การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
The Development of a Risk Management Model in Schools under Nakhon
Ratchasima Elementary Education Office Area 7
วิวัฒน์ ตู้จำนงค์1
บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรวิจัยแบบผสม (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 1) เพื่อ
ศึกษำสภำพกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ 2) เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ และ 3) เพื่อประเมินควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1. กำรศึกษำ
สภำพ สภำพกำรพัฒนำรูปแบบควำมเสี่ยงในปัจจุบัน 2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
สถำนศึกษำ และ 3. ขั้นประเมินควำมเหมำะสมรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน จำนวน 341 คน จำกตำรำงของเครซีและมอร์แกนโดยวิธีสุ่ม
อย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้เป็นดบบสอบถำม ซึ่งมีค่ำ IOC เป็นรำยข้ออยู่ระหว่ำง 0.80-1.00 แอลฟำ
(Alpha Coefficient) เท่ำกับ .89 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ข้อ มูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage)
ค่ ำ เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และข้ อมูลเชิ งคุ ณภำพใช้ กำร
วิเครำะห์เชิงเนื้อหำ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. สภำพกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนอยู่ใน
ระดับมำกทุกด้ำน เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำน บุคลำกร กำรดำเนินงำน กำรเงิน และ
ด้ำนกระบวนกำร ตำมลำดับ
2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในสถำนศึกษำประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ
คื อ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกระบวนกำร
3. ผลกำรประเมินควำมเหมำะรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 7 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก
คาสาคัญ: กำรพัฒนำรูปแบบ กำรบริหำรควำมเสี่ยง

1

อำจำรย์ประจำ 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
บทนา
กำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบมำจนถึงปัจจุบัน
กำรศึกษำมุ่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ทำงำนเป็นและดำรงชีวิตได้อย่ำง มีควำมสุข
กล่ำวคือให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม (สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำแห่งชำติ, 2543) ซึ่งกลไกสำคัญในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณลักษณะบรรลุจุดมุ่งหมำยดังกล่ำว ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถ
พัฒนำได้ตำมธรรมชำติ และเต็มตำมศักยภำพของตนเองให้ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้ และ
พัฒ นำตนเองได้ โดยถื อ ว่ ำผู้ เ รี ย นมี ค วำมส ำคั ญที่ สุ ด และจำกสภำพของสถำนกำรณ์ ปั จจุ บั น ใน
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สังคมไทยชี้ให้เห็นประเด็นปัญหำวิกฤตอันน่ำเป็นห่วงจำกกระแสวัตถุนิยมซึ่งกระทบกระเทือนถึง
คุณธรรมจริยธรรมของประชำชนโดยตรง เพรำะขำดกำรทำหน้ำที่พัฒนำคนอย่ำงสมบูรณ์ มีควำมไม่
พร้อมเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมพัฒนำศักยภำพของคนไทยให้เป็นคน
ดีมีศีลธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมที่ขำดควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำทำงด้ำนวัตถุ
กับจิตใจ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551)
กำรเปลี่ ย นแปลงที่เกิดขึ้น ในปัจจุบั นและอนำคตเกิด ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ ห ลำยองค์ก ร
ปรับตัวไม่ทันและได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ในทุกมิติไปพร้อมๆ กัน กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ คำดเดำไม่ได้ ไม่มี
ทิศทำง ทำให้ไม่สำมำรถคำดเดำได้ว่ำอนำคตจะเปลี่ยนไปในทำงใด (นัทธี จิตสว่ำง, 2557: ออนไลน์)
ควำมเสี่ยงอำจส่งผลถึงองค์กร ถ้ำมีกำรตัดสินใจผิดพลำดหรือเกิดจำกภัยธรรมชำติที่ไม่อำจคำดฝัน
อำจนำไปสู่ควำมล่มสลำยขององค์กร หำกผิดพลำดในนโยบำยย่อมส่งผลต่อกำรพัฒนำ เกิดจำกกำร
ไม่ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวของผู้บริหำรจะทำให้กระแสนิยมและควำม
ไว้วำงใจของสำธำรณชนลดน้อยลง
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ำ กำรบริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำคัญ เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่
ทำหน้ำที่จัดกำรทรัพยำกรกำรบริหำร ได้แก่ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำ หำกไม่มีระบบกำรบริหำร สถำนศึกษำก็จะไม่สำมำรถดำเนินกำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย
ได้ และกำรบริหำรสถำนศึกษำยังเป็นเครื่องมือที่ชี้ถึงควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวของสถำนศึกษำ
อีกด้วย กำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำยัง ไม่ได้ผลคุ้มค่ำ เพรำะคุณภำพกำรศึกษำไม่บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
ขำดประสิทธิภำพ ซึ่งอำจมำจำกหลำยสำเหตุ 1) หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ครู เป็นผู้ที่มี
บทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 3) สื่อ
และเทคโนโลยียังไม่ได้ถูกนำมำใช้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ปัจจุบันกำรนำคอมพิวเตอร์มำใช้ใน
กำรเรี ยนกำรสอนยังเป็ นไปได้น้อยโดยเฉพำะโรงเรียนในชนบทที่ห่ำงไกล 4) กำรบริหำรแบบศูนย์
อำนำจไว้ที่ส่วนกลำง 5) ขำดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 6) กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำยังไม่
มี คุ ณภำพเท่ำที่ควร เนื่ องจำกกำรมีสำยบั งคั บบัญชำหลำยระดั บ กำรบริหำรแบบรวมศู นย์อ ำนำจที่
ส่วนกลำงทำให้ งบประมำณที่จั ดสรรไปถึงผู้ เรียนน้อย จึงมีส่ ว นทำให้ เกิด ควำมเสี่ ยงในกำรบริห ำร
กำรศึกษำ (วิวัฒน์ ตู้จำนง, 2560)
ดังนั้น กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือทำงที่สำคัญตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดย
จะช่วยให้กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ลดกำรสูญเสียและโอกำสที่
ทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กร สถำนศึกษำจึงจำเป็นต้องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำสภำพกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7
2. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7
3. เพื่ อ ประเมิ น ควำมเหมำะสมของรู ป แบบกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งในสถำนศึ กษำ สั ง กั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7
ขอบเขตของปัญหา
1. สภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ ที่เป็นอยู่มีลักษณะเช่นใด
2. รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ ที่เหมำะสมควรเป็นอย่ำงไร
3. รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่พัฒนำขึ้นมีควำมเหมำะสมหรือไม่ เพียงใด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กำรกำหนดกรอบแนวคิด กำรพัฒ นำรูปแบบกำรบริห ำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสำร ดังภำพที่ 1
หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ
ควำมเสี่ยง
แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบ
แนวคิดของ
สมำน อัศวภูมิ (2547)
James (2013)
Scottish (2013)
Eisner (1976)
Higher Education (2013)
University of north Carolina (2013)

รูปแบบการบริหารความเสี่ยง
4 ด้ำน
1) ด้ำนด้ำนบุคลำกร
2) ด้ำนกำรดำเนินงำน
3) ด้ำนกำรเงิน
4) ด้ำนกระบวนกำร

ภาพที่ 1 รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.2 May – August 2018

189.

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 7 มีวิธีดำเนินกำรดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
กำรศึกษำสภำพบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำผู้วิจัยดำเนินกำร 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำรและ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ ศึกษำสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำตำม
สภำพจริง
การสร้า งเครื่องมือ กำรวิเครำะห์เอกสำรเป็นกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง แล้ ว ด ำเนิ น กำรสั ง เครำะห์ เ นื้ อ หำ ( Content Synthesis)
ดำเนินกำรโดย 1)กำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกเอกสำร วำงเค้ำโครงกำรวิเครำะห์ โดยคำนึงถึงกำรจำแนก
ควำมสอดคล้องกับปัญหำวัตถุประสงค์กำรวิจัย 2) จัดทำแบบวิ เครำะห์เอกสำร ตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง องค์ประกอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การหาคุณภาพของเครื่องมือ นำแบบวิเครำะห์เอกสำรที่สร้ำงขึ้นให้ผู้เชี่ยวชำญเสนอแนะ
และแก้ไขปรับปรุง
การเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์เอกสำรจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบวิเครำะห์เอกสำร
และจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะของประเด็นที่ศึกษำ
การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษำเอกสำร ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis)
ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
ประชำกร ได้แก่ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 จำนวน 2,898 คน ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2560 (สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7, 2560)
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 จำนวน 341 คน ซึ่งได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำงกำหนด
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1. คุณภำพด้ำนควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) นำแบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญ
5 คน พิจำรณำควำมสอดคล้อง ควำมครอบคลุมของข้อคำถำมกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2. ผู้ วิ จั ยได้ น ำแบบสอบถำมมำหำค่ ำ IOC (Item-Objective Congruence Index) ได้ ค่ ำ
ควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.80-1
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3. คุณภำพด้ำนควำมเที่ย ง (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยนำไปทดลองใช้กับครู
และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในสถำนศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
นครรำชสีมำ เขต 7 จำนวน 40 คน ตอบแบบสอบถำม แล้วนำแบบสอบถำมมำวิเครำะห์ หำค่ำควำม
เชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี ก ำรหำค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟำ (Alpha-Coefficient) ของครอนบำค
(Cronbach. 1970: 161) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.89
4. ผู้วิจัยนำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำวฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) ประมวลและสังเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ศึกษำของงำนวิจัยนี้ จำกแหล่งข้อมูลทำงวิชำกำรต่ำงๆ
2. ผู้วิจัยขอหนังสือจำกวิทยำลั ยนครรำชสีมำ เพื่อส่ง ไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ขอควำมร่วมมือแจกแบบสอบถำมครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
ระยะที่ 3 การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบในกำรกำหนดแนวทำงพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ ผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำใช้กำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จำนวน 5 คน ตำมเกณฑ์ เป็น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เคยได้รับกำรประเมินสถำนศึกษำหรือเป็น
ผู้ประเมินสถำนศึกษำหรือเป็นวิทยำกร หรือผ่ำนกำรอบรมประชุม สัมมนำเกี่ยวกับกำรประเมินมำแล้ว
และสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
การสร้างเครื่องมือ ลักษณะของเป็นแบบสัมภำษณ์และแบบบันทึกข้อมูล ลักษณะแบบ
สัมภำษณ์เป็นแบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured interview)
การเก็บรวบรวมข้อมูล จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน ดำเนินกำร ดังนี้
1. ผู้วิจัยติดต่อประสำนขอควำมร่วมมือในกำรสั มภำษณ์และจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้ำ 7 วัน เพื่อศึกษำร
2. นัดหมำยวันเวลำ สถำนที่ ที่จะดำเนินกำรสัมภำษณ์ ตำมที่ผู้บริหำรแต่ละคนพร้อมให้
สัมภำษณ์
3. ดำเนิ น กำรสั มภำษณ์ต ำมวัน เวลำ ที่ผู้ บริห ำรแต่ล ะคนก ำหนด โดยกำรจดบันทึ ก
ถ่ำยภำพ และบันทึกเสียง
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) สรุปสำระสำคัญ แจก
แจงควำมถี่ของผู้สัมภำษณ์แต่ละรำยกำร
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 มีวิธีดำเนินกำร เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) รำยละเอียดดังนี้
1. จัดทำเอกสำรประกอบกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้เชี่ยวชำญ เพื่อ
พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ
2. เลือกผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 5 คน ด้วยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ตำม
เกณฑ์ที่กำหนดโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นศึกษำนิเทศก์หรือผู้บริหำร ไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี เคยผ่ำนกำรอบรมกำรประเมินหรือเป็นวิทยำกรมำแล้ว และสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำ
ปริญญำโทหรือเอก
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชำญ 5 คน โดยนำไปส่งด้วยตนเอง เพื่อ
เชิญเข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรสนทนำกลุ่มโดย
กำรวิเครำะห์เนื้อหำตำมองค์ประกอบ
การจั ด กระท าข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ แ ล้ ว น ำมำ
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ ได้แก่ หำค่ำอำนำจจำแนกของข้อ คำถำมโดย
กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และหำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์ แอลฟำ
(Alpha Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) จำกนั้ นรวบรวมข้ อมู ลจำกกำรสั งเครำะห์ เอกสำร
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสังเครำะห์สภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อดำเนินกำรระยะที่ 2 ต่อไป
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยนำผลกำรสังเครำะห์เอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อง ประกอบกั บ กำรศึ กษำสภำพปั จจุ บั นของกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงของสถำนศึ กษำ สั งกั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 จำกระยะที่ 1 มำใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
ดำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภำษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้ำงที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
1. สร้ำงแบบสนทนำกลุ่ม โดยตั้งประเด็นกำรสนทนำตำมองค์ประกอบที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ
โดยนำผลกำรวิจัยตำมระยะที่ 1 มำสังเครำะห์ร่วมกับเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับศึกษำ
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สภำพปัจจุบันของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึ กษำมำเป็นกรอบเพื่อสร้ำงข้อคำถำมกำรสนทนำ
กลุ่ม
2. นำแบบสนทนำที่สร้ำงขึ้ นให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำ
และถ้อยคำ
3. ผู้ วิจัย นำแบบสนทนำที่ผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ ำวฉบับสมบูรณ์ นำไปใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล .ผู้วิจัยส่งหนังสือเพื่อเรียนเชิญผู้เชี่ยวชำญ พร้อมส่งประเด็นกำร
สนทนำ ให้ผู้เชี่ยวชำญล่วงหน้ำ 7 วัน เพื่อศึกษำรำยละเอียดเนื้อหำ ข้อมูลเรื่องที่วิจัย และประสำนงำน
กับผู้เชี่ยวชำญ เพื่อกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่จะสนทนำกลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ สรุปสำระสำคัญ แจก
แจงควำมถี่ของผู้สนทนำแต่ละรำยกำร
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม
ขั้นตอนนี้เป็นกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
สถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ที่พัฒนำขึ้นโดยกำร
สอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ตำมเกณฑ์ที่กำหนดคือ เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เคยได้รับกำรประเมินสถำนศึกษำหรือเป็นผู้ประเมินสถำนศึกษำหรือเป็น
วิทยำกร หรือผ่ำนกำรอบรมประชุมสัมมนำเกี่ยวกับกำรประเมิน มำแล้ว สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำ
ปริญญำโทหรือเอก ด้วยกำรเลือกแบบเจำะจง จำนวน 5 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำมควำม
เหมำะสม ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น สอบถำมกับผู้เชี่ยวชำญ เพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้สอบถำม โดยดำเนินกำร ดังนี้
1. ผู้วิจัยทำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกผู้เชี่ยวชำญ
2. ส่ งประเด็ นข้ อค ำถำมของแบบสอบถำมที่ ได้ รั บควำมเห็ นชอบที่ ผ่ ำนกำรพิ จำรณำ
ตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำและถ้อยคำแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชำญ
การวิเ คราะห์ข้อมูล ผู้ วิจั ย รวบรวมข้อมูล ที่ได้แล้ว นำมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
แบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงสถิติ ดังนี้
1. วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ในตอนที่ 1 ได้ แ ก่ กำรวิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถำมใช้ค่ำแจกแจงควำมถี่ (f) และค่ำร้อยละ (%)
2. วิเครำะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 ได้แก่ กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นควำมเหมำะสมของรูปแบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ
เขต 7 ใช้ค่ำเฉลี่ย ( Χ ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. สภำพกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของสถำนศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เขต 7 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงตำมลำดับ
คะแนนเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกระบวนกำร
ตำมลำดับ
2. กำรพัฒ นำ รู ป แบบกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งของสถำนศึก ษำ สั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ประกอบด้วย ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำน
กำรเงิน และด้ำนกระบวนกำร
3. กำรประเมิ น รู ป แบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของสถำนศึ กษำ สั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก
อภิปรายผลการวิจัย
1. สภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก กำรที่ครูและ
บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในสถำนศึ ก ษำ แสดงควำมคิ ดเห็ นต่ อกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของผู้ บริ หำร
สถำนศึกษำว่ำมีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในระดับมำกนั้น ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้ บริหำรสถำนศึกษำให้
ควำมส ำคั ญ และเห็ น คุ ณ ค่ ำ ของควำมเสี่ ยงถ้ ำ ผู้ บ ริ ห ำรมี แ นวทำงในกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภำพจะช่วยลดโอกำสหรือควำมรุนแรงของกำรสูญเสียและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กำรได้
เป็นอย่ำงดี จึงต้องมีกำรเตรียมพร้อมในกำรรับมือกับ ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธร สุนทรำยุทธ (2550: 18) ที่เห็นว่ำควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินกำรที่เกิดจำกกำรตัดสินใจ
ผิดพลำดของผู้บริหำรหรือเกิดจำกภัยธรรมชำติที่ไม่คำดฝันอำจนำไปสู่ควำมล่มสลำยขององค์กรได้
ส่วนองค์กรทำงกำรศึกษำถึงแม้ไม่ได้เป็นองค์กรแสวงหำผลกำไรหำกผู้บริหำรตัดสินใจผิดพลำดย่อม
ส่งผลถึงคุณภำพกำรศึกษำได้เช่นกัน
2. กำรพั ฒ นำรู ป แบบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของสถำนศึ ก ษำ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 อภิปรำยผลดังนี้
ด้ำนบุคลำกร เป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำร
ดำเนิน งำนของบุ คลำกรในองค์กรซึ่งกำรบริหำรควำมเสี่ ยงของโรงเรียนปฏิบัติตำมองค์ประกอบนี้
ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร โดยกำรกำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนที่
ชัดเจน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเพื่อนครูด้วยกัน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
บุคลำกรให้ครูมีส่วนร่วมกำหนดนโยบำย วำงแผนกำรดำเนินงำน ถ้ำเกิด ควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็น
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ควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรนำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ นฤมล โฉมสะอำด และคณะ (2551) ที่เห็ นว่ำกำรกำรบริห ำรควำมเสี่ ยงเมื่อได้ทำงเลื อกที่
เหมำะสมในกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งมี ทีมจะต้องร่ว มกันปฏิบัติ จึงต้องอำศัยควำมเข้ำใจและควำม
ร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำรติดตำมประเมินผลจะช่วยให้ทีมบริหำรควำมเสี่ยงได้ข้อมูล
เพิ่มเติมไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหำควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น
ด้ำนกำรดำเนินงำน เป็นกำรติดตำมโครงกำรอย่ำงใกล้ชิดเพื่อตรวจวัดกำรบรรลุผล
สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคนจึงเห็นควำมสำคัญกับควำมเสี่ยงด้ำนนี้มำก ทั้งนี้อำจ
เป็นเพรำะกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหำรที่จะสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้อง เป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรบริหำรงำน และสำมำรถ
สร้ำงผลงำนที่สอดคล้องตำมเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนจะ
ช่วยให้ผู้บริหำรทรำบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหำรในกำร
ปรับเปลี่ ยนกลยุ ทธ์ให้สอดรั บกับ สถำนกำรณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไปสอดคล้ องกับแนวคิดของ วิวัฒ น์ ตู้
จำนงค์ (2560) ว่ำ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำนเป็นกำรบริหำรที่ต้องครอบคลุมกระบวนกำรภำยใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม กำรจูงใจ กำรติดตำมผลงำน กำรคัดเลือกบุคคลให้
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน สภำพแวดล้อมและเทคโนโลยี
ด้ำ นกำรเงิ น เป็ น ควำมรั ด กุ ม ในกำรวำงแผน กำรจั ดท ำ กำรควบคุ ม และกำรติ ดตำม
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณซึ่งโรงเรียนต้องปฏิบัติตำมองค์ประกอบนี้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้บริหำร
ควรระมัดระวังกำรใช้เงินงบประมำณ โดยเฉพำะกำรปฏิบัติงำนด้ำนจัดซื้อ จั ดจ้ำงพึงหลี กเลี่ ยงกำร
คอรัปชั่น สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ประกอบ กุลเกลี้ยง (2550) ได้ศึกษำเรื่อง รูปแบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันคอรัปชั่นในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่กล่ำวถึงพฤติกรรมคอรัปชั่นด้วยกำรเบียด
บัง ยักยอก หรือนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ส่วนตัว
ด้ำนกระบวนกำร เป็นกำรปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำของผู้บริหำร เพื่อให้
โรงเรี ยนปฏิบัติ ตำมองค์ประกอบนี้ ผู้บริหำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำร ว่ำควำมสำคัญในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนนี้ระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้บริหำรได้เน้นกระบวนกำรทำงำน ถ้ำผู้บริหำร
สถำนศึกษำเกิดควำมผิดพลำดในด้ำนนี้เมื่อใดจะส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
โดยตรง สอดคล้องกับแนวคิดของ ธร สุนทรำยุทธ (2550: 18) ที่เห็นว่ำควำมเสี่ยงต่อควำมล้มเหลว
ของนโยบำยหรือโครงกำรหำกผิดพลำดในนโยบำยย่อมส่งผลต่อทิศทำงกำรพัฒนำหำกเป็นระดับ
โครงกำรก็ส่งผลถึงควำมสูญเปล่ำของโครงกำรมักจะเกิดจำกกำรไม่ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ไม่คำนึงถึง
จุดคุ้มทุนหรือมีกำรทุจริต
3. กำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ เห็นด้วยในระดับมำกทุกข้อ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะรูปแบบมีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของภำครัฐ ดังที่ กระทรวงศึกษำธิกำร (2546ค) ได้กล่ำวถึงกำร
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ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ส่วน
รำชกำรต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำทุกแห่ ง เพื่อลด
มูลเหตุที่จะเกิดควำมเสี่ยงในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ ควบคุมประเมินและตรวจสอบได้อย่ำงมี
ระบบโดยคำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรรำชกำรประจำปีของต้นสังกัด
ข้อเสนอแนะ
การนาผลการวิจัยไปใช้
1. สถำนศึกษำควรมีกำรอบรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ทุกคนในสถำนศึกษำเข้ำใจในทุกด้ำน
2. สถำนศึกษำควรมีกำรจัดทำแผนรองรับควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของสำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมและกำหนดเป้ำหมำยใน
กำรดำเนินกำรตำมรูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพื่อศึกษำรูปแบบกำรจัดทำ และตรวจสอบงบประมำณของโรงเรียน
2. ควรวิจัย ปัญหำ และอุปสรรคในกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน
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