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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรวิจัยแบบผสม (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 1) เพ่ือ
ศึกษำสภำพกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ  2) เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ และ 3) เพ่ือประเมินควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  1. กำรศึกษำ
สภำพ สภำพกำรพัฒนำรูปแบบควำมเสี่ยงในปัจจุบัน  2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
สถำนศึกษำ และ 3. ขั้นประเมินควำมเหมำะสมรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน จ ำนวน 341 คน จำกตำรำงของเครซีและมอร์แกนโดยวิธีสุ่ม
อย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้เป็นดบบสอบถำม ซึ่งมีค่ำ IOC เป็นรำยข้ออยู่ระหว่ำง 0.80-1.00 แอลฟำ
(Alpha Coefficient) เท่ำกับ .89 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) 
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำร
วิเครำะห์เชิงเนื้อหำ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1. สภำพกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนอยู่ใน
ระดับมำกทุกด้ำน เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำน บุคลำกร กำรด ำเนินงำน กำรเงิน และ
ด้ำนกระบวนกำร  ตำมล ำดับ 

2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในสถำนศึกษำประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกระบวนกำร 
 3. ผลกำรประเมินควำมเหมำะรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 7 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 
ค าส าคัญ:  กำรพัฒนำรูปแบบ  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

                                                 
1 อำจำรย์ประจ ำ วิทยำลัยนครรำชสีมำ  
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the conditions of developing 
risk management model in schools, 2) to develop a risk management model in schools, 
and 3) to assess its appropriateness of the model developed. The research design used 
was a mixed method. It included 1) the study of current conditions, 2) the 
development of a risk management model in schools using group conversation and 
interview, and 3) the assessment on its appropriateness. The samples, from Crejcie and 
Morgan’s table of simple random sampling, were 341 teachers and educational 
personnel in schools under Nakhon Ratchasima Elementary Education Office Area 7. 
The instruments used was the questionnaire with IOC between .80 – 1.00 and 
Cronbach’s  Alpha-Coefficient of 0.89. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation. 
 The results were found that 
 1. the conditions of developing risk management model in schools / under 
Nakhon Ratchasima Elementary Education Office Area 7 in overall and in each were at 
much levelranking from   personnel, operation, finance, and process respectively, 
 2. the development of a risk management model in schools included 4 
components; personnel; operation; finance and process, 
 3. the assessment on the appropriateness of a risk management model in 
schools under Nakhon Ratchasima Elementary Education Office Area 7 was at much 
level. 
 
Keywords:  The model development, a risk management 
 
บทน า 

กำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบมำจนถึงปัจจุบัน 
กำรศึกษำมุ่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ท ำงำนเป็นและด ำรงชีวิตได้อย่ำง มีควำมสุข
กล่ำวคือให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำแห่งชำติ, 2543) ซึ่งกลไกส ำคัญในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณลักษณะบรรลุจุดมุ่งหมำยดังกล่ำว ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถ
พัฒนำได้ตำมธรรมชำติ และเต็มตำมศักยภำพของตนเองให้ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้ และ
พัฒนำตนเองได้ โดยถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด และจำกสภำพของสถำนกำรณ์ปัจจุบันใน
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สังคมไทยชี้ให้เห็นประเด็นปัญหำวิกฤตอันน่ำเป็นห่วงจำกกระแสวัตถุนิยมซึ่งกระทบกระเทือนถึง
คุณธรรมจริยธรรมของประชำชนโดยตรง เพรำะขำดกำรท ำหน้ำที่พัฒนำคนอย่ำงสมบูรณ์ มีควำมไม่
พร้อมเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมพัฒนำศักยภำพของคนไทยให้เป็นคน
ดีมีศีลธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อส่วนรวมที่ขำดควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำทำงด้ำนวัตถุ                    
กับจิตใจ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551) 

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนำคตเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วท ำให้หลำยองค์กร
ปรับตัวไม่ทันและได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ในทุกมิติไปพร้อมๆ กัน กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดเดำไม่ได้ ไม่มี
ทิศทำง ท ำให้ไม่สำมำรถคำดเดำได้ว่ำอนำคตจะเปลี่ยนไปในทำงใด (นัทธี  จิตสว่ำง, 2557: ออนไลน์) 
ควำมเสี่ยงอำจส่งผลถึงองค์กร ถ้ำมีกำรตัดสินใจผิดพลำดหรือเกิดจำกภัยธรรมชำติที่ไม่อำจคำดฝัน 
อำจน ำไปสู่ควำมล่มสลำยขององค์กร หำกผิดพลำดในนโยบำยย่อมส่งผลต่อกำรพัฒนำ เกิดจำกกำร
ไม่ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของผู้บริหำรจะท ำให้กระแสนิยมและควำม
ไว้วำงใจของสำธำรณชนลดน้อยลง 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ำ กำรบริหำรสถำนศึกษำมีควำมส ำคัญ เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่
ท ำหน้ำที่จัดกำรทรัพยำกรกำรบริหำร ได้แก่ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำ หำกไม่มีระบบกำรบริหำร สถำนศึกษำก็จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย
ได้ และกำรบริหำรสถำนศึกษำยังเป็นเครื่องมือที่ชี้ถึงควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของสถำนศึกษำ
อีกด้วย กำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำยังไม่ได้ผลคุ้มค่ำ เพรำะคุณภำพกำรศึกษำไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ขำดประสิทธิภำพ ซึ่งอำจมำจำกหลำยสำเหตุ 1) หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ครู เป็นผู้ที่มี
บทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 3)  สื่อ
และเทคโนโลยียังไม่ได้ถูกน ำมำใช้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ปัจจุบันกำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนยังเป็นไปได้น้อยโดยเฉพำะโรงเรียนในชนบทที่ห่ำงไกล 4) กำรบริหำรแบบศูนย์
อ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำง  5) ขำดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 6) กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำยังไม่
มีคุณภำพเท่ำที่ควร เนื่องจำกกำรมีสำยบังคับบัญชำหลำยระดับ กำรบริหำรแบบรวมศูนย์อ ำนำจที่
ส่วนกลำงท ำให้งบประมำณที่จัดสรรไปถึงผู้เรียนน้อย จึงมีส่วนท ำให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรบริหำร
กำรศึกษำ (วิวัฒน์ ตู้จ ำนง, 2560) 

ดังนั้น กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือทำงที่ส ำคัญตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดย
จะช่วยให้กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ลดกำรสูญเสียและโอกำสที่
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กร สถำนศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำสภำพกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 

2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 

3. เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 
 
ขอบเขตของปัญหา 

1. สภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ ที่เป็นอยู่มีลักษณะเช่นใด 
2. รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ ที่เหมำะสมควรเป็นอย่ำงไร 
3. รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่พัฒนำขึ้นมีควำมเหมำะสมหรือไม่ เพียงใด 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสำร ดังภำพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

แนวคิดของ  
สมำน อัศวภูม ิ(2547) 
James (2013) 
Scottish (2013)  
Eisner (1976)  
Higher Education (2013) 
University of north Carolina  (2013) 
 

หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ 
ควำมเสี่ยง 

แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำรูปแบบ 

รูปแบบการบริหารความเสี่ยง 
4 ด้ำน  

 1) ด้ำนด้ำนบุคลำกร 
 2) ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
 3) ด้ำนกำรเงิน 
 4) ด้ำนกระบวนกำร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 7 มีวิธีด ำเนินกำรดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
 กำรศึกษำสภำพบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำผู้วิจัยด ำเนินกำร 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำรและ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับศึกษำสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำตำม
สภำพจริง 
  การสร้างเครื่องมือ กำรวิเครำะห์เอกสำรเป็นกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง แล้วด ำเนินกำรสังเครำะห์เนื้อหำ (Content Synthesis) 
ด ำเนินกำรโดย 1)ก ำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกเอกสำร วำงเค้ำโครงกำรวิเครำะห์  โดยค ำนึงถึงกำรจ ำแนก
ควำมสอดคล้องกับปัญหำวัตถุประสงค์กำรวิจัย 2) จัดท ำแบบวิเครำะห์เอกสำร ตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ  กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  องค์ประกอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  การหาคุณภาพของเครื่องมือ  น ำแบบวิเครำะห์เอกสำรที่สร้ำงขึ้นให้ผู้เชี่ยวชำญเสนอแนะ
และแก้ไขปรับปรุง 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  กำรวิเครำะห์เอกสำรจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบวิเครำะห์เอกสำร 
และจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะของประเด็นที่ศึกษำ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษำเอกสำร ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) 
  ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา 
  ประชำกร ได้แก่ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 จ ำนวน 2,898 คน ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2560 (ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7, 2560) 
  กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 จ ำนวน 341 คน ซึ่งได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำงก ำหนด
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม   
  การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
  1. คุณภำพด้ำนควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) น ำแบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญ 
5 คน พิจำรณำควำมสอดคล้อง ควำมครอบคลุมของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  2. ผู้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมมำหำค่ำ IOC (Item-Objective Congruence Index) ได้ค่ำ
ควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.80-1 
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  3. คุณภำพด้ำนควำมเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยน ำไปทดลองใช้กับครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 7 จ ำนวน 40 คน ตอบแบบสอบถำม แล้วน ำแบบสอบถำมมำวิเครำะห์หำค่ำควำม
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha-Coefficient) ของครอนบำค 
(Cronbach. 1970: 161) ได้ค่ำควำมเชื่อม่ันเท่ำกับ 0.89 
  4. ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) ประมวลและสังเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ศึกษำของงำนวิจัยนี้ จำกแหล่งข้อมูลทำงวิชำกำรต่ำงๆ   
  2. ผู้วิจัยขอหนังสือจำกวิทยำลัยนครรำชสีมำ เพ่ือส่งไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ขอควำมร่วมมือแจกแบบสอบถำมครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
  ระยะที่ 3 การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบในกำรก ำหนดแนวทำงพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ ผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำใช้กำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จ ำนวน 5 คน ตำมเกณฑ์ เป็น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เคยได้รับกำรประเมินสถำนศึกษำหรือเป็น
ผู้ประเมินสถำนศึกษำหรือเป็นวิทยำกร หรือผ่ำนกำรอบรมประชุม สัมมนำเกี่ยวกับกำรประเมินมำแล้ว 
และส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโท 
  การสร้างเครื่องมือ ลักษณะของเป็นแบบสัมภำษณ์และแบบบันทึกข้อมูล ลักษณะแบบ
สัมภำษณ์เป็นแบบสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง (Semi-structured interview) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยติดต่อประสำนขอควำมร่วมมือในกำรสัมภำษณ์และจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ล่วงหน้ำ 7 วัน เพ่ือศึกษำร 
  2. นัดหมำยวันเวลำ สถำนที่ ที่จะด ำเนินกำรสัมภำษณ์ ตำมที่ผู้บริหำรแต่ละคนพร้อมให้
สัมภำษณ์ 
  3. ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ตำมวัน เวลำ ที่ผู้บริหำรแต่ละคนก ำหนด โดยกำรจดบันทึก 
ถ่ำยภำพ และบันทึกเสียง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) สรุปสำระส ำคัญ แจก
แจงควำมถี่ของผู้สัมภำษณ์แต่ละรำยกำร 
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 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบ 
 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7  มีวิธีด ำเนินกำร เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) รำยละเอียดดังนี้ 
  1. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือ
พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ 
  2. เลือกผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 คน  ด้วยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนดโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นศึกษำนิเทศก์หรือผู้บริหำร ไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี เคยผ่ำนกำรอบรมกำรประเมินหรือเป็นวิทยำกรมำแล้ว และส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ
ปริญญำโทหรือเอก 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท ำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชำญ 5 คน โดยน ำไปส่งด้วยตนเอง เพ่ือ
เชิญเข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรสนทนำกลุ่มโดย
กำรวิเครำะห์เนื้อหำตำมองค์ประกอบ 
  การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้แล้วน ำมำ
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงสถิติ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) 
  2. สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ ได้แก่ หำค่ำอ ำนำจจ ำแนกของข้อค ำถำมโดย
กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และหำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ 
(Alpha Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) จำกนั้นรวบรวมข้อมูลจำกกำรสังเครำะห์เอกสำร 
งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง และสังเครำะห์สภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
เป็นข้อมูลส ำคัญเพ่ือด ำเนินกำรระยะที่ 2 ต่อไป 
  ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยน ำผลกำรสังเครำะห์เอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับกำรศึกษำสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 จำกระยะที่ 1 มำใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภำษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้ำงที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 
  1. สร้ำงแบบสนทนำกลุ่ม โดยตั้งประเด็นกำรสนทนำตำมองค์ประกอบที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ 
โดยน ำผลกำรวิจัยตำมระยะที่ 1 มำสังเครำะห์ร่วมกับเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับศึกษำ
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สภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำมำเป็นกรอบเพ่ือสร้ำงข้อค ำถำมกำรสนทนำ
กลุ่ม 
  2. น ำแบบสนทนำที่สร้ำงขึ้นให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำ
และถ้อยค ำ 
  3. ผู้วิจัยน ำแบบสนทนำที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวฉบับสมบูรณ์ น ำไปใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล .ผู้วิจัยส่งหนังสือเพ่ือเรียนเชิญผู้เชี่ยวชำญ พร้อมส่งประเด็นกำร
สนทนำ ให้ผู้เชี่ยวชำญล่วงหน้ำ 7 วัน เพ่ือศึกษำรำยละเอียดเนื้อหำ ข้อมูลเรื่องท่ีวิจัย และประสำนงำน
กับผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่จะสนทนำกลุ่ม 
  การวิเคราะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ สรุปสำระส ำคัญ แจก
แจงควำมถี่ของผู้สนทนำแต่ละรำยกำร 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม 
 ขั้นตอนนี้เป็นกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ที่พัฒนำขึ้นโดยกำร
สอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ  ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7  ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดคือ เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เคยได้รับกำรประเมินสถำนศึกษำหรือเป็นผู้ประเมินสถำนศึกษำหรือเป็น
วิทยำกร หรือผ่ำนกำรอบรมประชุมสัมมนำเกี่ยวกับกำรประเมิน มำแล้ว ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ
ปริญญำโทหรือเอก ด้วยกำรเลือกแบบเจำะจง จ ำนวน 5 คน 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำมควำม
เหมำะสม ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น สอบถำมกับผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสม 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้สอบถำม โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกผู้เชี่ยวชำญ 
  2. ส่งประเด็นข้อค ำถำมของแบบสอบถำมที่ได้รับควำมเห็นชอบที่ผ่ำนกำรพิ จำรณำ
ตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำและถ้อยค ำแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชำญ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้แล้วน ำมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
แบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงสถิติ ดังนี้ 
  1. วิ เครำะห์ข้อมูลในตอนที่  1 ได้แก่  กำรวิ เครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถำมใช้ค่ำแจกแจงควำมถี ่(f) และค่ำร้อยละ (%) 
  2. วิเครำะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 ได้แก่ กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นควำมเหมำะสมของรูปแบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 7 ใช้ค่ำเฉลี่ย (Χ ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
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  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เขต 7 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก  เรียงตำมล ำดับ
คะแนนเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรด ำเนินงำน  ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกระบวนกำร
ตำมล ำดับ 
 2. กำรพัฒนำ รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ประกอบด้วย ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรด ำเนินงำน  ด้ำน
กำรเงิน และด้ำนกระบวนกำร 
 3. กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก กำรที่ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงของผู้บริหำร
สถำนศึกษำว่ำมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับมำกนั้น ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้บริหำรสถำนศึกษำให้
ควำมส ำคัญและเห็นคุณค่ำของควำมเสี่ยงถ้ำผู้บริหำรมีแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภำพจะช่วยลดโอกำสหรือควำมรุนแรงของกำรสูญเสียและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กำรได้
เป็นอย่ำงดี จึงต้องมีกำรเตรียมพร้อมในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธร  สุนทรำยุทธ (2550: 18) ที่เห็นว่ำควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินกำรที่เกิดจำกกำรตัดสินใจ
ผิดพลำดของผู้บริหำรหรือเกิดจำกภัยธรรมชำติที่ไม่คำดฝันอำจน ำไปสู่ควำมล่มสลำยขององค์กรได้ 
ส่วนองค์กรทำงกำรศึกษำถึงแม้ไม่ได้เป็นองค์กรแสวงหำผลก ำไรหำกผู้บริหำรตัดสินใจผิดพลำดย่อม
ส่งผลถึงคุณภำพกำรศึกษำได้เช่นกัน 
 2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต  7  อภิปรำยผลดังนี้ 
  ด้ำนบุคลำกร เป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนของบุคลำกรในองค์กรซึ่งกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโรงเรียนปฏิบัติตำมองค์ประกอบนี้ 
ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร โดยกำรก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนที่
ชัดเจน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเพ่ือนครูด้วยกัน  ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
บุคลำกรให้ครูมีส่วนร่วมก ำหนดนโยบำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน  ถ้ำเกิด ควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็น
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ควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้  สอดคล้องกับแนวคิด
ของ นฤมล  โฉมสะอำด และคณะ (2551) ที่เห็นว่ำกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงเมื่อได้ทำงเลือกที่
เหมำะสมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีทีมจะต้องร่วมกันปฏิบัติ จึงต้องอำศัยควำมเข้ำใจและควำม
ร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำรติดตำมประเมินผลจะช่วยให้ทีมบริหำรควำมเสี่ยงได้ข้อมูล
เพ่ิมเติมไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหำควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

  ด้ำนกำรด ำเนินงำน เป็นกำรติดตำมโครงกำรอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือตรวจวัดกำรบรรลุผล
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคนจึงเห็นควำมส ำคัญกับควำมเสี่ยงด้ำนนี้มำก ทั้งนี้อำจ
เป็นเพรำะกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำรที่จะสร้ำงควำมม่ันใจได้ว่ำกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้อง เป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรบริหำรงำน และสำมำรถ
สร้ำงผลงำนที่สอดคล้องตำมเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจะ
ช่วยให้ผู้บริหำรทรำบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหำรในกำร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสอดคล้องกับแนวคิดของ วิวัฒน์ ตู้
จ ำนงค์ (2560) ว่ำ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนเป็นกำรบริหำรที่ต้องครอบคลุมกระบวนกำรภำยใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม กำรจูงใจ กำรติดตำมผลงำน กำรคัดเลือกบุคคลให้
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน สภำพแวดล้อมและเทคโนโลยี 
  ด้ำนกำรเงิน เป็นควำมรัดกุมในกำรวำงแผน กำรจัดท ำ กำรควบคุม และกำรติดตำม
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณซึ่งโรงเรียนต้องปฏิบัติตำมองค์ประกอบนี้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้บริหำร
ควรระมัดระวังกำรใช้เงินงบประมำณ โดยเฉพำะกำรปฏิบัติงำนด้ำนจัดซื้อ จั ดจ้ำงพึงหลีกเลี่ยงกำร
คอรัปชั่น สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ประกอบ  กุลเกลี้ยง  (2550) ได้ศึกษำเรื่อง รูปแบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันคอรัปชั่นในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่กล่ำวถึงพฤติกรรมคอรัปชั่นด้วยกำรเบียด
บัง ยักยอก หรือน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 
  ด้ำนกระบวนกำร เป็นกำรปฏิบัติตนเป็นผู้น ำที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำของผู้บริหำร เพ่ือให้
โรงเรียนปฏิบัติตำมองค์ประกอบนี้ ผู้บริหำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำร ว่ำควำมส ำคัญในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนนี้ระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้บริหำรได้เน้นกระบวนกำรท ำงำน  ถ้ำผู้บริหำร
สถำนศึกษำเกิดควำมผิดพลำดในด้ำนนี้เมื่อใดจะส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
โดยตรง สอดคล้องกับแนวคิดของ ธร  สุนทรำยุทธ (2550: 18)  ที่เห็นว่ำควำมเสี่ยงต่อควำมล้มเหลว
ของนโยบำยหรือโครงกำรหำกผิดพลำดในนโยบำยย่อมส่งผลต่อทิศทำงกำรพัฒนำหำกเป็นระดับ
โครงกำรก็ส่งผลถึงควำมสูญเปล่ำของโครงกำรมักจะเกิดจำกกำรไม่ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ไม่ค ำนึงถึง
จุดคุ้มทุนหรือมีกำรทุจริต 
 3. กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ เห็นด้วยในระดับมำกทุกข้อ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะรูปแบบมีควำมเหมำะสม 
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของภำครัฐ ดังที่ กระทรวงศึกษำธิกำร (2546ค) ได้กล่ำวถึงกำร
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ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ที่ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำทุกแห่ง เพ่ือลด
มูลเหตุที่จะเกิดควำมเสี่ยงในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ   ควบคุมประเมินและตรวจสอบได้อย่ำงมี
ระบบโดยค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรรำชกำรประจ ำปีของต้นสังกัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สถำนศึกษำควรมีกำรอบรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ทุกคนในสถำนศึกษำเข้ำใจในทุกด้ำน 
 2. สถำนศึกษำควรมีกำรจัดท ำแผนรองรับควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมและก ำหนดเป้ำหมำยใน
กำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือศึกษำรูปแบบกำรจัดท ำ และตรวจสอบงบประมำณของโรงเรียน 
 2. ควรวิจัย ปัญหำ และอุปสรรคในกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
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