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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีขอสรุปเกี่ยวกับสภาวะ
การศึกษาไทยวามีสถานศึกษาจํานวนมากไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ํา ขาดคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคท้ังการคิดวิเคราะห ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องคุณธรรมจริยธรรม มี
ปญหาขาดแคลนครู  คณาจารยท่ีมีคุณภาพ  มีคุณธรรม ไมไดคนเกง คนดีและใจรักมาเปนครู ยังไม
มีการบริหารจัดการท้ังสูสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
เปาหมายรวมท้ังขาดสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาจากทุกภาคสวนอยางแทจริง 
(สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552, หนา 2-5) 
 สืบเนื่องมาจากความลมเหลวของวงการศึกษาไทยในการปฏิรูปการศึกษารอบแรก ถือ
เปนบทเรียน “ความเส่ียง” ของการบริหารจัดการการศึกษาไทยท่ีหนวยงานในภาครัฐไมตระหนัก
ถึงดังนั้น หนวยงานของรัฐจะตองตระหนักและใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียง เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง และรวมมือรวมใจกันบริหารความเส่ียง เพ่ือปองกันหรือ
ลดปญหาความเส่ียงที่ไดรับจากบทเรียนในอดีตในเชิงรุกใหมากข้ึนการบริหารความเส่ียงศึกษาได
จากบริหารบริษัทไปรษณียไทย กลาววา บริษัทไปรษณียไทย จํากัดไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององคกรขึ้น เพื่อเปน
แนวทางการดําเนินงาน อีกท้ังเปนการปลูกฝงสรางนิสัยและสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกระดับของ 
ปณท. นําแนวคิดและวิธีการบริหารความเส่ียงเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของ ปณท. สืบไป
(บริษัทไปรษณียไทย จํากัด, 2552, หนา 43) และศึกษาไดจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ตามคําพิพากษาของศาลปกครอง วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย กลับสูสถานการณเปนรัฐวิสาหกิจ คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.) ดังเดิม จึง
ไดปรับปรุงโครงสราง “การบริหารความเส่ียง “เพ่ือความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานภาพ 
สืบเนื่องจากการกับสูสถานะเดิม ประกอบกับการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเส่ียงท่ี
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คํานึงถึงความพอเพียง และความนาเช่ือถือของพลังงานไฟฟา สงผลใหปจจัยความเส่ียงท้ังปจจัยจาก
ภายนอกและภายในของ กฟผ. ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานเปล่ียนแปลงปจจัยความเส่ียง แต
ยังคงจําแนกเปน 6 ประเภท ไดแกความเส่ียงดานกลยุทธและการแขงขัน ความเส่ียงดานการเงิน  
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเส่ียงดานบุคลากรความเส่ียงดานชุมชนและส่ิงแวดลอมและ
ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (สํานักงานผูวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย, 2549, หนา 38- 41) จากขอมูลกลาวขางตนจะเห็นไดวาการบริหารความเส่ียงเปนส่ิงสําคัญและ
จําเปนในสภาพสังคมท่ีไมแนนอนและมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น องคการทางการ
ศึกษาตองสามัคคีกันเรงขับเคล่ือนการบริหารความเส่ียง เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง (พ.ศ. 2552-2561) บรรลุวัตถุประสงคและพัฒนากาวหนาข้ึนไป ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในองคการ
การศึกษา ควรจะศึกษาแนวคิดทฤษฏีองคการตางๆ ของนักวิชาการ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ใหองคการบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังทฤษฏีองคการ (Organization  Theory) วา
ตามหลักการบริหารตามแบบ Fayol ซ่ึงเรียกวาหลักบริหารสากล 14 ขอ ไดแก หลักการแบงงานกัน
ทําหลักอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักวินัยหลักเอกภาพในการบังคับบัญชาหลักเอกภาพใน
การอํานวยการหลักผลประโยชนสวนตัวเปนรองผลประโยชนสวนรวมหลักผลประโยชนตอบแทน
หลักการรวมอํานาจหลักสายการบังคับบัญชาหลักของความมีระเบียบหลักความเสมอภาคหลัก
ความม่ันคงหลักความคิดริเร่ิมสรางสรรคหลักของความสามัคคี ซ่ึง วิเชียร วิทยาอุดม (2551, หนา 
29-31) ไดนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ และปรับปรุงใหเขากับบริบทของสถานศึกษา ใน 
การวางแผนกลยุทธเพื่อเสริมสรางฐานความรูดานการศึกษาท่ีเขมแข็งใหกับประเทศอยางยั่งยืนการ
จัดการศึกษาจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นยอมข้ึนอยูกับการรวมมือรวมใจของสมาชิก
องคการทางการศึกษา  ท่ีจะเปนกลไกลในการขับเคล่ือนใหการดําเนินงานในการบริหารความเส่ียง
เปนไปตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวจนบรรลุผลสําเร็จ 
 ในการบริหารงานในปจจุบันตองยอมรับวา เหตุผลเบ้ืองตนท่ีสนับสนุนใหมีการบริหาร
ความเส่ียงในองคกรก็คือ การท่ีองคกรตองพยายามสรางหรือเพิ่มมูลคาใหกับผูท่ีมีสวนไดเสีย  
แมวาความไมแนนอนหลายประการท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน มูลคาขององคกรจะ
เกิดข้ึนเพียงใดข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารในการตัดสินใจ และการกําหนดกลยุทธการ
บริหารงานในองคกรนั้นๆ ซ่ึงความไมแนนอนของการดําเนินงานในองคกร เปนเสมือนดาบสอง
คม คือ อาจกอใหเกิดผลลัพธในทางบวกถือวาเปนการใหโอกาสแกองคกรหรืออาจกอใหเกิดทาง
ลบซ่ึงถือวาเปนความเส่ียง (ธนรัตน แตวัฒนา, 2550, หนา 1) สวน พสุ เดชะรินทร (2550) กลาววา 
“ส่ิงหนึ่งท่ีเราตองยอมรับก็คือ ไมมีองคกรหรือบุคคลใดท่ีจะดําเนินงานอยูในสภาวะแวดลอมท่ี
ปราศจากความเส่ียง ทุกคนหรือทุกองคกรจะดํารงอยูภายใตความเส่ียงทั้งนั้น อภิญดา สวารชร 
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(2547, หนา 1) กลาววา ความเส่ียงคือ เหตุการณ การกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ี
ไมแนนอน และจะสงผลกระทบ หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะ
บรรลุความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค ท้ังในระดับองคการ ระดับหนวยงานและ
ระดับบุคคลได สําหรับกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะ สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ 
(2553) กลาววา ความเส่ียง คือ เหตุการณ/การกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไม
แนนอนและสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือ
กอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัด (กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะ สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ, 2553, หนา 3) กลาว
โดยสรุปไดวา ความเส่ียง คือ เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยไมไดคาดคิดและสงผลกระทบในการ
ทํางานนั้นๆ ไมประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวัง และสรางความเสียหายใหแกองคการและตัว
บุคคล การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนใน ป พ.ศ. 2558 นั้น กระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะท่ีรับผิดชอบดูแล นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาจะตองเตรียม
ความพรอมใหกับบุคลากรดังกลาวในทุกๆ ดาน เพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันและสามารถเขาสู
การเปดเสรี ท้ังทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดย กระทรวงศึกษาธิการจะ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหม ใหเปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี (Area Based) 
(วรวัจน เอ้ืออภิญญากุล, 2554) ดังนั้นหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมความพรอมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงใน ยุคโลกาภิวัตนในเชิงรุกใหมากข้ึนและจะตองมีวิสัยทัศนใหเห็นถึงปญหาขางหนา 
และใหถือเปน“ความเส่ียง”ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของจะตองตระหนักถึงความสําคัญใน เร่ือง
“การบริหารความเส่ียง”เปนอยางยิ่ง เพราะความเส่ียงทําใหเกิดความเสียหาย ดังท่ีกลาวขางตนแลว 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ไดใชแนวทางในการวางนโยบาย
ดังนี้ วิสัยทัศน: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพลังขับเคล่ือนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของประเทศไทยใหเปนผูนําหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พันธกิจ:
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษา
อยางมีคุณภาพ เปาประสงค: ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู
ความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป อยางท่ัวถึง และไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู
ความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกศักยภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษามีความเขมแข็งเปนกลไกลเฉียงใต การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดเขต
ชายแดนภาคไดรับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรมีความปลอดภัยม่ันคง กลยุทธ: พัฒนา
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คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 
ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในการเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน พัฒนาการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จุดเนน: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ป 2554 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 4 นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ทุกคนอานออกเขียนได  คิดเลขเปน เพิ่มศักยภาพนักเรียนดานภาษา ดาน
คณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร และดานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสูความเปนหนึ่งในสองของภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติ สรางทางเลือกในการเรียนรูท่ีเนน
ใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน  ศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ เสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล
สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ นักเรียน ครู และสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ นักเรียน ครู และสถานศึกษาไดรับ 
การพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง และผานการรับรองจากการประเมิน คุณภาพ
ภายนอก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
 การนํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงมาสูการปฏิบัติ
ของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สมุทรปราการ วิสัยทัศน:  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 สมุทรปราการเปนหนวยงานที่เขมแข็งทันสมัยเปนแกนนํารวมพลังขับเคล่ือน
การปฏิรูปและการศึกษาสูมาตรฐานและยกระดับสูมาตรฐานสากล พันธกิจ:ขับเคล่ือนการจัด
การศึกษามัธยมอยางมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาใหไดมาตรฐานและยกระดับสูมาตรฐานสากล สงเสริมสนับสนุนและประสานความ
รวมมือทุกภาคสวนในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสูมาตรฐานสากล พัฒนาผูเรียนใหมี
สถานศึกษาในสังกัดมีความเปนไทยและดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปาหมาย:สถานศึกษา
ในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไดตามเปาหมายและสูมาตรฐานสากล สถานศึกษาในสังกัด
จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหทุภาคสวนมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาสูสากล
สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพและ
เปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงคสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จ
มัธยมศึกษาใหมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูตามหลักสูตร มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง
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เพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษาและมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ (สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 (สพม.6) สมุทรปราการ, 2554) 
 โรงเรียนสมุทรปราการ เปนโรงเรียนประจําจังหวัดของรัฐแหงหนึ่ง และมีศักยภาพ
เพียงพอ  และพรอมจะเปนกําลังกลไกลในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศ
ไทย  ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีรัฐบาลคาดหวัง ดังนั้นโรงเรียนสมุทรปราการจึงไดจัดทําแผนกล
ยุทธของสถานศึกษาไวในแผนกลยุทธโรงเรียนสมุทรปราการ ดานโครงสรางและนโยบายของ
สถานศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการ จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 2545 ตั้งแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 6 เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข และมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู มุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
ของสวนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (โรงเรียนสมุทรปราการ, 2555-2556, หนา 2) 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของโรงเรียนสมุทรปราการ ตาม
แผนกลยุทธของโรงเรียนสมุทรปราการ สรุปไดวา นักเรียนขาดความรับผิดชอบไมใฝรูใฝเรียน 
บุคลากรพบวา: ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนและครูขาดขวัญกําลังใจ การเงิน พบวา : 
งบประมาณท่ีรับจัดสรรไมเพียงพอเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการศึกษา วัสดุอุปกรณ อุปกรณดาน 
IT ไมพอครบทุกกลุมสาระและบริการนักเรียน และการจัดซอมอุปกรณการเบิกจายลาชา  
การบริหารจัดการพบวา : ไมไดวางขอมูลสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงหรือโครงการและขาด
การประสานงานระหวางหนวยงาน ผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในปจจัยดานสังคมและ
วัฒนธรรมพบวา : ผูปกครองมีคานิยมในการสงบุตรหลานเขาโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง เปนอุปสรรคตอ
การจัดการเรียนการสอน ผูปกครองสวนใหญไมมีเวลาในการอบรมดูแลบุตรหลาน เนื่องจาก
ลักษณะสังคมในเมืองและผูปกครองทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ปจจัยดาน
เทคโนโลยี พบวา : ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน โทรศัพทเคล่ือนท่ี MP 3 อินเตอรเน็ต 
ทําใหเกิดปญหานักเรียนทางสมาธิ ไมสนใจในการเรียน ปจจัยดานเศรษฐกิจ พบวา : สภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบันชะลอตัวลงและคาครองชีพสูงข้ึนมีผลกระทบตอการสนับสนุนดานการเงินทํา
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ใหการพัฒนาไมตอเนื่อง ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย พบวา : นโยบายเก่ียวกับการลงโทษ
นักเรียน โดยไมมีการตีสงผลตอการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน  การขาดแคลนครูบางรายวิชา ทํา
ใหเกิดปญหาดานการเรียนการสอน (โรงเรียนสมุทรปราการ, 2555-2556) ส่ิงเหลานี้คือความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนและมีผลเสียตอการบริหารการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน จากปญหา
ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดตัวแปรท่ีจะศึกษา ยังไมพบ
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาสําหรับ
โรงเรียนอ่ืนในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาโอกาสเกิดความเส่ียง ความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเส่ียง
ของการบริหารโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเส่ียง ของโรงเรียนสมุทรปราการตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงและประสบการณการทํางาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 
 1. ผูบริหารและครูท่ีมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณการทํางาน
แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเส่ียงแตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว 3 ประการ คือ 
 1. ขอบเขตดานประชากร คือ ผูบริหาร 5 คน และครู โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 161 คน รวมจํานวน 166 คน 
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 2. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดความเส่ียงความรุนแรง
ของผลกระทบและระดับความเส่ียงในการบริหาร โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 5 
ประการ โดยปรับมาจากการบริหารความเส่ียงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและอ่ืนๆ 
ไดแก 
  2.1 ความเส่ียงดานการเงินและงบประมาณ 
  2.2 ความเส่ียงดานกลยุทธ 
  2.3 ความเส่ียงดานนโยบาย 
  2.4 ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
  2.5 ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก (ธนรัตน แตวัฒนา, 2550) 
 3. ขอบเขตดานเวลา ไดแก การวิจัยระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2556 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
 จากการศึกษาเอกสาร ชุดวิชาการจัดการเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาวิชาชีพผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาประจําการ สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา (2549) คูมือบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจําปการศึกษาป 2550 
คูมือบริหารความเส่ียงชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ) (2547) ชสอ.ท่ี 63/2547  
ศิริ ทองศิริ (2548) รายงานผลการสัมมนาเร่ืองความเส่ียง: ภัยพิบัติท่ีองคกรปองกันได อาคาร
สารนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัทไปรษณียไทยจํากัด บทรายงานและการวิเคราะหของ
ฝายบริหาร (MD&A) (2552) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานประจําป (2549) แผน 
กลยุทธโรงเรียนสมุทรปราการ 2555-2556 ผูวิจยัจึงไดกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้ 
 1. ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก 
  1.1 เพศ ไดแก เพศชาย และเพศหญิง 
  1.2 อายุ ไดแก ต่ํากวา 30 ป, 30-40 ป, 41-50 ป, 51-60 ป 
  1.3 วุฒิการศึกษา ไดแก ต่ําปริญญาตรี, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก 
  1.4 ตําแหนง ไดแก ผูบริหาร และครู 
  1.5 ประสบการณ ไดแก ต่ํากวา 6 ป, 6-15 ป, 16-25 ป, 26 ปข้ึนไป 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแก 
  2.1 ความเส่ียงดานการเงินและงบประมาณ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  8 

  2.2 ความเส่ียงดานกลยุทธ 
  2.3 ความเส่ียงดานนโยบาย 
  2.4 ความเส่ียงการดานการปฏิบัติงาน 
  2.5 ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
 
 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
         (Independent Variable)              (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
ท่ีมา  : ชุดวิชาการจัดการเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษาประจําการ สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(2549) คูมือบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจําปการศึกษาป 2550 คูมือ
บริหารความเส่ียงชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ) (2547) ชสอ.ท่ี 63/2547  

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3  วุฒิการศึกษา 
4   ตําแหนง 
5. ประสบการณ 

ปจจัยความเสีย่ง 
ระดับความเส่ียงคือ ผลคูณของโอกาสการเกิด
ความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่ง
เกิดจากการบริหารปจจัยความเสียง 5 ประการ 
ดังน้ี 
1. ความเส่ียงดานการเงินและงบประมาณ 
2. ความเส่ียงดานกลยุทธ 
3. ความเส่ียงดานนโยบาย 
4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
5. ความเส่ียงจากเหตุการณ ภายนอก 

โอกาสเกิด 
ความเสี่ยง 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ความเส่ียง = โอกาสเกิดความเส่ียง x ความรุนแรงของผลกระทบ 
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ศิริ ทองศิริ (2548) รายงานผลการสัมมนาเร่ืองความเส่ียง: ภัยพิบัติท่ีองคกรปองกันได อาคาร
สารนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัทไปรษณียไทยจํากัด บทรายงานและการวิเคราะหของ
ฝายบริหาร (MD&A) (2552) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานประจําป (2549) และ
แผนกลยุทธโรงเรียนสมุทรปราการ 2555-2556 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เพื่อใหเขาใจในความหมายของคําศัพทเฉพาะในการวิจัยคร้ังนี้ตรงกันผูวิจัยจึงไดนิยาม
คําศัพทเฉพาะท่ีเปนคําหลักๆ ไวดังนี้ 
 ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ 
รองผูอํานวยการกลุมงานงบประมาณ รองผูอํานวยการบริหารงานบุคคล และรองผูอํานวยการกลุม
งานท่ัวไป 
 ครู หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ครู อาจารย พนักงานราชการ อัตราจาง
เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน ในโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ปจจัยความเส่ียง (Risk management) คือกระบวนการหรือวิธีการดําเนินงานตางๆ ใน
การควบคุมกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลดมูลเหตุและลดโอกาสท่ีหนวยงานอาจจะเกิดความ
เสียหาย หรือลมเหลว และสงผลกระทบใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวตามแผน/โครงการสําคัญ
ตางๆ ตามท่ีระบุไวตามแผน 
 ความเสี่ยงดานการเงินงบประมาณ  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเบิกจาย
งบประมาณท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง มติครม. 
 ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดทิศทางหรือแนว
ทางการดําเนินงานในอนาคต และนําไปสูการปฏิบัติไมเหมาะสมและสอดคลองกับปจจัยของ
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก สงผลใหไมบรรลุพันธกิจและจุดมุงหมายขององคกร 
 ความเสี่ยงดานนโยบาย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการหรือวิธีการที่กําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือชวยใหเกิดความชัดเจนในการนําความคิดออกมาสูการปฏิบัติ ไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การไมปฏิบัติตามหนาท่ี หรือไมยึดหลักการพื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีคือ 
หลักนิติกรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความคุมคา เพื่อการปฏิบัติงานในหนาท่ีภายใตการกําหนดเงื่อนไข ของสถานศึกษาโดยแบงงาน
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ออกเปน 4 ฝายคือ กลุมงานบริหารวิชาการ กลุมงานบริหารงบประมาณ กลุมงานบริหารบุคคล และ
กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 ความเสี่ยงจากการเหตุการณภายนอก หมายถึง ความเส่ียงจากปจจัยและสภาพแวดลอม
ภายนอก สงผลกระทบกระเทือนตอสถานภาพหรือเหตุการณท่ีเปนอุปสรรคขององคกร 
 ความรุนแรงของผลกระทบ หมายถึง ผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณหรือการกระทํา
ใดๆที่เกิดจากการทํางานท่ีออกมาในระดับตางๆ กนั 
 ระดับความเส่ียง หมายถึง ตัวเลขท่ีคํานวณไดจากผลคูณของโอกาสการเกิดความเส่ียง 5 
ระดับ กับความรุนแรงของผลกระทบ 5 ระดับ 
 ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาภายใต
สถานการณท่ีไมแนนอน สงผลกระทบและสรางความเสียหาย หรือ ทําใหเกิดอุปสรรคท่ีทําใหไม
สามารถดําเนินงานหรือปฏิบัติงานตอไปใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งใจไว 
 โอกาสการท่ีจะเกิดความเส่ียง หมายถึง แนวโนมท่ีจะเกิดเหตุการณหรือการกระทําใด ๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน สงผลกระทบและสรางความเสียหาย 
หรือทําใหเกิดอุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถดําเนินงานหรือปฏิบัติงานตอไปใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี
ตั้งใจ 
 การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ ท่ีมีการวางแผนการ
ดําเนินงานขององคกร โดยลดมูลเหตุและโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเส่ียงในอนาคตอยูในระดับท่ี
องคกรรับได ประเมินไดเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ระดับความเส่ียง เกิดจากผลคูณของโอกาสเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของ
ผลกระทบ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
 
 1. ไดขอมูลเกี่ยวกับโอกาสเกิดความเส่ียง ผลกระทบตอการบริหารและระดับความ
เส่ียงของการบริหารของโรงเรียนสมุทรปราการเพ่ือใชเปนแนวทางในการลดโอกาสและผลกระทบ 
 2. ไดขอมูลเกี่ยวกับระดับความเส่ียงของการบริหารความเส่ียงโรงเรียนสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการเพ่ือใหเห็นแนวทางในการลดระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ 
 3. ไดขอมูลเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ
ตอการบริหารโรงเรียน 
 


