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บทที่ 5 
 

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
ผูวิจัยสรุปและอภิปรายผลดังนี้ (1) เพื่อศึกษาโอกาสเกิดความเส่ียง ความรุนแรงของผลกระทบและ
ระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับ 
ความเสี่ยงของโรงเรียนสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูจําแนกตามเพศ 
ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ดานขอมูลท่ัวไป 
 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 166 คน โดยรวมเปนเพศหญิง รอยละ 60.84 เปนเพศชาย  
รอยละ 39.16 อายุอยูระหวาง 30-40 ป รอยละ 43.37 รองลงมาคือ 41-50  ป รอยละ 34.34 ตําแหนง  
เปนผูบริหารรอยละ 3.01 ผูปฏิบัติงานคือ ครู รอยละ 96.99 ประสบการณดานการปฏิบัติงาน 6-15 ป 
รอยละ 40.36 รองลงมาคือ 35.54 วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี รอยละ 65.66 รองลงมาคือ  
ปริญญาโท รอยละ 16.87 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหโอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 วิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงจากผลคูณระหวางคาเฉล่ียโอกาสการเกิด
ความเส่ียงกับคาเฉล่ียผลกระทบของความเส่ียง ตามเกณฑในการประเมินความเส่ียง (Risk Profile) 
ขององคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงสรุปในภาพรวม 
และแยกเปนรายขอแตละดานดังนี้ 
 ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ   
 ระดับความเส่ียงดานการบริหารการเงินและงบประมาณ พบวา ในภาพรวมมีระดับ

ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก (μ = 18.61) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

130 

สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเส่ียงจากขอมูล ดานงบประมาณและแผนงานไม

ถูกตองทําใหทานมีการตัดสินใจท่ีไมเหมาะสม (μ = 20.34) รองลงมาคือ การจัดทําแผน
งบประมาณในสถานศึกษา/หนวยงานของทาน มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและสพฐ. โดยมีการสอดคลองรับกับปรัชญา/

ธรรมนูญสถานศึกษาแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.และสพท. (μ = 19.62) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ 
สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีการวางแผนการจัดทําแผนงบประมาณ และสถานศึกษา/

หนวยงานของทานมีภาวะความเส่ียงในดานการจัดหาพัสดุ โดยยึดหลักความโปรงใส (μ = 17.40) 
 ดานการบริหารนโยบาย 
 ระดับความเส่ียงดานการบริหารนโยบาย พบวา ในภาพรวมมีระดับความเส่ียงอยูใน

ระดับสูงมาก (μ = 18.60) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงาน

ของทานมีความชัดเจนดานนโยบายและชวยใหบรรลุเปาประสงคของสถานศึกษา/หนวยงาน (μ = 

19.62) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีภาวะความเส่ียงดานคุณวุฒิตามสาขาของอาจารย/ครู (μ 
= 19.50) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีเอกภาพในการปฏิบัติงาน (Unity 
of actions) จําแนกตามหนาท่ี เชน งานวิชาการ งานบุคคล งานการเงินและงบประมาณ งานบริหาร
ท่ัวไป และงานแบงตามแผนกงาน เชน งานทะเบียน งานวัดผล งานธุรการ มีการกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกัน (μ = 17.30) 
 ดานการบริหารกลยุทธ 
 ระดับความเส่ียงดานกลยุทธของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมมีระดับความเส่ียงอยูใน

ระดับสูงมาก (μ = 18.75) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ตัวช้ีวัดผล 

การดําเนินงานในการเช่ือมโยงกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือเล่ือนระดับ (μ = 20.48) รองลงมาคือ 

การนําแผนกลยุทธไปใชในทางปฏิบัติงานในสถานศึกษา (μ = 20.00) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ 
การสรางความสัมพันธและความรวมมือในการบริการทางการศึกษาระหวางสถานศึกษากับองคกร

ทองถ่ิน (μ = 17.46) 
 ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
 ระดับความเส่ียงดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาพบวา ในภาพรวมมี

ระดับความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก (μ = 19.44) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเส่ียงเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตน 

ตามจรรยาบรรณของอาชีพครู (μ = 20.20) รองลงมาคือ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลของ

สถานศึกษาของทานมีภาวะความเส่ียงตอความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา (μ = 
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20.00) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษาของทาน มีภาวะความเส่ียงดานการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรทางการศึกษา เชน บุคลากรทางการศึกษาใชเวลาในการเรียนการสอนสวนใหญใน 

การทําวิจัย/เสนอผลงาน ขาดการนําผลการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน เปนตน (μ = 18.25) 
 ดานความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก   
 ระดับความเส่ียงจากเหตุการณภายนอกพบวา ในภาพรวมมีระดับความเส่ียงอยูใน

ระดับสูงมาก (μ = 19.29) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ การวิเคราะหและ
ประเมินผลไดและผลเสียที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายนอก ท้ังทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรม
ตางๆ ของบุคลากร การควบคุม การตรวจสอบ การบริหารความเส่ียงท่ีไมเหมาะสม และไมอาจ

ตอบสนองความตองการ หรือกลยุทธและเปาหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปไดทันเวลา (μ = 20.30)  

รองลงมาคือ นโยบายการเปดประชาคมอาเซียนมีผลตอโรงเรียน (μ = 20.00) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด
คือ  โรงเรียนของทานอยูใกล รานเกม อินเตอรเน็ท  แหลงม่ัวสุมของนักเรียน หรือแหลงท่ีนักเรียน
หนีเรียนมารวมกัน รานจําหนายสุรา บุหร่ีใหแกเด็ก เขตกอสราง แหลงการพนัน แหลงเส่ือมโทรม 

เปนตน (μ = 18.34) 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหตารางระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ 
 ผลการวิเคราะหตารางระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการพบวา ระดับความ
เส่ียงของการบริหารโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมมีระดับความเส่ียงใน
ระดับสูงมาก (18.94) เม่ือพิจารณารายปจจัยความเส่ียงพบวา ปจจัยความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรในสถานศึกษา มีระดับความเส่ียงสูงสุด (19.44) รองลงมาคือ ปจจัยความเส่ียงดาน
เหตุการณภายนอก (19.29) ปจจัยความเส่ียงดานการบริหารกลยุทธ (18.75) ปจจัยความเส่ียงดาน
การบริหารการเงินและงบประมาณ (18.61) และปจจัยความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงนอยท่ีสุด คือ 
ปจจัยความเส่ียงดานการบริหารนโยบาย 
 ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของผลกระทบของโรงเรียนสมุทรปราการ
ของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการ 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางดานระดับความเส่ียงของโรงเรียน
สมุทรปราการ จําแนกตามเพศ พบวา ปจจัยดานความเส่ียงในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับความเส่ียงมากกวาเพศชาย เม่ือจําแนกรายดาน  
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานการบริหาร
การเงินและงบประมาณ ดานการบริหารนโยบาย ดานการบริหารกลยุทธ ดานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา ดานความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
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 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความเส่ียงในภาพรวมของโรงเรียนสมุทรปราการ  
จําแนกตามกลุมอายุ พบวา กลุมอายุตางกัน มีระดับความเส่ียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวา กลุมอายุตางกัน ท่ีมี
ระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี
จํานวน 1 คู ไดแก กลุมอายุต่ํากวา 30 ป มีระดับความเส่ียงนอยกวากลุมอายุ 30-40 ป 
 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความเส่ียงในภาพรวมของโรงเรียนสมุทรปราการ 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา วุฒิการศึกษาสูงสุดมีระดับความเส่ียงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวา วุฒิ
การศึกษาสูงสุดมีระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับความเส่ียงนอยกวาวุฒิปริญญาตรี 
 4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความเส่ียงในภาพรวมของโรงเรียนสมุทรปราการ  
จําแนกตามกลุมอายุ พบวา ประสบการณดานการปฏิบัติงานมีระดับความเส่ียงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวา  
ประสบการณดานการปฏิบัติงานมีระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ปฏิบัติงานตํ่ากวา 6 ป มีระดับความเส่ียงนอย
กวาปฏิบัติงาน 6-15 ปและปฏิบัติงานตํ่ากวา 6 ป มีระดับความเส่ียงนอยกวาปฏิบัติงาน 16-25 ป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยและอภิปราย
ผลท่ีคนพบดังตอไปนี้ 
 1. ระดับการบริหารความเส่ียงตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียน
สมุทรปราการ จําแนกตามเพศ มีความแตกตางกันปจจัยดานความเส่ียงในภาพรวมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับความเส่ียงมากกวาเพศชายซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรภรณ ปฐมกุลนิธิ (2546, หนา 155) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครไดผลวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันทางดานเพศอายุและอายุงานมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแตกตางกันแตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญชวย
เล้ียวประไพ (2546, หนา 61-64) ศึกษาเร่ืองการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศของผูนําเขาผูสงออกและผูนําเขา-สงออกพบวาผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกบัการทําประกันภัย
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสวนใหญเปนเพศหญิงและมีตําแหนงงานในระดับผูจัดการฝาย
การเงินธุรกิจประเภทผูสงออกจะสนใจทําประกันภัยความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนมากท่ีสุดและ
ใกลเคียงกับงานวิจัยของ Arlene (1991, p.289-302) พบวาผูบริหารมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียท่ีเปน
เพศหญิงมีความสามารถในการขจัดความเคียดสูงกวาผูบริหารท่ีเปนเพศชายและอาจเปนเพราะวา
ผูบริหารท่ีเปนเพศชายมีการบริหารส่ือสารนอกระบบมากกวาผูบริหารท่ีเปนเพศหญิงอีกท้ัง
ผูบริหารเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบในขอบเขตของการใชจายเงินมากกวาและยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2537, หนา 8) ท่ีพบวาผูบริหารมหาวิทยาลัยท้ังเพศชาย
และหญิงมีความเครียดในการทํางานไมแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมนา เสือเอก 
(2553, หนา 186) ท่ีพบวา การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ตามสถานภาพของผูบริหารไดแกเพศจําแนกเปนเพศชายและหญิงแตกตางกัน” นั้นจากการศึกษา
พบวาโดยรวมเพศชายสูงกวาเพศหญิงและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Richard Krieshok and Thomas (1989, p.177) ซ่ึงเปรียบเทียบภาวะ
เครียดของอาจารยมหาวิทยาลัยระดับผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารยและศาสตราจารยพบวา
เพศไมมีความแตกตางในเร่ืองความเครียดในการทํางาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการบริหารความ
เส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการผูบริหารที่มี เพศตางกันมีสภาพ 
การปฏิบัติงานดานการบริหารความเส่ียงแตกตางกันโดยเพศชายจะมีการบริหารความเส่ียงสูงกวา
เพศหญิงอาจเปนเพราะวาเพศชายมีการบริหารความเส่ียงในดานตางๆทุกดานในการทํางานและ
เขาใจทิศทางการบริหารความเส่ียงการปรับตัวการแกปญหารวมถึงการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมมากกวาเพศหญิงอีกท้ังผูบริหารเพศชายมักจะมีบุคลิกภาพท่ีดีบุคคลท่ีมีความสามารถและมี
ตําแหนงสูงยอมตองทํางานรวมกับคนจํานวนมากการติดตอส่ือสารกับบุคคลตองมีลักษณะท่ีดีหรือ
มีบุคลิกภาพท่ีดีจึงจะสามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ ไดดีสามารถโนมนาวจิตใจใหผูรวมงานหรือ 
ผูมาติดตอดวยมีความรูสึกพอใจเกิดความนิยมชมชอบรูสึกประทับใจยินดีรวมมือดวยความเต็มใจก็
จะทําใหงานประสบความสําเร็จไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีเกิดประโยชนรวมกันองคกรก็จะ
พัฒนาม่ันคงและผูบริหารเพศชายใหความสําคัญในการนําระบบการบริหารความเส่ียงเขามาใชงาน
มีการกําหนดใหทุกหนวยงานบริหารความเส่ียงในงานที่ รับผิดชอบมีการกําหนดขอมูลใน 
การตัดสินใจและบริหารความเส่ียงมีการปองกันไมใหเกิดอันตรายระหวางการมีการวิเคราะหสถิติ
นักเรียนแรกเขาเปนระยะๆ เพื่อทราบสถานการณปจจุบันโรงเรียนใสใจกับความเส่ียงดาน
โครงสรางการกํากับดูแลท่ีอาจเกิดข้ึนมีการประเมินความเส่ียงของระบบสารสนเทศตามระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมมีกระบวนการตรวจสอบความเขาใจของบุคลากรเพื่อวัดประสิทธิภาพในการส่ือสารมี
วิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายในและภายนอกสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดมีการประเมิน
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ประสิทธิภาพประสิทธิผลทรัพยากรมีการประเมินความคุมคาในการใชทรัพยากรและมีการกําหนด
วัตถุประสงคของกระบวนการซ่ึงผูบริหารเพศชายจึงมีการบริหารความเส่ียงสูงกวาผูบริหารเพศ
หญิง 
 2. ระดับการบริหารความเส่ียงตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียน
สมุทรปราการ จําแนกตามอายุ มีความแตกตางกัน ระดับความเส่ียงในภาพรวมของโรงเรียน
สมุทรปราการ จําแนกตามกลุมอายุ พบวา กลุมอายุตางๆ มีระดับความเส่ียงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรภรณ ปฐมกุลนิธิ (2546, หนา 155) 
ทําการศึกษาวิจัยเ ร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษยของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครไดผลวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันทางดานเพศอายุและ
อายุงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน 
 3. ระดับการบริการความเส่ียง  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียน
สมุทรปราการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา มีความแตกตางกันระดับความเส่ียงในภาพรวมของ
โรงเรียนสมทุรปราการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา วุฒิการศึกษาสูงสุดมีระดับความเส่ียง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปจจุบันโรงเรียนมุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือใหระบบการบริหารโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการ
บริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารนโยบาย การบริหารกลยุทธ การจัดการเรียนการสอน 
ซ่ึงการดําเนินการจะมีประสิทธิภาพไดหรือไมนั้นตองอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  
ทันสมัย ใชเทคนิคและกลวิธีดําเนินการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน ระดับการศึกษาเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ ระดับการศึกษาท่ีสูงกวาจะทําใหบุคคลมี
ความสามารถและความเชื่อม่ันในตนเองสูงข้ึน ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะเปนผูท่ีมีความม่ันใจใน
การปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรูและขอมูลท่ีเช่ือถือได ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะทําให
ความสามารถในการทํางานและการพัฒนาตนเองไมเทากันและสอดคลองกับงานวิจัยของ มณี  ล้ีศิริ
วัฒนากูล (2540, หนา 96) พบวา การศึกษาทําใหการแสดงพฤติกรรมในการทํางานแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  ปทอง (2540, หนา 98) พบวา ผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ข้ึนไปมีความสามารถในการตัดสินใจวางแผนดานการบริหารการพยาบาลสูงกวาผูท่ีมีระดับ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
 4. ระดับการบริการความเส่ียง  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียน
สมุทรปราการ จําแนกตามประสบการณ มีความแตกตางกันประสบการณดานการปฏิบัติงานมี
ระดับความเส่ียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูบริหารท่ีมีประสบการณใน 
การทํางานมากมีการบริหารความเส่ียงสูงกวาผูบริหารท่ีมีประสบการณในการทํางานนอยและ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

135 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมนา เสือเอก  
(2553, หนา 189) ท่ีพบวา การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ผูบริหารที่มีประสบการณในการทํางานมากมีการบริหารความเส่ียงสูงกวาผูบริหารที่ มี
ประสบการณในการทํางานนอยและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวพร จันทรังสีวรกุล (2548, หนา 61) พบวาผูประกอบการที่มีระยะเวลา
ดําเนินงานตางกันมีการปฏิบัติการบริหารความเส่ียงโดยรวมดานคุณภาพดานคุณลักษณะและดาน
ราคามีการปฏิบัติแตกตางกันและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภา นิตยศักดิ์ (2533, หนา 89) 
พบวาผูบริหารท่ีมีประสบการณการบริหารมากกวาจะใหคะแนนการจัดการตอความเส่ียงของ 
การปฏิบัติการพยาบาลสูงกวาผูบริหารท่ีมีประสบการณการบริหารนอยกวาเนื่องจากประสบการณ
จะชวยเสริมทักษะในการทํางานโดยเฉพาะดานการบริหารเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขและปองกัน
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันเวลาทักษะดานความคิดเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดทักษะในการแกปญหาก็เปน
ส่ิงจําเปนในการพัฒนาทักษะในการตัดสินใจสามารถทําใหคนจินตนาการไดกวางไกลรอบคอบมี
เหตุผล (Kirk, 1981, p.172) ทักษะในดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณท่ีผานมาในอดีตของ
มนุษยจึงเปนประสบการณในการทํางานของมนุษยทุกคนซ่ึงเปนเหตุผลหนึ่ง ท่ีทําใหผล 
การปฏิบัติงานแตกตางกันและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Cooper (2004, pp. 487-491) ไดศึกษา
เกี่ยวกับบรรยากาศความปลอดภัยในการทํางานซ่ึงเกี่ยวของกับเจตคติ 
 ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูบริหารท่ีมีประสบการณในการทํางานมากมีการบริหารความ
เส่ียงสูงกวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํางานนอยอาจเปนเพราะวาผูบริหารที่ปฏิบัติงานมา
นานเขามาบริหารจัดการงานในโรงเรียนไดหลายปจะทําใหมีขอมูลของความเส่ียงในดานตางๆ เชน
ดานสภาพแวดลอมภายในองคกรการกําหนดวัตถุประสงคหรือการมีขอมูลเกี่ยวกับการเงินบุคลากร
นักเรียน เปนตน ซ่ึงหากมีความเส่ียงเกิดข้ึนก็มีแนวทางในการแกไขปญหาอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพสงผลใหการดําเนินงานในโรงเรียนดานตางๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายอีกท้ัง
ผูมีประสบการณตางกันทําใหแนวคิดตางกันจึงใหความสําคัญของการบริหารความเส่ียงตางกันจะ
เห็นไดวาการบริหารความเส่ียงทุกดานผูบริหารท่ีมีประสบการณในการทํางานมากจะให
ความสําคัญมากกวาผูบริหารท่ีมีประสบการณในการทํางานนานยอมมีประสบการณในการทํางาน
มากกวาทําใหเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานมากกวาสามารถวิเคราะหสังเคราะหและแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนในงานไดอยางมีวิจารณญาณรวมถึงการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและ
การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถและประสบการณทํางานนอย 
 เนื่องจากความเส่ียงท้ัง 5 ดาน โอกาสและความเส่ียงท่ีจะเกิดมีความเส่ียงเปนไปไดสูง 
ดังนั้นผูบริหารควรแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานภายในโรงเรียน โดยประกอบดวยผูอํานวยการ
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โรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนนักเรียนและกรรมการ
สถานศึกษาเขามาเปนกรรมการรวม 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยเร่ืองการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนสมุทรปราการ ดังตอไปนี้ 
  1.1 ดานการเงินและงบประมาณ โรงเรียนสมุทรปราการควรพิจารณาแนวทางใน
การบริหารความเส่ียงใหมากข้ึน โดยเฉพาะประเด็นภาวะความเส่ียงจากขอมูลดานงบประมาณและ
แผนงานไมถูกตองทําใหผูบริหารมีการตัดสินใจท่ีไมเหมาะสมโรงเรียนควรแตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินงานดานแผนงานและตรวจสอบงบประมาณในรูปของคณะบุคคล 
  1.2 ประเด็นดานนโยบาย โรงเรียนสมุทรปราการควรพิจารณาแนวทางในการ
ดําเนินนโยบาย ในรูปแบบคณะกรรมการ กําหนดนโยบาย เปาประสงค พันธกิจ ใหตรงกันและรับรู
รวมกันท้ังองคกร โดยเฉพาะประเด็นความชัดเจนดานคุณวุฒิตามสาขาของครูอาจารยและชวยให
บรรลุเปาประสงคของสถานศึกษา/หนวยงาน 
  1.3 ดานการบริหารกลยุทธ โรงเรียนสมุทรปราการควรกําหนดกลยุทธแบบมี 
สวนรวมสามารถนําไปปฏิบัติในระดับหนวยงานได เพื่อจะไดเปนแนวเดียวกันท้ังโรงเรียน
โดยเฉพาะกลยุทธดานตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในการเช่ือมโยงกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือเล่ือน
ระดับ  ควรนําผลงานครูแลวนําขอมูลมาพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน การนําแผนกลยุทธไปใชในทาง
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาโรงเรียนตองแตงตองคณะกรรมการกําหนดนโยบาย เปาประสงค พันธกิจ 
และรับรูรวมกันท้ังองคกร 
  1.4 ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการควร
แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดภารกิจ และทิศทางการพิจารณา ควบคุมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา เปนอันดับแรก และกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัติโดยเฉพาะประเด็นภาวะความเส่ียงเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตน ตาม
จรรยาบรรณของอาชีพครูโรงเรียนสมุทรปราการตองแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบาย 
เปาประสงค พันธกิจ ใหตรงกัน และรับรูรวมกันท้ังองคกร 
  1.5 ดานความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก โรงเรียนสมุทรปราการควรแตงต้ัง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายเปาประสงค พันธกิจ ใหตรงกันและรับรูรวมกันท้ังองคกรวิเคราะห
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และประเมินผลไดและผลเสียท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายนอก ท้ังทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรม
ตางๆ ของบุคลากรท่ีเปล่ียนแปลงไปไดทันเวลา และนโยบายการเปดประชาคมอาเซียน 
  1.6 ผูบริหารควรประชุมเพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจ เร่ืองการบริหารความเส่ียง 
เพื่อบุคลากรทุกคนเขาใจตรงกันโรงเรียนสมุทรปราการตองแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบาย 
เปาประสงค พันธกิจ ใหตรงกัน และรับรูรวมกันท้ังองคกร 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
  2.1 ศึกษาประเด็นความเส่ียงในเชิงลึกของแตละดาน เชน ดานการบริหารจัดการ
งบประมาณ การจัดการเรียนการสอน เปนตน 
  2.2 ศึกษาการกําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได และกําหนดระดับของความเส่ียง
ในแตละกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อจะไดเปนแนวทางในการจัดการความเส่ียงของโรงเรียน 
 


