2. การใชจายรายหัวไมเปนไปตามลักษณะ
ของการใชงบประมาณ
3. การใชจายเงินรายหัวไมสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
10 การจัดทําบัญชีการเงิน
1. เจาหนาที่ทําบัญชีคลาดเคลื่อน
2. มีการรับเงินโดยไมไดบันทึกบัญชี
3. มีการนําเงินไปใชกอนแลวคอยมาลงบัญชี
ในคราวหลัง
3. มีการรับเงินโครงการตาง ๆ โดยไมผาน
ระบบบัญชีของโรงเรียน
4. เจาหนาที่แยกประเภทบัญชีไมถูกตอง
5. ผูรับ ผูจาย กับผูทําบัญชีเปนคน ๆ
เดียวกัน
6. มีการลงวันเดือนปที่รับเงินไมตรงกับการ
บันทึกบัญชี
11 ใบเสร็จรับเงิน
1. มีการรับเงินโดยไมไดออกใบเสร็จ
2. ไมมีการทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
3. ไมมีการเจาะปรุ/ประทับตราเลิกใช
ใบเสร็จฉบับที่ไมไดใช
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4. มีการเขียนรายละเอียดในใบเสร็จไม
ชัดเจน เชน ไมระบุวาเปนเงินประเภทใด
ภาคเรียนใด
การใชจายเงิน
1. มีการใชเงินไมตรงกับวัตถุประสงค
2. มีการใชจายเงินซ้ําในรายการเดียวกัน
3. ใชเงินผิดประเภท (เชน บันทึกรายได
เปนเงินบํารุงการศึกษา)
4. ใชจายเงินไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การประจําป
5. ไมมีการประเมินการใชจายเงินกับผลที่
ไดรับตามระยะเวลาที่กําหนด
6. มีการจายเงินโดยไมไดขออนุมัติจากผูมี
อํานาจ
7. มีการใชจายเกินวงเงินที่กําหนด
8. ไมนําสงเงินรายไดแผนดิน เชน ดอกเบี้ย
เงินฝากเพื่ออาหารกลางวัน
เงินยืม
1. ในสัญญาการยืมมีการกรอกรายละเอียด
ไมครบถวน เชน ไมระบุเลขที่สัญญา วันที่
ครบกําหนด ระยะเวลาที่สงใชเงินยืม ไมมี
ลายมือผูยืมเงิน ไมลงวันเดือนปที่ยืม วัน
เดือนปที่อนุมัติเงินยืมฯ
2. จัดทําสัญญาการยืมเงินเพียงฉบับเดียว
ไมมีคูสัญญา
3. สงเงินยืมชากวากําหนด
การจัดทําทะเบียน
1. ไมไดจัดทําทะเบียนครุภัณฑทุกรายการ
2. การบันทึกทะเบียนคุมเงินไมเปนปจจุบัน
การเขียนเช็คสั่งจาย ไมระบุรายละเอียดใน
ตนขั้วเช็คและทะเบียนคุมเช็คเพื่อใหทราบ
วาเช็คแตละฉบับเปนการจายเงินใหใคร
จํานวนเทาใด
หลักฐานทางการเงินสูญหาย
การจัดทํารายงานการขอซื้อขอจางไม
เปนไปตามขั้นตอน
เอกสารทางการเงินถูกปลอมแปลง

19 การนําทรัพยสินของโรงเรียนไปใชสวนตัว
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ดานการดําเนินงาน /การปฏิบัติงาน
21 หลักสูตร
1. ขาดการวิเคราะหหลักสูตร
2. หลักสูตรทองถิ่นไมไดพัฒนาใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตในทองถิ่น
3. ขาดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. ไมมีโครงสรางของคณะทํางานดานการ
พัฒนาหลักสูตร
5. พัฒนาหลักสูตรไมครอบคลุมทุกกลุมสาระ
6. บุคลากรขาดความรูความสามารถในการ
วิเคราะหหลักสูตร
7. ประเมินหลักสูตรไมเปนไปตามเวลาที่
กําหนด
8. การจัดทําแผนการเรียนรูไมสอดคลอง
กับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ทองถิ่น
22 การวัดและประเมินผล
1. การดําเนินการวัดและประเมินในการ
ปฏิบัติงานมีการดําเนินการไมตอเนื่อง
2. ขาดการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล
3. วิธีการประเมินไมสอดคลองกับการจัดการ
เรียนการสอน
4. การวัดและประเมินผลไมเปนไปตาม
สภาพความเปนจริง
5. ครูขาดความรูในดานการวัดและประเมินผล
6. ครูขาดการวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ
7. ไมมีการตรวจคุณภาพของขอสอบ
8. ไมมีการจัดทําคลังขอสอบ (การเก็บ
ขอสอบที่มีคุณภาพไวเพื่อนําไปใชในโอกาส
ตอไป)
9. ขาดระบบการติดตามชัดเจน
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10. ไมไดนําผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 3
ตามขอเสนอแนะที่ไดรับ
3
11 ขาดความเปนธรรมในการตัดสินผล
ประเมินการเรียน เชน การตัดเกรดนักเรียน
ตามความพึงพอใจ ฯลฯ
23 กระบวนการเรียนรู
3
1. วิธีการสอนไมกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
คิดวิเคราะหและแกปญหา
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3
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2. ขาดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
3. ขาดการนําการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู
4. ไมมีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู
ขามกลุมสาระ
5. จัดเนื้อหาการเรียนการสอนไมสอดคลอง
กับความสนใจ ของผูเรียน
6. กิจกรรมที่จัดไมไดคํานึงถึงความ
แตกตางของผูเรียนแตละคน
24 การระดมทรัพยากร
1. ขาดการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
เชน ชุมชน ผูปกครองฯ เพื่อระดม
ทรัพยากรสําหรับการศึกษา
2. ขาดทักษะ /ความรูเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของ
3. ไมไดนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามารวมใน
การจัดการศึกษา
25 แหลงเรียนรู
1. ขาดการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
2. ไมมีการจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู
3. ไมมีการจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู
4. ใชแหลงเรียนรูยังไมทั่วถึง
5. ขาดการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู
6. ไมมีการสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกโรงเรียน
26 การนิเทศ
1. ขาดระบบการจัดการการนิเทศภายใน
โรงเรียน
2. ไมนําผลการนิเทศที่ไดรับมาพัฒนางาน
3. ผูนิเทศขาดความรูความสามารถในการ
นิเทศงาน
27 แนะแนว
1. ผูแนะแนวมีความรูไมครอบคลุมในเรื่อง
ที่จะแนะแนว
2. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึง
3. ใหความสําคัญในกิจกรรมแนะแนวไม
เพียงพอ
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1 0 -1
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4. ขาดการติดตามผลจากการแนะแนว
28 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบความ
ยุงยากในภารกิจทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(พิจารณาความเครียดในการปฏิบัติงาน)
1. การเงิน
2. เพื่อนรวมงาน
3. การสอน
4. การอบรม/พัฒนา
5. การประเมินเพื่อเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน
29 การประกันคุณภาพ
1. ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ดําเนินการเฉพาะเวลาที่ผูประเมิน
ภายนอกมาประเมินเทานั้น
3. พัฒนางานประกันคุณภาพแบบตางคนตางทํา
4. ไมมีการจัดตั้งคณะดําเนินการประกัน
คุณภาพ
5. ขาดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
6. ไมไดดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
7. ขาดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา
8. ผูปกครอง ชุมชน ไมไดเขามามีสวน
รวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
30 การปฏิบัติงานของบุคลากร
1. มอบหมายงานไมเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ
2 บรรจุแตงตั้งบุคลากรไมตรงกับความถนัด
3. บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน /
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน
4. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
5. บุคลากรไมไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
6. ขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานธุรการ
โดยเฉพาะ
7. ครูที่มีความรูความสามารถลาออก
8. ครูเกษียณกอนกําหนด
9. ขาดการอยางทุมเทงาน
11. การพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนไมโปรงใส
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1 0 -1
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12. การปฏิบัติงานเนนเชิงปริมาณมากกวา
เชิงคุณภาพ
การมีสวนรวม
1. คณะกรรมการสถานศึกษา ไมไดเขามามี
บทบาทในการวางแผนฯ
2. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
นักเรียน ไมไดเขามามีบทบาทในการจัดทํา
หลักสูตร
3.คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตอเนื่อง
ในการเขารวมประชุมกับสถานศึกษา
4. ขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา
การเรียนการสอน
1. ครูใชเวลาในการเรียนการสอนสวนใหญ
ในการทําวิจัย / เสนอผลงาน
2. ครูขาดทักษะในการเขียนโครงงานเพื่อ
ใชในการเรียนการสอน
3. ขาดการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียน
การสอน
4. ขาดแคลนตําราและเอกสารในการสอน
5. ครูขาดทักษะในการนําแหลงเรียนรูมาใชใน
การเรียนการสอน
งานธุรการ
1. การจัดเก็บเอกสารไมเปนระเบียบ
2. ไมจัดทําทะเบียนคุมหนังสือรับสงเอกสาร
การกํากับติดตาม
1. ความไมสม่ําเสมอในการใหการบานนักเรียน
2. ความไมสม่ําเสมอในการตรวจการบานนักเรียน
3. การลาออกจากโรงเรียนกลางคันอัน
เนื่องมาจากปญหา
[ ] ครอบครัว [ ] ขัดแยงกับเพื่อน
[ ] ขัดแยงกับโรงเรียน [ ] อื่น ๆ.............
4. ไมมีสํารวจและการติดตามนักเรียนที่
สําเร็จการศึกษาไปแลววาไปเรียนตอหรือ
ไปดําเนินชีวิตอยางไร
5. ผูบริหารขาดการติดตามโครงการตาง ๆ
ในสถานศึกษาอยางใกลชิด
ขาดการปรับปรุง หรือพัฒนาวิธีการจัด
กิจกรรม (ใชกิจกรรมเดิมๆ ไมเปลี่ยนแปลง)
คณะกรรมการสถานศึกษา ขาดความรูทาง
การศึกษา/อื่นๆ ที่จะพัฒนาสถานศึกษา
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1 0 -1
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37 ครูขาดความรูความเขาใจในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน
38 มีการโยกยายผูบริหารบอยทําใหการ
บริหารงานขาดความตอเนื่อง
ดานกลยุทธ / ยุทธศาสตร
40 การดําเนินงานไมตรงกับพันธกิจ/แผนกล
ยุทธที่กําหนดไว
41 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน
42 การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาไมสอดคลอง
กับวิสัยทัศน/พันธกิจของสถานศึกษา
43 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเขตพื้นที่/
กระทรวงฯ
44 ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธอยางตอเนือ่ ง
45 การวัดผลการดําเนินงานไมมีตัวชี้วัดผลงาน
ที่แมนยําในการเชื่อมโยงกับการขึ้นขั้น
เงินเดือน/เลื่อนระดับ
46 พันธกิจที่กําหนดไวไมสามารถทําใหบรรลุ
วิสัยทัศนได
47 แผนกลยุทธไมสามารถนําไปใชไดในทาง
ปฏิบัติเนื่องจากวางแผนไวสูงเกินไป
48 ไมไดดําเนินการตามแผนกลยุทธที่กําหนด
ไวอยางแทจริง
49 ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในเรื่องแผน
กลยุทธ
50 ผูบริหารใหความสําคัญกับงบประมาณ
มากกวาวิธีการที่จะทํางานใหสําเร็จ
51 ปญหาดานกลยุทธหรือยุทธศาสตรอื่น ๆ
(โปรดระบุ) ...................................
ดานกฎระเบียบ / ขอกําหนด
52 วินัย
1. มีการลงโทษนักเรียนเกินกวาเหตุ
2. การปองกันในเรื่องของการมีวินัยจะ
ดําเนินการหลังจากที่มีเรื่องแลว
3. ขาดการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
ดานวินัยอยางเปนระบบ
4. ไมมีมาตรการทําโทษเด็กนักเรียน
ทะเลาะวิวาทในโรงเรียนและใชความรุนแรง
53 การตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
1. ไมมีการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

ผชช.คนที่ 1
1 0 -1
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2. บุคลากรขาดความรูในเรื่องการทํา
เอกสารควบคุมภายใน
3.การจัดทําหลักฐาน เอกสารตางๆ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในไมเปนปจจุบัน
4. บุคลากรขาดความรูความเขาใจวิธีการ
และกฎระเบียบในการตรวจสอบภายใน
มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ/มาตรการ/
ขอกําหนด
จากตนสังกัด
ปญหาดานกฎระเบียบ/ขอกําหนดอื่น ๆ
(โปรดระบุ) .............................
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ / การสื่อสาร
การสื่อสาร
1. ขาดการประชาสัมพันธที่เปนระบบและ
ตอเนื่อง
2. การประชาสัมพันธกิจกรรมของ
สถานศึกษายังไมอยางหลากหลาย
3. ขาดการติดตอประสานงานภายใน
4. ขาดการติดตอประสานงานภายนอก
5. การประชาสัมพันธเขาไมถึงกลุมเปาหมาย
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชยังมีการ
ใชไมคุมคาและไมเหมาะสม
2. ไมมีระบบการปองกันขอมูลสูญหาย
(Back up ขอมูล)
3. ขาดระบบการปองกันการเขาถึงของ
ระบบขอมูลภายในสถานศึกษา
4. นักเรียนสวนใหญใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความบันเทิงมากกวาความรู
5. ขอมูลสารสนเทศไมเปนปจจุบัน
6. มีการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูลบอย
7. ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ครูและผูบริหารใชสารสนเทศในการ
ตัดสินใจเปนสําคัญ
9. ครูขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
10.ระบบฐานขอมูลสารสนเทศไมมีประสิทธิภาพ
11.ครูขาดประสบการณในกระบวนการ
ถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผชช.คนที่ 1
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 2
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 3
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 4
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 5
1 0 -1
3

IOC
0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

0.8
0.8
0.8

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

3 3

3

3

0.6

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

0.8
0.8
0.8
1

3 3

3

3

0.6

3
3

3
3

3
3

0.8
0.8

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3

3
3
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12. ไมมีการกลั่นกรองเนื้อหาใน Internet
ในระดับผูใช (นักเรียน)
13. ขาดการสอดแทรกเนื้อหาความรูเทาทัน
สื่อสารสนเทศบนอินเตอรเน็ตในกลุมสาระ
14. การละเมิดลิขสิทธิ์ในการใชซอฟแวร
ดานรางกาย
ภายในโรงเรียนของทานเกิดเหตุการณ
ดังตอไปนี้หรือไม
58 การลื่นหกลมในโรงเรียน
59 การทํารายรางกาย
60 มีเด็กนักเรียนจมน้ําในโรงเรียน
61 นักเรียนไดรับบาดเจ็บจากกระแสไฟฟา
ภายในโรงเรียน
62 นักเรียนไดรับบาดเจ็บจากการจราจร/
ยวดยานพาหนะ
63 นักเรียนไดรับบาดเจ็บจากน้ํารอนลวก
64 ตกจากที่สูง
65 สัตวกัด
66 ถูกสารพิษตาง ๆ ภายในโรงเรียน
67 ไมมีการควบคุมภาวะโภชนาการ (โรคอวนในเด็ก)
68 อุบัติเหตุจากอุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องเลน /
ประตู / ตนไม / ปายตาง ๆ ในโรงเรียนลมทับ
69 ปญหาที่มีผลกระทบตอรางกายอื่น ๆ
(โปรดระบุ) ................................
ความมั่นคง / เสถียรภาพทางการศึกษา
70 ไมมีระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับ
นักเรียน
71 ขาดการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน ผูปกครอง
72 ความเชื่อมั่น/ ความมั่นใจ
1. ผูปกครองขาดความมั่นใจในการสอนของครู
2.ผูปกครองขาดความมั่นใจตอชื่อเสียงของ
สถานศึกษา
73 การรองเรียน
1. การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอ
พฤติกรรมของครู
2. การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอ
พฤติกรรมของผูบริหาร

ผชช.คนที่ 1
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 2
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 3
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 4
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 5
1 0 -1
3

IOC
0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

1
1
1
1

3

3

3

3

3

1

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
0.8
1

3

3

3

0.8

3 3

3

3

0.6

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8
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3. การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอ
พฤติกรรมของนักเรียน
4. การรองเรียนจากบุคลากรภายในตอ
พฤติกรรมของครู
5. การรองเรียนจากบุคลากรภายในตอพฤติกรรม
ของผูบริหาร
6. การรองเรียนจากบุคลากรภายในตอพฤติกรรม
ของนักเรียน
7. มีการฟองรองสถานศึกษา/ครู/ผูบริหาร
ผานศาลปกครอง
อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................
74 ชุมชนรอบรั้วโรงเรียนไมใหความสําคัญตอ
การรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษา
75 ปญหาอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอความมั่นคง/
เสถียรภาพทางการศึกษา
(โปรดระบุ) ...............................................

ผชช.คนที่ 1
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 2
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 3
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 4
1 0 -1
3

ผชช.คนที่ 5
1 0 -1
3

IOC
0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

3

3

0.8

3

3

3

1

3

3
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รายชื่อสถานศึกษาและหนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือวิจัย
1. โรงเรียนบานเขาจีน อ.เมือง จ.สตูล
2. โรงเรียนบานทาลาด อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
3. โรงเรียนบานเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
4. โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
5. โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
6. โรงเรียนวัดหนองหลุม อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
7. โรงเรียนอูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
8. โรงเรียนดอนคาวิทยา อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
9. โรงเรียนบานหนองแหน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
10. โรงเรียนบานนาแค อ.เมือง จ.สตูล
11. โรงเรียนบานควน อ.เมือง จ.สตูล

361

361
ที่ ศธ 0520.203/ว 49

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม 73000
9 กรกฎาคม 2551

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการทดลองการใชเครื่องมือในการวิจัย
เรียน (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
ดวยนางสาวดวงใจ ชวยตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ
เรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”มีความประสงคจะขอ
ทดลองการใชเครื่องมือในการวิจัยจากผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบ ริห ารสถานศึก ษา ครู/
อาจารยที ่เ กี ่ย วขอ งกับ การบริห ารความเสี ่ย งในสถานศึก ษา ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครองในสถานศึกษาของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
แจ ง ให ผู ช ว ยผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู / อาจารย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งใน
สถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองทราบ เพื่อขอความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามใหกับนักศึกษาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท/โทรสาร 0-3421-9136
ติดตอประสานงาน มือถือ 081-9048241, 089-1049708
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ภาคผนวก จ
การวิเคราะหความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือวิจัย
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-Total Statistics
Scale Mean
Scale
if Item
Variance if
Deleted
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Parent School1

147.857

3158.286

0.054

0.969

Parent School2

147.857

3184.747

-0.338

0.969

Parent School3

147.500

3192.885

-0.350

0.970

Parent School4

148.143

3151.516

0.152

0.969

Parent School5

148.214

3193.258

-0.420

0.970

Parent School6

147.429

3205.956

-0.480

0.970

Parent School7

148.143

3156.286

0.086

0.969

Parent School8

148.357

3145.324

0.332

0.969

Parent School9

147.500

3189.500

-0.443

0.970

Impact School10

148.286

3151.912

0.194

0.969

Parent School11

147.929

3167.610

-0.091

0.958

Parent School12

148.214

3168.951

-0.107

0.969

Parent School13

148.286

3174.989

-0.218

0.969

Content in School1

148.571

3147.341

0.520

0.947

Content in School2

148.286

3183.912

-0.377

0.947

Content in School3

148.500

3166.577

-0.090

0.935

Content in School4

148.214

3177.720

-0.259

0.947

Content in School5

148.000

3191.538

-0.404

0.970

Content in School7

147.929

3174.071

-0.166

0.961

Content in School8

148.500

3164.423

-0.038

0.964

In Arkan School1

147.571

3136.264

0.213

0.963

In Arkan School2

148.071

3148.687

0.162

0.968
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Item-Total Statistics
Scale Mean
Scale
if Item
Variance if
Deleted
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

In Arkan School3

148.286

3126.989

0.503

0.939

In Arkan School4

148.286

3139.451

0.326

0.957

In Arkan School5

148.214

3141.720

0.245

0.969

In Arkan School6

148.214

3141.720

0.245

0.969

management in School1

146.643

3121.632

0.414

0.969

management in School2

147.857

3168.593

-0.069

0.969

management in School3

145.857

3167.824

-0.104

0.969

management in School4

146.214

3138.643

0.224

0.969

management in School5

146.143

3164.901

-0.032

0.969

management in School6

147.143

3172.747

-0.109

0.969

leaning school1

148.071

3174.071

-0.136

0.969

leaning school2

147.786

3151.874

0.107

0.969

leaning school3

147.643

3136.709

0.189

0.969

leaning school4

147.929

3190.379

-0.252

0.970

leaning school5

148.000

3131.231

0.273

0.969

leaning school6

148.214

3159.720

0.023

0.969

leaning school7

148.286

3182.220

-0.191

0.970

leaning school8

148.357

3158.863

0.055

0.969

leaning school9

148.571

3158.264

0.156

0.969

leaning school10
risk emergency in
school1
risk emergency in
school2
risk emergency in
school3
risk emergency in
school4

147.429

3191.341

-0.266

0.970

147.000

3195.846

-0.396

0.970

146.500

3207.962

-0.467

0.970

147.714

3227.451

-0.539

0.970

148.571

3158.264

0.156

0.969

365
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Item-Total Statistics
Scale Mean
Scale
if Item
Variance if
Deleted
Item Deleted
risk emergency in
school5
risk emergency in
school6
risk emergency in
school7
risk emergency in
school8
risk emergency in
school9
risk emergency in
school10
risk emergency in
school11
risk emergency in
school12
risk emergency in
school13
risk emergency in
school14
risk emergency in
school15
risk emergency in
school16
risk emergency in
school17

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

146.214

3177.720

-0.208

0.969

146.429

3161.956

0.011

0.969

147.357

3197.016

-0.372

0.970

147.071

3156.687

0.081

0.969

147.000

3163.077

-0.011

0.970

147.500

3179.962

-0.181

0.970

146.857

3119.055

0.484

0.969

146.643

3177.940

-0.146

0.970

146.357

3201.170

-0.471

0.970

148.357

3184.247

-0.405

0.969

146.786

3155.104

0.085

0.969

147.357

3150.863

0.172

0.969

146.929

3192.225

-0.362

0.970

Budget School1

147.714

3102.220

0.500

0.969

Budget School2

147.786

3105.104

0.497

0.969

Budget School3

148.071

3126.841

0.495

0.969

property1

148.571

3158.264

0.156

0.969

property2

148.571

3153.187

0.325

0.969

property3

148.500

3135.192

0.460

0.933

property4

148.571

3158.264

0.156

0.938

property5

148.571

3158.264

0.156

0.955
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Item-Total Statistics
Scale Mean
Scale
if Item
Variance if
Deleted
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

property6

148.429

3128.571

0.719

0.969

property7

148.357

3128.555

0.653

0.969

property8

148.500

3133.346

0.727

0.969

expense1

148.214

3167.104

-0.043

0.970

expense3

148.571

3153.187

0.325

0.969

account1

148.571

3147.341

0.520

0.969

account4

148.500

3135.192

0.460

0.969

account6

148.571

3149.033

0.464

0.969

receipt2

148.429

3125.341

0.577

0.969

money1

148.500

3139.192

0.582

0.969

money3

148.571

3149.033

0.464

0.969

money4

148.500

3139.192

0.582

0.969

money5

148.500

3147.808

0.370

0.963

money6

148.571

3153.187

0.325

0.963

money7

148.500

3139.192

0.582

0.963

money8

148.571

3149.033

0.464

0.963

borrow money3

148.571

3149.033

0.464

0.961

record1

148.571

3147.341

0.520

0.961

basis

148.571

3153.187

0.325

0.961

Self Property

148.571

3153.187

0.325

0.961

curriculum1

148.143

3103.516

0.815

0.958

curriculum2

148.000

3124.769

0.453

0.958

curriculum3

147.929

3121.302

0.445

0.958

curriculum4

148.357

3123.016

0.580

0.961

curriculum5

147.857

3107.209

0.617

0.961
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Item-Total Statistics
Scale Mean
Scale
if Item
Variance if
Deleted
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

curriculum6

147.857

3114.593

0.614

0.961

curriculum7

147.857

3115.670

0.600

0.961

curriculum8

148.000

3128.769

0.404

0.961

evaluation1

148.214

3127.874

0.480

0.968

evaluation2

148.286

3123.451

0.553

0.968

evaluation3

148.286

3121.912

0.735

0.968

evaluation4

148.214

3152.335

0.181

0.968

evaluation5

148.071

3139.148

0.410

0.968

evaluation6

147.929

3119.456

0.633

0.968

evaluation7

147.786

3110.181

0.491

0.968

evaluation8

147.929

3127.302

0.433

0.969

evaluation9

148.000

3086.000

0.924

0.968

evaluation10

148.143

3103.516

0.815

0.969

evaluation11

148.571

3147.341

0.520

0.969

Learning Process1

147.786

3116.643

0.621

0.949

Learning Process2

148.214

3125.720

0.510

0.949

Learning Process3

147.571

3087.033

0.738

0.949

Learning Process4

148.214

3111.412

0.536

0.949

Learning Process5

148.214

3120.643

0.734

0.949

Learning Process6

148.143

3093.824

0.812

0.949

Learning Process7

148.286

3104.835

0.819

0.959

Learning Process8

148.143

3134.132

0.391

0.959

to muster resources1

148.214

3135.566

0.253

0.959

to muster resources2

148.143

3085.055

0.917

0.958

to muster resources3

148.214

3122.489

0.555

0.958
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Scale
if Item
Variance if
Deleted
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

learn position1

148.000

3114.000

0.688

0.969

learn position2

148.071

3148.071

0.200

0.969

learn position3

147.857

3151.824

0.117

0.969

learn position4

147.786

3134.489

0.472

0.969

learn position5

147.786

3117.566

0.608

0.969

learn position6

148.286

3099.912

0.754

0.969

supervision1

148.357

3113.786

0.716

0.969

supervision2

148.500

3137.500

0.624

0.969

supervision3

148.286

3123.143

0.713

0.969

guidance1

147.643

3120.555

0.553

0.953

guidance2

148.143

3114.286

0.665

0.953

guidance3

147.786

3091.566

0.736

0.953

guidance4

147.929

3083.918

0.707

0.954

Very difficult 1

147.929

3085.918

0.833

0.935

Very difficult 2

147.786

3120.335

0.489

0.935

Very difficult 3

148.214

3107.566

0.764

0.935

Very difficult 4

147.929

3125.764

0.396

0.935

Very difficult 5

147.786

3108.027

0.563

0.934

Very difficult 6

147.786

3124.643

0.353

0.934

Very difficult 7

147.214

3120.489

0.318

0.934

Very difficult 8

147.500

3135.038

0.173

0.935

Quality assurance 1

147.929

3115.764

0.687

0.969

Quality assurance 2

148.214

3127.720

0.610

0.969

Quality assurance 3

148.214

3122.181

0.707

0.969

Quality assurance 4

148.357

3138.093

0.358

0.969
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Scale
if Item
Variance if
Deleted
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Quality assurance 5

148.571

3165.648

-0.090

0.969

Quality assurance 6

148.500

3168.577

-0.139

0.969

Quality assurance 7

148.286

3152.681

0.181

0.969

Quality assurance 8

148.500

3168.577

-0.139

0.969

Occupation 1

148.071

3106.071

0.785

0.967

Occupation 2

147.929

3134.071

0.417

0.967

Occupation 3

148.000

3125.538

0.670

0.967

Occupation 4

148.071

3109.610

0.735

0.967

Occupation 5

148.214

3108.335

0.753

0.967

Occupation 6

147.214

3137.720

0.156

0.967

Occupation 7

148.286

3162.681

-0.001

0.967

Occupation 8

148.143

3160.440

0.029

0.967

Occupation 9

148.357

3135.324

0.523

0.967

Occupation 10

148.357

3122.093

0.594

0.968

Occupation 11

148.071

3111.610

0.603

0.968

Praticipation 1

148.429

3136.264

0.557

0.969

Praticipation 2

148.071

3107.148

0.526

0.969

Praticipation 3

148.429

3133.341

0.619

0.969

Praticipation 4

148.357

3141.940

0.397

0.969

teach 1

148.214

3146.951

0.216

0.958

teach 2

147.500

3099.808

0.730

0.958

teach 3

147.214

3119.720

0.372

0.958

teach 4

147.714

3148.220

0.123

0.958

teach 5

147.714

3117.143

0.556

0.958

Practical matters1

148.143

3128.901

0.463

0.969
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Scale Mean
Scale
if Item
Variance if
Deleted
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Practical matters2

148.214

3142.951

0.271

0.969

monitoring 1

148.214

3143.566

0.263

0.968

monitoring 2

148.286

3143.143

0.352

0.968

monitoring 3

148.286

3140.989

0.391

0.968

monitoring 4

148.500

3155.038

0.192

0.968

monitoring 5

148.500

3135.192

0.460

0.968

development

148.000

3129.077

0.606

0.969

knowledge

148.000

3118.615

0.622

0.969

research

147.429

3110.264

0.670

0.969

transfer

148.214

3163.720

-0.015

0.969

strategy

148.286

3130.835

0.574

0.969

policy

147.786

3107.874

0.635

0.957

vision

148.286

3126.681

0.649

0.961

chang

147.500

3104.115

0.604

0.963

plan strategy

147.786

3104.027

0.793

0.968

indicator

147.786

3110.951

0.698

0.968

achievement

148.000

3111.846

0.719

0.959

practice

148.071

3122.225

0.706

0.969

carry

148.214

3114.489

0.667

0.969

understand

148.214

3110.951

0.716

0.969

important

148.214

3126.643

0.498

0.949

rule 1

148.571

3149.033

0.464

0.958

rule 2

148.286

3132.681

0.541

0.958

rule 3

148.286

3145.451

0.311

0.958

rule 4

148.286

3141.297

0.300

0.958
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Cronbach's
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Deleted

control 1

148.214

3107.720

0.762

0.959

control 2

147.929

3078.841

0.754

0.959

control 3

148.071

3101.610

0.847

0.959

control 4

147.857

3075.055

0.881

0.958

law

147.929

3136.071

0.509

0.967

communication 1

148.071

3112.687

0.692

0.967

communication 2

147.786

3100.951

0.579

0.967

communication 3

148.286

3118.989

0.461

0.967

communication 4

148.000

3115.538

0.666

0.967

communication 5

148.071

3102.071

0.717

0.967

Information 1

147.786

3074.181

0.835

0.968

Information 2

147.929

3121.918

0.438

0.969

Information 3

148.000

3101.231

0.738

0.969

Information 4

147.929

3076.379

0.846

0.968

Information 5

147.929

3096.225

0.820

0.969

Information 6

147.857

3117.824

0.572

0.969

Information 7

146.929

3207.456

-0.355

0.970

Information 8

147.286

3153.451

0.094

0.969

Information 9

147.643

3063.478

0.857

0.968

Information 10

147.857

3096.901

0.657

0.969

Information 11

147.429

3078.571

0.715

0.969

Information 12

147.714

3065.912

0.870

0.968

Information 13

147.643

3064.863

0.914

0.968

Information 14

148.500

3164.115

-0.030

0.968

Inside School 1

148.000

3142.923

0.356

0.957
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Inside School 2

148.429

3152.571

0.215

0.957

Inside School 5

148.143

3146.132

0.285

0.957

Inside School 7

148.500

3150.269

0.309

0.957

Inside School 8

148.500

3143.192

0.484

0.956

Inside School 10

148.071

3118.379

0.774

0.956

Inside School 11

148.571

3147.341

0.520

0.956

Complain 1

148.429

3144.571

0.279

0.969

Complain 2

148.429

3121.495

0.456

0.969

Complain 3

148.429

3142.725

0.421

0.969

Complain 4

148.500

3133.346

0.727

0.969

Complain 5

148.500

3135.192

0.460

0.969

Complain 6

148.286

3159.143

0.049

0.969

trust 1

148.357

3124.401

0.733

0.969

trust 2

148.286

3117.912

0.632

0.969

trust 3

148.214

3096.797

0.691

0.969

Community 1

148.429

3152.110

0.163

0.969

Safe 1

148.357

3152.555

0.195

0.969

service 1

148.286

3151.912

0.194

0.969

Reliability Coefficients
N of Cases = 55
N of Items = 235
Alpha = .969
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แบบสอบถาม
เรื่อง
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงปจจัยความเสี่ยงและ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบบสอบถาม
มี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย เสี่ ย งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
การตอบแบบสอบถามของทานจะเปนประโยชนในการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต คําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ การนําเสนอขอมูล
จากแบบสอบถามจะวิเคราะหขอมูลโดยการนําเสนอในภาพรวมไมพาดพิงถึงผูตอบแบบสอบถาม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จึงขอความรวมมือจากทานกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปน
จริง และหวังวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี ทั้งนี้หากขอมูลไดรับการวิเคราะห
เรียบรอยแลวจะนําสงบทสรุปผูบริหารกลับไปยังสถานศึกษาของทานเพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาของทานตอไป
3. เมื่อทานตอบแบบสอบถามแลว ขอความกรุณาสงคืนที่
คุณดวงใจ ชวยตระกูล 8/89 หมูบานเพิ่มพูน ซอยนาคนิวาส
ถนนลาดพราว 71 เขตลาดพราว กทม. 10230
ทั้งนี้ไดแนบซองสงคืนมาดวยแลว
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวดวงใจ ชวยตระกูล
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แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

 ชาย

2. อายุ

………… ป

 หญิง

3. การศึกษาสูงสุดที่ทานไดรับ
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................
4. สถานภาพ
 ผูบริหารสถานศึกษา
 ผูชวยผูบ ริหารสถานศึกษา
 ครู/อาจารย หรือผูที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................
5. ประสบการณในการทํางานในสถานศึกษา ………………….ป
6. สถานศึกษาตั้งอยูในเขต  อําเภอเมือง
 อําเภออื่น ๆ
7. จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาของทาน
 ต่ํากวา 100
 101 – 300
 301 – 500
 501 – 1,000
 1,001 – 1,500  1,501 – 2,000
 2,001 ขึ้นไป
8. สถานศึกษาตั้งอยูในจังหวัด................................................
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุดและขอความ
กรุณาตอบขอคําถามทั้ง 2 ชองเพื่อความครอบคลุมของเนื้อหา
--------- ชองที่ 1 --------

ที่

ขอคําถาม

-------- ชองที่ 2 ------มีผลกระทบตอสถานศึกษา
มี
ระดับใด
ไมมี
มาก ปาน นอย
มาก ปาน นอย ไมมี
กลาง
กลาง

ดานสิ่งแวดลอม
1 ชุมชนรอบโรงเรียนของทานมีสิ่งตอไปนี้หรือไม
1. รานเกมส / อินเตอรเน็ต
2. แหลงมั่วสุม / แหลงที่นักเรียนหนีเรียนไปมั่วสุมกัน
3. รานจําหนายสุรา / บุหรี่ใหแกเด็ก
4. ผับบารคาราโอเกะ
5. แหลงจําหนายสื่อลามก
6. แหลงการพนัน
7. แหลงยาเสพติด
8. เขตตะลุมบอน/เขตอิทธิพล
9. บริเวณทีเ่ ปลี่ยวหรือลับตาคน
10.พื้นที่จําหนายสินคาไมเหมาะสมกับเด็ก
11. พื้นที่เลนที่ไมปลอดภัย
12. เขตกําลังกอสราง
13. แหลงเสื่อมโทรม
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวอยางไรเมือ่ มีสิ่งตาง ๆ เหลานี้รอบโรงเรียนของทาน?
 แจงใหผทู ี่เกีย่ วของหลีกเลี่ยงในการเขาไปในสถานที่ตางๆ  หามาตรการในการปองกัน
 ยอมใหมีสิ่งเหลานี้โดยไมดําเนินการใด ๆ
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 อื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................................
2 ภายในบริเวณโรงเรียนของทานมีสิ่งตอไปนี้หรือไม
1. ทางเดินเทาชํารุด
2. บอน้ํา/ สระน้ํา ที่มีโอกาสพลัดตกลงไป (ไมมีรั้วกั้น)
3. อาคารเรียนเกาที่ไมใชงานแลว
4. หองน้ําอยูในมุมเปลี่ยวหรือหลังตึกโรงเรียน
5. มุมเปลี่ยวหรือที่ลับตา
6. สะพานไมผุ ไมแข็งแรง
7. อุปกรณเครือ่ งเลนเด็กชํารุดหรือมีสนิมเกาะ
8. พื้นที่กอสราง
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สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวอยางไรเมือ่ มีสิ่งตาง ๆ เหลานี้ในบริเวณโรงเรียนของทาน?
 แจงใหผทู ี่เกีย่ วของหลีกเลี่ยงในการเขาไปในสถานที่ตางๆ  หามาตรการในการปองกัน
 ยอมใหมีสิ่งเหลานี้โดยไมดําเนินการใด ๆ
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................................................
3 ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนมีสิ่งตอไปนี้หรือไม
1. สายไฟ ปลั๊กไฟ ใชงานเกิน 10 ป
2. หองเรียน/หองปฏิบัติการ มีบางสวนรั่วซึมเมื่อมีฝนตก
3. ภายในหองเรียนมีหนาตางผุพงั
4. ภายในหองเรียนมีประตูผุพัง
5. ภายในหองเรียนมีโตะทีผ่ ุพังปะปนกับโตะที่นักเรียนใชงาน
6. ภายในหองเรียนมีเกาอี้ทผี่ ุพังปะปนกับเกาอี้ที่
นักเรียนใชงาน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวอยางไรเมือ่ มีสิ่งตาง ๆ เหลานี้ในอาคารเรียนของโรงเรียนทาน ?
 แจงใหผทู ี่เกีย่ วของหลีกเลี่ยงในการเขาไปในสถานที่ตางๆ  ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ยอมใหมีสิ่งเหลานี้โดยไมดําเนินการใด ๆ
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................................................
4 โรงเรียนของทานมีการบริหารจัดการในสิ่งตอไปนี้
หรือไม
1. ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณตาง ๆ เชน เครื่อง
เลน สนามเด็กเลน โตะ เกาอี้ ฯ
2. การซักซอมการหนีไฟ
3. จัดครูเวรดูแลอาคารสถานทีภ่ ายในโรงเรียน
4. จัดใหมีการเปดประตู หนาตาง ภายในหองเรียนเสมอ
โดยเฉพาะชวงพักเวลากลางวัน
5.จัดครูเวรดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนกอนเวลาและที่
ออกจากโรงเรียนหลังเลิกเรียน
6. ทําปายบอกทาง / ปายบอกเหตุอันตราย เชน
หองปฏิบัติการ หองทดลอง (อัคคีภัย / สารเคมี) ฯลฯ
7. การจําหนายเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอลในโรงเรียน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวอยางไรเมือ่ ไมมกี ารบริหารจัดการสิ่งตาง ๆ เหลานี้ในโรงเรียนของทาน ?
 หลีกเลี่ยงการบริหารจัดการ
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ยอมรับวาไมมีการบริหารจัดการและไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม  ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................................................
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โรงเรียนของทานมีการฝกซอมหรือสอนวิธีการหลบ
ภัย/
ภัยธรรมชาติใหกบั นักเรียนดังรายการ
ตอไปนี้หรือไม
1. แผนดินไหว
2. น้ําทวม
3. น้ําปาไหลหลาก
4. พายุ
5. ฟาผา
6. ดินถลม/โคลนถลม
7. คลื่นสึนามิ
8. ไฟปา
9. ลูกเห็บตก
10. ไฟไหมในโรงเรียน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวอยางไรเมือ่ ไมมกี ารฝกซอมหรือสอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติในโรงเรียนของทาน ?
 หลีกเลี่ยงหรือไมจัดใหมีการฝกซอนหรือสอน
 หามาตรการหรือวิธีการในการปองกัน
 ยอมรับวาไมมีฝกซอมหรือสอนและไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................................................
6 โรงเรียนมีการเฝาระวังความเสีย่ งดังตอไปนี้หรือไม
1. บันทึกการบาดเจ็บ/สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
2. สํารวจจุดเสี่ยงบริเวณโรงเรียน
3. ติดตั้งตูรับความคิดเห็น
4. ติดตั้งอุปกรณวงจรปดตามจุดตาง ๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยง
5. จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเ กีย่ วกับความปลอดภัย
ใหกับนักเรียน
6. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความปลอดภัยใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
7. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมชูสาว
8. บันทึกพฤติกรรมกาวราวและรุนแรง
9. จัดใหมรี ะบบการปองกันคนแปลกหนาเขามาภายในโรงเรียน
10.การปองกันไมใหสุนัขจรจัดเขามาภายในโรงเรียน
11.จัดใหมีระบบคุมครองการเดินทางไป-กลับโรงเรียนบน
ถนนที่มีรถวิ่งผานไปมา
12. การติดตั้งอุปกรณดับเพลิงทุกชั้นของอาคารเรียน
13. จัดกิจกรรมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา
14. การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในอาคารเรียน
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15. สั ง เกตและบั น ทึ ก พฤติ กรรมของนั กเรีย นดา น
สารเสพติ ด ต างๆ
16. สังเกตภาวะซึมเศราของนักเรียนทีม่ ีประวัติมากอน
หรือสมาชิกในครอบครัวเคยมีประวัติภาวะซึมเศรา
17. จั ด กิ จ กรรมให นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการเผ า
ระวั ง ความเสี่ ย ง
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวอยางไรเมือ่ ไมมกี ารเฝาระวังความเสี่ยงในโรงเรียนของทาน ?
 หลีกเลี่ยงหรือไมมีการจัดกิจกรรม/หยุดการจัดกิจกรรม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ยอมรับวาไมมีการบริหารจัดการและไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม  ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................................................
ดานการเงิน
7 การจัดสรรงบประมาณ
1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน
2.การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายของ
แผนที่กําหนดไว
3. ขาดการวางแผนในการใชงบประมาณ
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในการจัดสรรงบประมาณอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 หามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  อื่น ๆ โปรดระบุ
.....................................................................................................
8 การบริหารพัสดุและสินทรัพย
1. จายเงินโดยไมไดรับพัสดุ
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับไมครบถวน
3. มีการแบงซื้อพัสดุบางรายการเพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่
กําหนดในการสอบราคาหรือประกวดราคา
4. จัดซื้อวัสดุแจกนักเรียนไมครบตามสิทธิ์ที่นักเรียนควร
จะไดรับ (คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)
5.ไมแนบเอกสารหลักฐานที่นักเรียนลงชื่อรับกับชุด
จัดซื้อ (คชจ. ในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)
6. จัดซื้อพัสดุลาชากวากําหนด
7. ใชพัสดุไมประหยัดและไมคุมคา
8. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑไมไดมาตรฐานและคุณภาพ
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สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในการบริหารพัสดุและสินทรัพยในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................................................................................
9

คาใชจายรายหัว
1. การแบงสัดสวนของงบประมาณไมเปนไปตามแนว
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนฯ
2. การใชจายรายหัวไมเปนไปตามลักษณะของการใช
งบประมาณ
3. การใชจายเงินรายหัวไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของคาใชจา ยรายหัวในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................................................................................
10 การจัดทําบัญชีการเงิน
1. เจาหนาที่ทําบัญชีคลาดเคลื่อน
2. มีการรับเงินโดยไมไดบันทึกบัญชี
3. นําเงินไปใชกอ นแลวคอยมาลงบัญชีในคราวหลัง
4. รับเงินโครงการตางๆ โดยไมผานระบบบัญชีของ
โรงเรียน
5. เจาหนาทีแ่ ยกประเภทบัญชีไมถกู ตอง
6. ผูรับ ผูจาย ผูทาํ บัญชีเปนคนๆเดียวกัน
7. ลงวันเดือนปทรี่ ับเงินไมตรงกับการบันทึกบัญชี
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในจัดทําบัญชีการเงินในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................................................................................
11 ใบเสร็จรับเงิน
1. รับเงินโดยไมไดออกใบเสร็จ
2. ทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
3. การเจาะปรุ/ประทับตราเลิกใชใบเสร็จฉบับที่ไมไดใช
4. เขียนรายละเอียดในใบเสร็จไมชดั เจน เชน ไมระบุวา
เปนเงินประเภทใด ภาคเรียนใด
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สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของการจัดการใบเสร็จรับเงินในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................................................................................
12 การใชจายเงิน
1. ใชเงินไมตรงกับวัตถุประสงค
2. ใชจายเงินซ้ําในรายการเดียวกัน
3. ใชเงินผิดประเภท (เชน บันทึกรายไดเปนเงินบํารุง
การศึกษา)
4. ใชจายเงินไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
5. ขาดการประเมินความคุมคาของการใชจายเงินกับผลที่
ไดรับตามระยะเวลาที่กําหนด
6. จายเงินโดยไมไดขออนุมัติจากผูมีอํานาจ
7. ใชจายเกินวงเงินที่กําหนด
8. ไมนําสงเงินรายไดแผนดิน เชน ดอกเบีย้ เงินฝากเพื่อ
อาหารกลางวัน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในการจายเงินในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................................................................................
13 เงินยืม
1. ในสัญญาการยืมมีการกรอกรายละเอียดไมครบถวน เชน
ไมระบุเลขที่สัญญา วันที่ครบกําหนด ระยะเวลาที่สงใชเงิน
ยืม ไมมีลายมือผูย ืมเงิน ไมลงวันเดือนปที่ยืม วันเดือนปที่
อนุมัติเงินยืมฯ
2. จัดทําสัญญาการยืมเงินเพียงฉบับเดียว ไมมีคูสญ
ั ญา
3. สงเงินยืมชากวากําหนด
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในการจัดการเงินยืมในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .....................................................................................................
14 การจัดทําทะเบียน
1. ไมไดจัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑทุกรายการ
2. การบันทึกทะเบียนคุมเงินไมเปนปจจุบัน
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การเขียนเช็คสั่งจาย ไมระบุรายละเอียดในตนขั้วเช็คและ
ทะเบียนคุมเช็คเพื่อใหทราบวาเช็คแตละฉบับเปนการ
จายเงินใหใคร จํานวนเทาใด
16 หลักฐานทางการเงินสูญหาย
17 การจัดทํารายงานการขอซื้อขอจางไมเปนไปตามขั้นตอน
18 เอกสารทางการเงินถูกปลอมแปลง
19 นําทรัพยสินของโรงเรียนไปใชสวนตัว
สรุป ในขอ 14 – 19 ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไรโดย
1 = ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 2 = ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
3 = ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
4 = หลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํากิจกรรมนั้น
ขอ 14  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................
ขอ 15  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
ขอ 16  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
ขอ 17  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................................................
ขอ 18  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................................
ขอ 19  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ...............................................................................
ดานการดําเนินงาน /การปฏิบัตงิ าน
20 หลักสูตร : มีการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. ขาดการวิเคราะหหลักสูตร
2. หลักสูตรทองถิ่นไมไดพัฒนาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตในทองถิ่น
3. ขาดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. ขาดโครงสรางของคณะทํางานดานการพัฒนาหลักสูตร
5. พัฒนาหลักสูตรไมครอบคลุมทุกกลุมสาระ
6. บุคลากรขาดความรูความสามารถในการวิเคราะห
หลักสูตร
7. ประเมินหลักสูตรไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด
8. การจัดทําแผนการเรียนรูไมสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิน่
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในการดําเนินงานดานหลักสูตรในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................................
21 การวัดและประเมินผล
1. การดําเนินการวัดและประเมินในการปฏิบัติงานมีการ
ดําเนินการไมตอ เนื่อง
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2. ขาดการประเมินผูเ รียนเปนรายบุคคล
3. วิธีการประเมินไมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน
4.การวัดและประเมินผลไมเปนไปตามสภาพความเปนจริง
5. ครูขาดความรูในดานการวัดและประเมินผล
6. ครูขาดการวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ
7. ขาดการตรวจคุณภาพของขอสอบ
8. ขาดการจัดทําคลังขอสอบ (การเก็บขอสอบทีม่ ี
คุณภาพไวเพื่อนําไปใชในโอกาสตอไป)
9. ขาดระบบการติดตามชัดเจน
10. ไมไดนําผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาตาม
ขอเสนอแนะที่ไดรับ
11 ขาดความเปนธรรมในการตัดสินผลประเมินการเรียน
เชน การตัดเกรดนักเรียนตามความพึงพอใจ ฯลฯ
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในการวัดและประเมินผลในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. ........
22 กระบวนการเรียนรู
1. วิธีการสอนไมกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห
และแกปญหา
2. ขาดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
3. ขาดการนําการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู
4. ไมมีการบูรณาการกระบวนการเรียนรูขามกลุมสาระ
5. จัดเนื้อหาการเรียนการสอนไมสอดคลองกับความ
สนใจ ของผูเรียน
6. กิจกรรมที่จัดไมไดคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน
แตละคน
7. ขาดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนต่ํา
8. ครูไมไดบันทึกผลการเรียนหลังจากการสอน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในการจัดกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรมดังกลาว
 อื่น ๆ โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................
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23 การระดมทรัพยากร
1. ขาดการประสานงานกับผูที่เกีย่ วของ เชน ชุมชน ผู
ปกครองฯ เพือ่ ระดมทรัพยากรสําหรับการศึกษา
2.ขาดทักษะ /ความรูเ กีย่ วกับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาใหกับผูเ กี่ยวของ
3. ไมไดนําภูมิปญญาทองถิน่ เขามารวมในการจัด
การศึกษา
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในการระดมทรัพยากรในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
24 แหลงเรียนรู
1. ขาดการสํารวจแหลงเรียนรูท ั้งในและนอกสถานศึกษา
2. ไมไดการจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู
3. ไมไดการจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู
4. ใชแหลงเรียนรูยังไมทั่วถึง
5. ขาดการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู
6. ขาดการสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูท ั้งในและนอก
โรงเรียน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
25 การนิเทศ
1. ขาดระบบการจัดการการนิเทศภายในโรงเรียน
2. ขาดการนําผลการนิเทศที่ไดรบั มาพัฒนางาน
3. ผูนิเทศขาดความรูความสามารถในการนิเทศงาน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของการนิเทศในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
26 แนะแนว
1. ผูแนะแนวมีความรูไมครอบคลุมในเรื่องที่จะแนะแนว
2. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึง
3. ใหความสําคัญในกิจกรรมแนะแนวไมเพียงพอ
4. ขาดการติดตามผลจากการแนะแนว

385
มีผลกระทบตอสถานศึกษา
ที่
ขอคําถาม
มี
ระดับใด
ไมมี
มาก ปาน นอย
มาก ปาน นอย ไมมี
กลาง
กลาง
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของการแนะแนวในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
27 บุคลากรในสถานศึกษาเคยประสบความยุงยากใน
ภารกิจทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติงาน (พิจารณาความเครียด
ในการปฏิบัติงาน)
1. การเงิน
2. เพื่อนรวมงาน
3. การสอน
4. การอบรม/พัฒนา
5. การประเมินเพื่อเลื่อนขั้น/เลือ่ นเงินเดือน
6. ภาระงานนอกเหนือจากงานสอน
7. ความรูความสามารถที่ตองใชในการทํางาน
8. ปฏิสัมพันธของครูกับผูบริหาร
28 การประกันคุณภาพ
1. ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. ดําเนินการเฉพาะเวลาที่ผูประเมินภายนอกมา
ประเมินเทานั้น
3. พัฒนางานประกันคุณภาพแบบตางคนตางทํา
4. ไมไดจัดตั้งคณะดําเนินการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา
5. ขาดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ไมไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. ขาดการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
8. ผูปกครอง ชุมชน ไมไดเขามามีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
29 การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
1. มอบหมายงานไมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
2 บรรจุแตงตั้งบุคลากรไมตรงกับความถนัด
3. บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน/ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน
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4. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
5. บุคลากรไมไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
6. ขาดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะ
7. ครูที่มีความรูความสามารถขอลาออก
8. ครูที่มีความรูความสามารถขอเกษียณกอนกําหนด
9. ครูทํางานไมเต็มเวลา ขาดการทุมเท
10.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไมโปรงใส
11.การปฏิบัติงานเนนเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. .....................................................................................................................
30 การมีสวนรวมในเรื่องของหลักสูตร การพัฒนา
โรงเรียน และพฤติกรรมนักเรียน
1. คณะกรรมการสถานศึกษา ไมไดเขามามีบทบาทใน
การวางแผนฯ
2. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน ไมได
เขามามีบทบาทในการจัดทําหลักสูตร
3.คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตอเนือ่ งในการ
เขารวมประชุมกับสถานศึกษา
4.ขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของสถานศึกษา
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของการมีสวนรวมของหลักสูตร การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน
ของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
31 การเรียนการสอน
1. ครูใชเวลาในการเรียนการสอนสวนใหญในการทํา
วิจัย/เสนอผลงาน
2. ครูขาดทักษะในการเขียนโครงงานเพื่อใชในการเรียน
การสอน
3. ขาดการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน
4. ขาดแคลนตําราและเอกสารในการสอน
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5. ครูขาดทักษะในการนําแหลงเรียนรูม าใชในการเรียนการ
สอน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของการเรียนการสอนในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. .......................................................................................................................
32 งานธุรการ
1. การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ/ระเบียบ
2. การจัดเก็บเอกสารไมเปนปจจุบัน
2. ขาดการจัดทําทะเบียนคุมหนังสือรับสงเอกสาร
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของงานธุรการในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. ...................................................................................................................
33 การกํากับติดตาม
1. ความไมสม่ําเสมอในการใหการบานนักเรียน
2. ความไมสม่ําเสมอในการตรวจการบานนักเรียน
3. การลาออกจากโรงเรียนกลางคันอันเนื่องมาจาก
ปญหา (โปรดระบุ)
[ ] ครอบครัว [ ] ขัดแยงกับเพื่อน
[ ] ขัดแยงกับโรงเรียน [ ] อื่น ๆ..........
4. ขาดการสํารวจและการติดตามนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาไปแลววาไปเรียนตอหรือไปดําเนินชีวิต
อยางไร
5. ผูบริหารขาดการติดตามโครงการตาง ๆ ใน
สถานศึกษาอยางใกลชิด
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของการกํากับติดตามงานในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
34 ขาดการปรับปรุง หรือพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรม (ใชกิจกรรม
เดิมๆ ไมเปลี่ยนแปลง)
35 คณะกรรมการสถานศึกษา ขาดความรูทางการศึกษา/อืน่ ๆ ที่
จะพัฒนาสถานศึกษา
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ครูขาดความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชัน้ เรียน
มีการโยกยายผูบริหารบอยทําใหการบริหารงานขาด
ความตอเนือ่ ง
สรุป ในขอ 34-37 ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไรโดย
1 = ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 2 = ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
3 = ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
4 = หลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํากิจกรรมนั้น
ขอ 34  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
ขอ 35  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
ขอ 36  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
ขอ 37  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
38
ดานกลยุทธ / ยุทธศาสตร
1.การดําเนินงานไมตรงกับพันธกิจ/แผนกลยุทธที่
กําหนดไว
2.การเปลี่ยนแปลงนโยบายทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การปฏิบัติงาน
3. การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาไมสอด คลองกับ
วิสัยทัศน / พันธกิจของสถานศึกษา
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเขตพื้นที่/กระทรวงฯ
5. ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
อยางตอเนื่อง
6. การวัดผลการดําเนินงานไมมีตัวชี้วัดผลงานที่แมนยํา
ในการเชือ่ มโยงกับการขึ้นขั้นเงินเดือน/เลื่อนระดับ
7. พันธกิจที่กําหนดไวไมสามารถทําใหบรรลุวิสัยทัศนได
8. แผนกลยุทธไมสามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัตเิ นือ่ งจาก
วางแผนไวสงู เกินไป
9. ไมไดดําเนินการตามแผนกลยุทธที่กําหนดไวอยาง
แทจริง
10.ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในเรื่องแผนกลยุทธ
11.ผูบริหารใหความสําคัญกับงบประมาณมากกวาวิธีการที่
จะทํางานใหสําเร็จ
สรุป ในขอ 38 ขอยอย (1-11) ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไรโดย
1 = ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 2 = ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
3 = ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
4 = หลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํากิจกรรมนั้น
ขอ 1  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................
ขอ 2  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................
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4
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มีผลกระทบตอสถานศึกษา
มี
ระดับใด
ไมมี
มาก ปาน นอย
มาก ปาน นอย ไมมี
กลาง
กลาง
 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................

ดานกฎระเบียบ / ขอกําหนด
39 วินัย
1. ลงโทษนักเรียนเกินกวาเหตุ
2. การปองกันในเรื่องของการมีวินยั จะดําเนินการหลังจากที่
มีเรือ่ งแลว
3. ขาดการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานดานวินัยอยาง
เปนระบบ
4. ขาดมาตรการทําโทษเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียนและใชความรุนแรง
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของวินัยในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
40 การตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
1. ขาดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
2. บุคลากรขาดความรูในเรื่องการทําเอกสารควบคุม
ภายใน
3.การจัดทําหลักฐาน เอกสารตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ไมเปนปจจุบัน
4. บุคลากรขาดความรูความเขาใจวิธีการและกฎระเบียบ
ในการตรวจสอบภายใน
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในเรื่องของการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน ในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
41 มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ/มาตรการ/ขอกําหนด จาก
ตนสังกัด
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สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ / การสื่อสาร
42 การสื่อสาร
1. ขาดการประชาสัมพันธที่เปนระบบและตอเนื่อง
2. การประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษายังไม
หลากหลาย
3. ขาดการติดตอประสานงานภายใน
4. ขาดการติดตอประสานงานภายนอก
5. การประชาสัมพันธเขาไมถึงกลุมเปาหมาย
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ  หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
43 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ํามาใชยังมีการใชไมคุมคาและไม
เหมาะสม
2. ขาดระบบการปองกันขอมูลสูญหาย (Back up ขอมูล)
3. ขาดระบบการปองกันการเขาถึงของระบบขอมูล
ภายในสถานศึกษา
4. นักเรียนสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความบันเทิง
มากกวาความรู
5. ขอมูลสารสนเทศไมเปนปจจุบนั
6. มีการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูลบอย
7. ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ครูและผูบริหารใชสารสนเทศในการตัดสินใจเปน
สําคัญ
9. ครูขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน
10.ระบบฐานขอมูลสารสนเทศไมมีประสิทธิภาพ
11.ครูขาดประสบการณในกระบวนการถายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ขาดการกลั่นกรองเนือ้ หาใน Internet ในระดับผูใช
(นักเรียน)
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13. ขาดการสอดแทรกเนื้อหาความรูเทาทันสื่อสารสนเทศ
บนอินเตอรเน็ตในกลุมสาระ
14. การละเมิดลิขสิทธิ์ในการใชซอฟแวร
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. .............................................................................................................
44
ดานรางกาย
ภายในโรงเรียนของทานเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
หรือไม
1.การลื่นหกลมในโรงเรียน
2.การทํารายรางกาย
3.มีเด็กนักเรียนจมน้ําในโรงเรียน
4.นักเรียนไดรับบาดเจ็บจากกระแสไฟฟาภายใน
โรงเรียน
5.นักเรียนไดรับบาดเจ็บจากการจราจร/ยวดยานพาหนะ
6.นักเรียนไดรับบาดเจ็บจากน้ํารอนลวก
7.ตกจากที่สูง
8.สัตวกัด
9.ถูกสารพิษตาง ๆ ภายในโรงเรียน
10.ไมมีการควบคุมภาวะโภชนาการ (โรคอวนในเด็ก)
11. อุบัตเิ หตุจากอุปกรณตางๆ เชน เครือ่ งเลน / ประตู / ตนไม
/ ปายตางๆ ในโรงเรียนลมทับ
สรุป ในขอ 44 ขอยอย ( 1-11) ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไรโดย
1 = ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม 2 = ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
3 = ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
4 = หลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํากิจกรรมนั้น
ขอ 1  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................
ขอ 2  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................
ขอ 3  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................
ขอ 4  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................
ขอ 5  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................
ขอ 6  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................
ขอ 7  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................
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มีผลกระทบตอสถานศึกษา
ที่
ขอคําถาม
มี
ระดับใด
ไมมี
มาก ปาน นอย
มาก ปาน นอย ไมมี
กลาง
กลาง
ขอ 8  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................
ขอ 9  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................
ขอ 10  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................
ขอ 11  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................
45
ความมั่นคง/เสถียรภาพทางการศึกษา
การรองเรียน
1. การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของครู
2. การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของผูบ ริหาร
3. การรองเรียนจากบุคคลภายนอกตอพฤติกรรมของนักเรียน
4. การรองเรียนจากบุคลากรภายในตอพฤติกรรมของครู
5. การรองเรียนจากบุคลากรภายในตอพฤติกรรมของ
ผูบริหาร
6. การรองเรียนจากบุคลากรภายในตอพฤติกรรมของ
นักเรียน
7. การฟองรองสถานศึกษา/ครู/ผูบ ริหารผานศาล
ปกครอง
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไร?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม
 อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. ........................................................................................................................
46 ความเชื่อมั่น/ความมั่นใจ
1. ผูปกครองขาดความมั่นใจในการสอนของครู
2.ผูปกครองขาดความมั่นใจตอชื่อเสียงของสถานศึกษา
3. ผูปกครองขาดความมั่นในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหาร
สรุป ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไร ?
 ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
 ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
 หลีกเลี่ยง/หยุดการทํากิจกรรม  อื่น ๆ โปรดระบุ .............................. ....
47 ชุมชนรอบโรงเรียนไมใหความสําคัญตอการรวมมือใน
การพัฒนาสถานศึกษา
48 ขาดระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับนักเรียน
49 ขาดการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน ผูป กครอง
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สรุป ในขอ 47-49 ทานแกไขประเด็นดังกลาวในโรงเรียนของทานอยางไรโดย
1 = ยอมรับประเด็นดังกลาวโดยไมดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม 2 = ควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
3 = ใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ
4 = หลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํากิจกรรมนั้น
ขอ 47  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................
ขอ 48  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................
ขอ 49  1
 2 3
 4  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ

394

394

ภาคผนวก ช
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
และรายชื่อสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล

395

395

ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/ว.3373

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม 73000
29 กรกฎาคม 2551

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน
ด ว ยนางสาวดวงใจ ช ว ยตระกู ล นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีความประสงคจะขอ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ ครูที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงหรือควบคุมภายในโรงเรียน ผูปกครอง และประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนของทานเพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จึ ง ขอความอนุ เ คราะห จ ากท า นโปรดแจ ง ผู ช ว ยผู อํ า นวยการ ครู ที่
รับ ผิดชอบเรื่องการบริ หารความเสี่ยงหรือควบคุมภายในโรงเรียน ผู ปกครอง และประธาน
กรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษาทราบเพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลใหแก
นักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.ศิรชิ ัย ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788, 0-3424-3435
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”

396

396
รายชื่อสถานศึกษาที่เก็บขอมูล
ลําดับ
จังหวัด
ชื่อโรงเรียน
จังหวัดที่มี 3 เขตพื้นที่ขึ้นไป
1
โรงเรียนบานแชชาง
จังหวัดเชียงใหม
2
โรงเรียนบานบวกคาง
3
โรงเรียนบานบอสราง
4
โรงเรียนวัดดอนชัย
5
โรงเรียนวัดบานมอน
6
โรงเรียนบานโปงนอย
7
โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
8
โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ
9
โรงเรียนบานปาไมแดง
10
โรงเรียนบานปาเสรา
11
โรงเรียนพุทธิโศภน
12
โรงเรียนหอพระ
13
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
14
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
15
โรงเรียนสันกําแพง
16
โรงเรียนบานปางเฟอง
17
โรงเรียนบานปาบง
18
โรงเรียนบานตนโชค
19
โรงเรียนบานถ้ําตับเตา
20
โรงเรียนบานตนผึ้ง
21
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
22
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
23 จังหวัดนครสวรรค
โรงเรียนเขาสระนางสรง
24
โรงเรียนเขาสามยอด
25
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ(นิโรธธรรมรังสรรค)
26
โรงเรียนอนุบาลเกาเลีย้ ว(วัดเกาเลี้ยว
27
โรงเรียนเกาเลี้ยววิทยา
28
โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร
29
โรงเรียนอนุบาลแมเปน

397

397
ลําดับ
จังหวัด
30 จังหวัดนครสวรรค
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสงขลา

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
โรงเรียนสตรีนครสวรรค
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค(เขากบวิวรณสขุ
วิทยา)
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
โรงเรียนวัดทาทอง
โรงเรียนวัดสังขกระจาย
โรงเรียนวัดสระเกศ
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
โรงเรียนวัดโบสถ
โรงเรียนศรีอยุธยา
โรงเรียนบานกูแว (ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบานจอเบาะ
โรงเรียนบานมะนังกาหยี
โรงเรียนบานจุฬาภรณ 12
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
โรงเรียนเมืองนราธิวาส
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก
โรงเรียนบานบางดาน
โรงเรียนชุมชนวัดบานขาว
โรงเรียนบานน้ํากระจาย
โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ"
โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน

398

398
ลําดับ
จังหวัด
60 จังหวัดสงขลา
61
62
63 จังหวัดขอนแกน
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89 จังหวัดอุบลราชธานี
90

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบานคลองแงะ
โรงเรียนบานปาโอน
โรงเรียนนาทวีวทิ ยาคม
โรงเรียนบานโคกสูงวิทยาคม
โรงเรียนบานงิ้ว
โรงเรียนบานดอนหันวิทยาสาร
โรงเรียนบานหนองกุงวิทยาคาร
โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร
โรงเรียนบานหวาเหลาโพนทองประชานุกูล
โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน
โรงเรียนอนุบาลขอนแกน
โรงเรียนบานโคกสูงวิทยาคม
โรงเรียนบานงิ้ว
โรงเรียนบานดอนธาตุทาฉางทาพระทราย
โรงเรียนบานดอนยาง
โรงเรียนกูสวางสามัคคี
โรงเรียนคําบอนวิทยา
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม
โรงเรียนบานกระนวน
โรงเรียนโคกสูงใหญวิทยา
โรงเรียนบานบอ
โรงเรียนชุมชนกระนวน
โรงเรียนน้ําพองศึกษา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค
โรงเรียนบานเหลาบาก
โรงเรียนราษฎรรวมแรงรัฐ(กําจัดอุปถัมภ)
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399
ลําดับ
จังหวัด
91 จังหวัดอุบลราชธานี
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบานคําไฮใหญ
โรงเรียนบานดอนมดแดง(บานดงบัง)
โรงเรียนชุมชนบานหนองบอ(วิจิตรราษฎร
สามัคคี)
โรงเรียนชุมชนบานหัวเรือ
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอบุ ลรัตนาราม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนบานหวยเสลา
โรงเรียนบานอิสานเศรษฐกิจ
โรงเรียนดํารงสินสงเคราะห
โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําโดมใหญ
โรงเรียนบานกวางดีด
โรงเรียนบานแกงขอ
โรงเรียนบานโนนยาง
โรงเรียนบานหนองดุม
โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห
โรงเรียนบานกลาง
โรงเรียนบานโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ)
โรงเรียนบานยางใหญ
โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียนบานหนองแสง
โรงเรียนทุงเทิงยิ่งวัฒนา
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
โรงเรียนการไฟฟาสวนภูมิภาคสงเคราะห 3
(บานใหมเกษม)
โรงเรียนบานใหม(คุรรุ าษฎรพัฒนา)
โรงเรียนชุมชนบานศีรษะละเลิง
โรงเรียนบานกลวยจอหอ
โรงเรียนบานกระโดน
โรงเรียนศรีสขุ วิทยา
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค

400

400
ลําดับ
จังหวัด
120
121 จังหวัดนครราชสีมา
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146 จังหวัดหนองคาย
147
148
148
150

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห
โรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ
โรงเรียนโคราชพิทยาคม
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
โรงเรียนวัดสระแกว
โรงเรียนจอมทองวิทยา
โรงเรียนชุมชนบานนารากอรพิมพ
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
โรงเรียนบานกลาง
โรงเรียนดานอุดมวิทยา
โรงเรียนบานคลองกุม
โรงเรียนตะแบกวิทยา
โรงเรียนบานโคกโจด
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
โรงเรียนบานหนองสนวน
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
โรงเรียนปกธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
โรงเรียนบานดอนขนุนพัฒนา
โรงเรียนบานน้ําทอน
โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
โรงเรียนโนนดูโพนหวายประชาสรรค
โรงเรียนบานเดื่อ

401

401
ลําดับ
จังหวัด
151
152 จังหวัดหนองคาย
153
154
155
156
157
158
159
160
161 จังหวัดมหาสารคาม
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175 จังหวัดสุพรรณบุรี
176
177
178
179
180
181

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
โรงเรียนคุรุศษิ ยวทิ ยา
โรงเรียนชุมชนบานถอน
โรงเรียนครุราษฎรรังสรรค
โรงเรียนคายบกหวานโพนตาลวิทยา
โรงเรียนจอมมณี
โรงเรียนชุมชนบานหมอ
โรงเรียนดอนกอโนนสวรรค
โรงเรียนบานปากโสม
โรงเรียนบานผาตั้ง
โรงเรียนบานหนองหวาย
โรงเรียนบานปอพานหนองโน
โรงเรียนบานโนนสะอาด
โรงเรียนบานหนองกุงวิทยากร
โรงเรียนบานหนองบอน
โรงเรียนโคกกอพิทยาคม
โรงเรียนกันทรวิชัย
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา
โรงเรียนบานกระตายโนนสวัสดิ์
โรงเรียนบานกุดน้ําใส
โรงเรียนชุมชนบานสําโรง
โรงเรียนบางปลามา
โรงเรียนบางแมหมาย
โรงเรียนบานโพธิ์ศรี "เอี่ยมเจริญราษฎรบํารุง"
โรงเรียนบานดอนโพ
โรงเรียนบานทาเสด็จ
โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

402

402
ลําดับ
จังหวัด
182
183 จังหวัดสุพรรณบุรี
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198 จังหวัดชลบุรี
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนบานนเรศ
โรงเรียนบานสระกระโจม
โรงเรียนบานหนองจิกรากขา
โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
โรงเรียนวัดยางยี่แส
โรงเรียนวัดยางสวางอารมณ
โรงเรียนบานบอสําราญ
โรงเรียนบานยมเบือ
โรงเรียนบานสระหลวง
โรงเรียนบานหนองขุม
โรงเรียนบางลีว่ ิทยา
โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร
โรงเรียนอูทอง
โรงเรียนชุมชนบานอางเวียน
โรงเรียนบานเกาะไมแหลม
โรงเรียนบานชองมะเฟอง
โรงเรียนบานชากพุดซา
โรงเรียนนาปามโนรถ
โรงเรียนบานปากคลองโรงนาค
โรงเรียนบานคลองสิบแปด
โรงเรียนบานชากนา (ประเสริฐราษฎรพฒ
ั นา)
โรงเรียนบานหนองประดู
โรงเรียนบานหนองผักหนาม
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา
โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวิทยา
โรงเรียนพิทยรังสี
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

403

403
ลําดับ
จังหวัด
213 จังหวัดชลบุรี
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

จังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดนาน

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลบอทอง
โรงเรียนพานทอง
โรงเรียนวัดหนองแชแวน
โรงเรียนวัดแหลมแค
จังหวัดที่มี 2 เขตพื้นที่
โรงเรียนบานดงซอม
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บานทาคูณ)
โรงเรียนบานเขาสวางอารมณ
โรงเรียนบานโนนสมอ
โรงเรียนบานบอตาโพธิ์
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โรงเรียนบานตอรัง
โรงเรียนบานพรานกระตาย
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี ฯ
โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศสุดใจอุปถัมภ)
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม
โรงเรียนวัดคูยาง
โรงเรียนบานหนองหิน
โรงเรียนบานอุดมทรัพย
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนระหานวิทยา
โรงเรียนปางมะคาวิทยาคม
โรงเรียนบานสุขสําราญ
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
โรงเรียนบานหินดาตราษฎรบํารุง
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน
โรงเรียนบานไชยสถาน
โรงเรียนบานซาวหลวง
โรงเรียนบานดอนน้ําครก

404

404
ลําดับ
จังหวัด
243 จังหวัดนาน
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261 จังหวัดพิจิตร
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนนานนคร
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
โรงเรียนบานหลวง
โรงเรียนบานน้ําโคง
โรงเรียนบานปางเปย
โรงเรียนบานสองแคว
โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)
โรงเรียนราชานุบาล
โรงเรียนไตรคามวิทยา
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบานทุงชาง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บานงอบ)
โรงเรียนทุงชาง
โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
โรงเรียนบานปากลาง(มิตรภาพที่ 166)
โรงเรียนเมธีพิทยา
โรงเรียนวัดขนุน
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง(ทุงใหญ)
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร
โรงเรียนบานทาฬอ (ครุฑวิทยากรณ)
โรงเรียนบานบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ)
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนดงตะขบราษฎรสงเคราะห
โรงเรียนบานไดกระพังปลา
โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา

405

405
ลําดับ
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

จังหวัด
จังหวัดพิจิตร

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (หวยแกว)
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎรอุทศิ "
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โรงเรียนวัดสุขวราราม
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
โรงเรียนบานหนองพงนก
โรงเรียนวัดไผลอม
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนตลาดเจริญสุข
โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
โรงเรียนวัดสวางอารมณ(สีมารัตนวิทยา 2)
โรงเรียนบางหลวงวิทยา
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ
โรงเรียนประชารัฐบํารุง
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนวัดไกเตี้ย(วิทยาสุนทร)
โรงเรียนหนองน้ําสมวิทยาคม
โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม
โรงเรียนวัดลําพระยา (แชมชอยวิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ)
โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย)

406

406
ลําดับ
จังหวัด
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321 จังหวัดเพชรบุรี
322
323
324
325
326
327
328
329
330 จังหวัดเพชรบุรี
331
332
333
334 จังหวัดราชบุรี
335

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
โรงเรียนพระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทศิ )
โรงเรียนทาเรือ "นิตยานุกูล"
โรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
โรงเรียนราษฎรบํารุง
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎรรังสรรค)
โรงเรียนวัดเทพมงคล
โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค)
โรงเรียนวัดบานแพน "ศรีรัตนานุกูล"
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห 1"
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์
โรงเรียนเชียงรากนอย
โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค)
โรงเรียนบานดอนมะขามชาง (ใจราษฎรอุปถัมภ)
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี(ซ้าํ กับ 40032)
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎรรังสรรค)
โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
โรงเรียนวัดบางลําภู
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ)
โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎรสงเคราะห)
โรงเรียนวัดในกลาง
โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา
โรงเรียนพรหมานุสรณ
โรงเรียนบานมณีลอย
โรงเรียนจันทคามวิทยา

407

407
ลําดับ
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

จังหวัด
จังหวัดราชบุรี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

จังหวัดระยอง

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบานเขาสวนหลวง
โรงเรียนอนุบาลบานคา
โรงเรียนบานคาวิทยา
โรงเรียนปากทอพิทยาคม
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
โรงเรียนวัดหนองมวง (หงสวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
โรงเรียนวัดนาหมอม (เชนวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลบางแกว
โรงเรียนบานทาลาด
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
โรงเรียนเขาชัยสน
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลปาบอน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
โรงเรียนบานสังข(ศรีเมืองราษฎรสามัคคี
โรงเรียนบานหมากมาย
โรงเรียนบานกวางทาเยี่ยม
โรงเรียนบานกุดกง
โรงเรียนน้ําคําวิทยาคม
โรงเรียนบานกุดชุม (คุรุราษฎรบํารุง)
โรงเรียนชุมชนบานโนนเปอย(มหาพิมพสงเคราะห)
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
โรงเรียนบุงคาวิทยาคม
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
โรงเรียนบานทาเสา
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ลําดับ
จังหวัด
367 จังหวัดระยอง
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสุมทรสงคราม

จังหวัดพังงา

จังหวัดสตูล

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบานบึงตนชัน
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
โรงเรียนอนุบาลระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนสุนทรภูพิทยา
โรงเรียนหวยยางศึกษา
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จังหวัดที่มี 1 เขตพื้นที่
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนกุศลวิทยา
โรงเรียนวัดบางหญาแพรก
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ"
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ
โรงเรียนวัดบางสะแก(ลอมประชานุกูล)
โรงเรียนทายหาด
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
โรงเรียนเกาะปนหยี
โรงเรียนบานกลางประชาสรรค
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนบานกาเนะ
โรงเรียนบานกาลันบาตู
โรงเรียนบานทุงมะปรัง
โรงเรียนบานกาลูบี
โรงเรียนบานเขาใคร
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมพัฒนา"
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนกําแพงวิทยา

409

409

ภาคผนวก ซ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
หนังสือขอความอนุเคราะหพิจารณาตรวจสอบกลวิธีการไดมา
ของการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

410

410
รายชื่อผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบกลวิธีการไดมาของการบริหารความเสี่ยง
1. รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารยวันเพ็ญ กฤตผล ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย ดร.ธร สุนทรายุทธ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ผูชวยศาสสตราจารย ดร.อารียวรรณ อวมตานี คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ดร.เจนเนตร มณีนาค แผนกฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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411
ที่ ศธ 0520.203.2/025

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 7300

16 มกราคม 2552
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการแสดงความคิดเห็น
เรียน (รายชือ่ ตามเอกสารแนบ)
สิ่งที่สงมาดวย รางปจจัยเสีย่ งและการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ดวย นางสาวดวงใจ ชวยตระกูล รหัสนักศึกษา 48252982 นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน” ซึ่ ง ขณะนี้ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนสํ า คั ญ สุ ด ท า ยของการวิ จั ย คื อ การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกลวิธี เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดรับการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณในการบริหารความเสี่ยงมาปรับปรุงตอไป
ในการนี้ภาควิชาการบริหารศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานไดให
ความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อที่จะไดนําไปปรับปรุงแกไข กอนสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง
ภาควิชาการบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย ดร. ศริยา สุขพานิช )
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ฝายธุรการ
โทรศัพท/โทรสาร 0–3421–9136
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยูปจจุบัน

นางสาวดวงใจ ชวยตระกูล
8/89 หมูบานเพิ่มพูน ซอยนาคนิวาส ถนนลาดพราว 71 เขตลาดพราว
กทม. 10230
ที่ทํางาน
สํานักบริหารวิชาการ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2527
ประถมศึกษา โรงเรียนบานเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
พ.ศ.2529
มัธยมศึกษา โรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
พ.ศ.2532
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พ.ศ.2534
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา
พ.ศ.2539
ปริญญาศิลปศาสตร การจัดการทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2542
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.2548
ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2534
นักวิชาการศึกษา กองสงเสริมและประสานงานวิจัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2544
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) (สมศ.)
พ.ศ.2548
นักวิจัยอิสระ / อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ.2549
นักวิชาการศึกษา สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551
อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

