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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัย เร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
แนวคิด ทฤษฎีองคการ ตํารา หนังสือ เอกสาร บทความ นโยบาย  แผนงาน คูมือการบริหารความ
เส่ียงรวมทั้งผลงานท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามาประกอบแนวความคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบไปดวย
หัวขอท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 1. ทฤษฏีองคการ 
 2. หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 3. ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง 
 4. การบริหารความเส่ียง 
 5. หลักการ/กระบวนการ/ข้ันตอนการบริหารความเส่ียง 
 6. แนวปฏิบัติท่ีดีของการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษา 
 7. บริบทโรงเรียนสมุทรปราการ 
 8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  8.1  งานวิจัยในประเทศ 
  8.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 

ทฤษฏีองคการ 
 
 1. ความหมายขององคการ 
  ในการใหคําจําจัดความของคําวา “องคการ” ไดมีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
  องคการ หมายถึง กระบวนการท่ีเปนระบบในการจัดระเบียบ กิจกรรม โครงสราง
และภาระหนาท่ี รวมท้ังบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเอกภาพใน 
การทํางาน (Merrian-Webster, 1983, p. 831) 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 12 

  Chester I., Barnard (1970, p.73) ไดใหความหมายองคกรไววา องคการหมายถึง 
ระบบของความรวมมือรวมใจ หรือระบบของการประสานกิจกรรมของบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค
อยางเดียวกันต้ังแต 2 คนข้ึนไป 
  John and Frank (1960, p.30) ไดใหความหมายองคการไววา องคการหมายถึง 
รูปแบบของการรวมตัวกันของบุคคลเปนจํานวนมากเขามารวมมือกันทํางานท่ีซับซอนตามระเบียบ
แบบแผนขององคการที่ไดวางไว เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายเดียวกัน 
  Marshall & Glady (1953, pp.121-129) ไดใหความหมายองคการไววา องคการ 
หมายถึงการจัดระเบียบโดยการนําเอาสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของมารวมกันในรูปของสวนรวม เพื่อใหมี
การใชอํานาจบริหารงาน และเปนศูนยอํานวยการใหงานดําเนินลุลวงเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  Herbert and Gullett (1972, p.23) ไดใหความหมายองคการไววา องคการ หมายถึง
โครงสรางท่ีไดข้ึนจัดทําข้ึนตามกระบวนการสําหรับใหบุคคลฝายตางๆ เขามารวมปฏิบัติงาน เพ่ือ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคตางๆ ได 
  จากความหมาย ขางตน สรุปความหมายขององคการไดวา องคการเปนกระบวนการ
ท่ีทําใหภารกิจท่ีซับซอนใหเปนระบบโดยการจัดระเบียบการทํางานรวมกันต้ังแต 2 คนข้ึนไป 
เพื่อใหทุกสวนขององคการดําเนินไปสูจุดประสงคขององคการท่ีวางไว และตอบสนองความ
ตองการของสมาชิกในองคการดวย 
 2. ประเภททฤษฏีขององคการ 
  หลักในการแบงทฤษฏีองคการแบงได 2 ประเภท (วิเชียร วิทยอุดม, 2551, หนา 10) 
ไดแก 
   (1) กลุมนักปฏิบัตินิยม  (Practitioner)  ไดแกหลักองคการท่ี เกิดจากผู ท่ี มี
ประสบการณจากการปฏิบัติงาน แลวนํามาเขียนและสรางเปนหลักการหรือทฤษฏีเพื่อใชใน 
การบริหารงาน กลุมนี้มักเปนกลุมนักปฏิบัติจริง 
   (2) กลุมนักวิชาการนิยม (Scientism) ไดแก กลุมท่ีสนใจในการบริหารงานเฉพาะ
ในสวนท่ีเปนศาสตร มักนิยมใชวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) ในการวิเคราะห จึง
เรียกกลุมนี้วา (Scientific Method) จะไมใชคานิยมสวนบุคคล (Value Judgment) และจะไมพูดวา
อะไรเปนการบริหารที่ดีหรือเลวอยางไร แตจะเนนการสรางหลักการหรือทฤษฏีใหคนนําไปใชใน
การบริหารงาน 
 3. ประโยชนของทฤษฎีองคการ 
  Koontz and O’Donnell (1676, pp.13-16) ไดกลาวไววาทฤษฎีหรือหลักในการ
บริหารงานนั้นจะดีหรือมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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   (1) ทฤษฎีนั้นจะตองชวยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
   (2) ทฤษฎีนั้นจะตองชวยผูบริหารในการวิเคราะหงานเพ่ือปรับปรุงงานใหดีข้ึน 
   (3) ทฤษฎีนั้นจะตองชวยในการวิจัยปญหาขององคการ และชวยใหงานดานวิจัย
ขององคการกาวหนา 
   (4) ทฤษฎีนั้นจะตองตอบสนองความตองของสังคมท่ีแทจริงได 
   (5) ทฤษฎีนั้นปรับตัวและทันสมัยกับโลกท่ีกําลังพัฒนาไป 
  อยางไรก็ตามในการศึกษาทฤษฏีองคการตางๆ ผูบริหารจะตองเลือกและพิจารณาวิธี
ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําไปใชในการบริหารองคการ โดยการใชเทคนิคในการบริหารงานตางๆ ผสมผสาน
กันเพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทขององคการและส่ิงแวดลอมขององคการของผูบริหาร 
ท้ังนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4. การพัฒนาการแนวคิดทฤษฎีองคการ 
  ทฤษฎีองคการแบงออกไดเปน 4 ทฤษฎีใหญๆ ดังนี้ 
   (1) การศึกษาทฤษฎีองคการตามวิธีการสมัยเดิม (Classical Theory) 
   (2) การศึกษาทฤษฎีองคการตามวิธีทางพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science) 
   (3) การศึกษาทฤษฎีองคการตามวิธีการสมัยใหม (Modem Theory) 
   (4) การศึกษาทฤษฎีองคการยุคหลังสมัยใหม  (Post Modem Theory) (วิเชียร 
วิทยอุดม, 2551, หนา 12) 
  ในการศึกษาทฤษฎีองคการเพื่อการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยขอกลาว เฉพาะทฤษฏีท่ีมี
จุดเนนของเน้ือหาท่ีสําคัญและสอดคลองท่ีจะนํามาปรับในการบริหารงานในสถานศึกษา
ผสมผสานใหเหมาะสมกับสภาพขององคกร และปจจัยส่ิงแวดลอมของโรงเรียนสมุทรปราการ
เทานั้นคือ 
  4.1 ทฤษฎีองคการตามวิธีการสมัยเดิม (Classical Theory) (วิเชียร วิทยอุดม, 2551, 
หนา 14-17) 
   แนวคิดของนักทฤษฎีในยุคนี้  มักเปนเร่ืองเกี่ยวกับความชํานาญในการทํางาน
เปนสวนใหญ ซ่ึงเนนท่ีประสิทธิภาพในการบริหารงาน แนวความคิดในยุคนี้สามารถแบงการศึกษา
ไดเปน 3 ทฤษฎี ดังนี้ 
    (1) ทฤษฎีการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ (Scientific Management) การบริหารท่ี
มีหลักเกณฑ เปนการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรมาศึกษาและวิเคราะหถึงหลักการและวิธีการ
ทํางานของคนงาน โดยพยายามคนหารูปแบบหรือวิธีการที่ดีท่ีสุดท่ีจะใชทํางานแตละอยาง มุงท่ีจะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการ 
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     ในการกําหนดวิธีการบริหารที่มีหลักเกณฑ Taylor ใชวิธีการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรมาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห โดยต้ังสมมติฐานวา “การทํางานจะใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้นมีอยูวิธีเดียวคือ (The one best way)” 
     Taylor (วิเชียร วิทยอุดม, 2551, หนา 116-17) ใชวิธีการวิเคราะหเวลา
และความเคล่ือนไหวในการทํางาน (Time and motion Study) ศึกษาโดยเฝาดูการเคล่ือนไหวของ
คนงานในการทํางาน และวิเคราะหเปรียบเทียบจับเวลาดูโดยละเอียดในขณะกําลังปฏิบัติงานอยู ผล
การวิเคราะหเวลาและการเคล่ือนไหวในการทํางานพบวาความสามารถในการผลิตของคนงานจะ
เพิ่มข้ึนถา 
      1) เ ม่ือไดขจัดความเค ล่ือนไหวท่ีไมจํ า เปนออกไปเ สียจาก
กระบวนการทํางาน 
      2) ใหคนงานไดรับการฝกฝนใหรูจักวิธีการทํางานแบบใหม 
      3) มีการกําหนดมาตรฐานงานใหสูงข้ึน 
      4) จัดระบบคาตอบแทนใหอยูบนพ้ืนฐานของความสามารถในการ
ทํางานและผลงานท่ีเพิ่มข้ึน 
     จากผลงานของการคนพบดังกลาวขางตน Taylor ไดนํามาพัฒนาการ
สรางเปนหลักการบริหารที่มีเกณฑ (Scientific Management) 4 ขอ ไดดังนี้ 
      1) พัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชกับการทํางานของคน แทนท่ี
จะทํางานโดยใชวิธีเกาๆ ท่ีไมมีหลักเกณฑอะไรเลย 
      2) จะตองมีการคัดเลือก การฝกอบรม และการพัฒนาคนงานดวย
วิธีการทางวิทยาศาสตรซ่ึงในอดีตท่ีผานมานั้นคนงานจะเลือกงานและฝกอบรมโดย ตัวของเขาเอง
ใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได 
      3) จะตองเปนการทํางานกับคน เพื่อเปนหลักประกันวางานตางๆ ได
กระทําถูกตองตามหลักการวิทยาศาสตรท่ีไดพัฒนาแลว 
      4) มีการแบงงานและความรับผิดชอบเกือบเทาๆกัน ระหวางฝาย
บริหารและฝายคนงาน 
     จากหลักจัดการตามแนวคิดของ Taylor เปนการจัดการเพื่อผลผลิต เขา
ช่ือวาองคการขาดประสิทธิภาพนั้นมีสาเหตุมาจากวิธีการจัดการ ดังนั้น องคการที่จะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้นจะตองข้ึนอยูกับส่ิงสําคัญ 3 อยางคือ 
      1) การเลือกคนงานท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 
      2) การฝกอบรมใหคนงานทํางานอยางถูกวิธี  (Training) 
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      3) การหาส่ิงจูงใจใหเขาเกิดกําลังใจในการทํางาน  (Motivation) 
    (2) ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) 
     Henri  Fayol (อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2551, หนา 27-35) เปนนัก
วิศวกร และนักบริหารชาวฝรั่งเศสไดรับการยกยองวาเปนผูบุกเบิกแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงบริหาร Henri Fayol พัฒนาความคิดข้ึนมาจากสายตาของนักบริหารระดับสูงหรือจากบนลงลาง 
ขณะท่ี  Taylor สรางวิทยาการจัดการงานจากระบบโรงงานหรือจากลางสูบน ผลงานของ Fayol
แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางการบริหาร ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับหลักการ (Principle) และองคประกอบ  
(elements) ของการบริหารหรือหนาท่ีทางการบริหาร (Function of  Management) ประกอบดวย
องคประกอบหรือหนาท่ีทางการบริหาร 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดการองคการ  
(Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน  (Coordinating) การควบคุมงาน  
(Controlling) Fayol ยังมีความคิดเห็นวา หลักการในการบริหารนั้นควรมีการยืดหยุนและสามารถ
ประยุกตใชไดกับนักบริหารทุกระดับในองคการ ซ่ึงเขาเรียกวาหลักการบริหารสากล 14 ขอ ไดแก 
      1) หลักการแบงงานกันทํา (Division of Work) หมายถึง การแบงงาน
ใหงายตอการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization) เพื่อประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
      2) หลักอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and 
Responsibility) หมายถึง การมอบอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงงานใหสอดคลองกับระดับความ
รับผิดชอบตามตําแหนงงานนั้น 
      3) หลักวินัย  (Discipline)  หมายถึง  การยอมรับและเ ช่ือฟงใน
กฎเกณฑระเบียบขอบังคับท่ีองคการกําหนดข้ึน 
      4) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unit of Command) หมายถึง 
อํานาจ ท่ีจะควบคุมส่ังการผู ใต บัง คับบัญชาเปนของผู บัง คับบัญชาเพียงคนเ ดียว  หรือ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคนจะตองรับฟงคําส่ังจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทานั้น 
      5) หลักเอกภาพในการอํานวยการ (Unit of Direction) หมายถึง การท่ี
กลุมกิจกรรมทํางานงานหน่ึงๆ จะตองมีแผนงาน วัตถุประสงค และทิศทางในกรทํางานท่ีชัดเจนแต
เพียงอยางเดียว 
      6) หลักผลประโยชนสวนตัวเปนรองผลประโยชนสวนรวม 
(Subordination of Individual Interest to General Interest) หมายถึง การใหความสําคัญของ
ผลประโยชนขององคการ เหนือกวาผลประโยชนสวนตัว โดยคํานึงถึงความสําเร็จขององคการเปน
สําคัญ 
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      7) หลักผลประโยชนตอบแทน (Remuneration of Personnel) 
หมายถึง การใหผลตอบแทนที่ยุติธรรมในการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพการจางงานคาครองชีพ
และความพอใจสูงสุดของฝายคนงานและฝายนายจางดวย 
      8) หลักการรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง การใหมีศูนยรวม
ในการตัดสินใจและการควบคุมอยู ท่ีสวนกลางและใหมีการกระจายอํานาจหนาท่ีเหมาะสม
สอดคลองและพอเหมาะกับองคการนั้นๆ 
      9) หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) หมายถึง ลําดับสายของ
การบังคับบัญชาท่ีลดหล่ันกันไปตามลําดับ จากระดับสูงสุดลงมาระดับตํ่าสุดขององคกร 
      10) หลักความมีระเบียบ (Order) หมายถึง การจัดระเบียบวัสดุส่ิงของ 
และตัวบุคคลใหอยูในตําแหนงท่ีไดจัดไวอยางเหมาะสมเพ่ือควบคุมไดงายข้ึน 
      11) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การจัดใหมีความยุติธรรม
แกทุกคนที่อยูใตบังคับบัญชา ตองปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคกันโดยท่ัวท้ังองคการโดย
ปราศจาก ความลําเอียง 
      12) หลักความมั่นคง (Stability of Tenure of Personnel) หมายถึง
หลักประกันบุคคลในองคการใหสามารถทํางานอยูในองคการอยางมีประสิทธิภาพไดนาน ไมใหมี
การยายงานออกจากงานไดสูง 
      13) หลักความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Initiative) หมายถึง การประดิษฐ
ความคิดสรางสรรค รวมถึงวิธีการใหมๆ ซ่ึงชวยใหการดําเนินงานขององคการบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
      14) หลักความสามัคคี (Esprit de Corps) หมายถึง การทํางานรวมกัน
เปนกลุม และสงเสริมใหมีความสัมพันธอันดีตอกัน โดยสรางบรรยายในการรวมมือใหดีข้ึนใน
องคการ 
     จากแนวความคิดตามหลักการบริหารทั้ง 14 ขอนั้น ไดนําไปสรางเปน
หลักการจัดการตามแบบ Fayol เรียกวา OSCAR ซ่ึงมีแนวทางที่ตองปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้ 
      1) ตองกําหนดจุดประสงค 
      2) ตองคํานึงถึงความเช่ียวชาญงานเฉพาะอยาง 
      3) ตองจัดใหมีการประสานงาน 
      4) ตองกําหนดอํานาจหนาท่ี 
      5) ตองกําหนดความรับผิดชอบ 
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     Luther Gulick and Lyndall Urwick (อางถึงใน วิเชียรวิทยอุดม, 2551, 
หนา 32-35) เปนนักบริหารชาวอังกฤษไดศึกษาผลงานของ Fayol และอาศัยประสบการณในการ
ทํางานบริหาร พัฒนาแนวคิดหลักการบริหารขึ้นมาในป ค.ศ. 1937 และเขียนหลักการบริหารไวใน
หนังสือ “Papers on the Science of Administration” ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 
      1) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 
      2) หลักการใชท่ีปรึกษา 
      3) หลักการแบงสวนงานในองคการ 
      4) หลักอํานาจและหนาท่ี 
      5) หลักชวงกวางของการบังคับบัญชา 
      6) หลักการบรรจุคนใหเหมาะสมกับโครงสรางขององคการ 
     นอกจากนี้ บุคคลท้ังสองยังไดกําหนดหนา ท่ีในการบริหารหรือ 
กระบวนการบริหารไว 7 ประการ ซ่ึงเปนหลักท่ีนํามาใชในการบริหารงานในระบบราชการไทย 
เรียกยอๆ วา “Posdcorb” มีหลักการดังตอไปนี้ 
      1) การวางแผนงาน  (Planning)  หมายถึง  การกํ าหนดวิ ธีการ
ปฏิบัติงานไวลวงหนา ซ่ึงเปนหนาท่ีสําคัญเบ้ืองตนท่ีผูบริหารจําเปนตองมี โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงคแนวทางหรือกลยุทธ จัดทําแผนงาน ใหครอบคลุมทุกแงทุกมุม 
      2) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาท่ีในการกําหนด
จัดเตรียมและจัดความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ ในหนวยงานขององคการ เพื่อใหสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงานหรือองคการอยางมีประสิทธิภาพ 
      3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง ภาระหนาท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารตัวบุคคล เร่ิมดวยเสาะหา คัดเลือกตัวบุคคลเขาทํางานในองคการและวางตัวบุคคลใหมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานตางๆ (Put the Right Man in the Right Job) เพ่ือความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
      4) การอํานวยงานหรือการส่ังการ (Directing) หมายถึง ภาระหนาท่ี
ในการกํากับส่ังงาน และรูจักหลักวิธีในการช้ีแนะ  ควบคุมบังคับบัญชาใหการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
      5) การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การดําเนินการให
หนวยงานมีความสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานระหวางกันเปนไปอยางสอดคลองเช่ือมโยงระหวาง
กันและกันโดยมีการปฏิบัติงานกันอยางสมานฉันทเปนกลุมกอน เพ่ือใหงานบรรลุถึงวัตถุประสงค
เดียวกันอยางมมีประสิทธิภาพสูง 
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      6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง ระบบการรายงานซ่ึงหนวยงาน
มีหนาท่ีรับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือสอดสองดูแลสภาพของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ภายในหนวยงาน 
      7) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนทางการเงินของ
รัฐบาลท่ีจัดทําข้ึนเพื่อแสดงรายรับและรายจายท่ีรัฐบาลกําหนดจะจัดทําตามโครงการตางๆ ในป
ตอไป โดยแสดงวงเงินคาใชจายแตละโครงการ และวิธีทางหาเงินมาใชจายตามโครงการนั้นๆ 
หลักการสําคัญท่ีบุคคลท้ังสองจัดต้ังข้ึนมีอยู 4 ประการ ดังนี้ 
       7.1) หลักการประสานงาน 
       7.2) หลักการจัดลําดับในการบังคับบัญชา 
       7.3) หลักการแบงงานกันทําตามหนาท่ี 
       7.4) หลักการบรรจุบุคคล (วิเชียร วิทยอุดม, 2551, หนา 27-35) 
    (3) ทฤษฏีระบบราชการ (Bureaucratic Theory) 
     แนวความคิดทฤษฏีระบบราชการ กับแนวความคิดทฤษฏีการบริหารท่ีมี
หลักเกณฑและทฤษฏีการบริหารแตกตางกันตรงท่ีทฤษฏีระบบราชการมีพัฒนาการมาจากนักสังคม
วิทยาและใหความสําคัญกับองคการ สวนทฤษฏีการบริหารท่ีมีหลักเกณฑและทฤษฏีการบริหารมี
พัฒนาการมาจากนักบริหารท่ีพยายามหาเทคนิคการบริหาร เพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี
ข้ึน และนําไปสูการสรางหลักการปฏิบัติงานในองคการ 
     Max Weber (อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2551, หนา 36-38) นักสังคม
วิทยาชาวเยอรมัน เปนคนแรกท่ีเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับโครงสรางขององคการในรูปแบบอุดม
คติ หรือท่ีรูจักกันในนามระบบราชการสาระสําคัญขององคการแบบราชการในทัศนะคติของ Max 
Weber มีลักษณะเดนๆ ดังนี้ 
      1) หลักการแบงงานกันทําตามความถนัด 
      2) การจัดโครงสรางองคการลดหล่ันกันไปตามลําดับข้ัน 
      3) การมกีฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติ 
      4) ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแบบทางการ หรือไมยึดติดตัว
บุคคล 
      5) คุณสมบัติดานวิชาชีพ 
      6) ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี 
      7) อํานาจหนาท่ี 
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หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 1. ความหมายของการบริหาร (Administration) กับการจัด (Management) 
  จีระ งอกศิลป (2550) กลาววาการบริหาร (Administration) หมายถึง การบริหารงาน
ใดๆขององคการท่ีจะทําใหเปาหมายขององคการท่ีวางเอาไวบรรลุผลสําเร็จ โดยไมตองการกําไร
และไมไดคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีตนจะไดรับ คําวา Administration จึงมักใชในองคการของรัฐบาล
หรือหนวยงานของสารธารณะชนท่ีไมหวังผลกําไร 
  การจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารงานใดๆ ขององคการท่ีจะทําให
เปาหมายขององคการที่วางไวบรรลุผลสําเร็จ โดยตองการหากําไรเพื่อใหตนอยูรอดในองคการได
คําวา Management จึงมักใชในองคการธุรกิจหรือองคการที่มุงผลกําไร การดําเนินงานโดยตรง สวน 
Administration จะหมายถึงการบริหารงานระดับสูงระดับการกําหนดนโยบาย และการวางแผน 
  ในปจจุบัน เนื่องจากบทบาทของภาคธุรกิจไดขยายเติบโตข้ึน พรอมกับงานของ
ภาครัฐบาล ท่ีคาบเกี่ยวกับงานของภาคธุรกิจ เอกชนจนไมอาจแยกออกจากกันได สภาพเชนนี้ไดทํา
ใหการบริหารงานท้ัง 2 ภาค เหมือนกัน และแลกเปล่ียนกันไดตลอดเวลา คําวา “บริหาร” และ 
การจัดการจึงใชแทนกันได 
  การศึกษา (Education) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (มาตรา 6) หมายความ
วา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต (จีระ งอกศิลป, 2550, หนา 92) 
  เพราะฉะนั้นการบริหารและการจัดการศึกษาจึงหมายความวา การบริหารหรือ 
การดําเนินการใดๆใหบุคคลไดเรียนรู โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรายกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน 
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542-2545) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 3) 
  สมศักดิ์  คงเท่ียง (2545, หนา 60) กลาววา การบริหารหมายถึง ศิลปะในการทําใหส่ิง
ตางๆ ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติแตเปนผูใชศิลปะทําให
ผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว (Simon) 
  การบริหาร คือกระบวนการทํางานรวมกันกับผู อ่ืนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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  การบริหารหมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายๆ อยางท่ีบุคคลรวมกัน กําหนดโดยใช
กระบวนการอยางมีระบบและใหทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม (สมศักดิ์  คงเท่ียง 
และคณะ, 2542, หนา 1) 
  ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542, หนา 6) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลกรหลายคนรวมกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับ
แตบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความ
ตองการของสังคม โดยกระบวนการตางๆ ท่ีอาศัยควบคุมส่ิงแวดลอมใหมีผลตอบุคคล และอาศัย
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคม
ท่ีตนดําเนินชีวิตอยู 
  จากการกลาวของ นักวิชาการ หนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับความหมายของการบริหาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ดังกลาวขางตน สรุปไดวา กิจกรรมตางๆ ท่ีผูบริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัย
บุคคลรวมกันต้ังแต 2 คนข้ึนไปอยางมีระบบตลอดจนผูบริหารตองใชศิลปะแกผูปฏิบัติงานจึงจะ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. แนวคิดและหลักการ/กระบวนการ หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม 
  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School –Based Management: SMB) 
  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามความตองการ ความจําเปนของโรงเรียนและทองถ่ินโดยการมีสวนรวมไดเสีย (Stakeholders) 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง สมาชิกใน
ชุมชนนักเรียน และองคกรอ่ืนๆ มารวมพลังกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
และดําเนินการพัฒนากิจกรรม/งานของสถานศึกษาในระยะส้ันและระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 
  หลักการของการบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
   (1) การกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยการตัดสินใจและใชอํานาจของ
สถานศึกษาผานคณะกรรมการสถานศึกษาในงานดานวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ 
และงานบริหารทั่วไป 
   (2) การมีสวนรวม (Participation) โดยการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
ประกอบดวยผูบริหาร ครู-อาจารย คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชนและ
นักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจของการบริหารและการจัดการศึกษา 
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   (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information) โดยการกระจายสารสนเทศ จาก
สวนกลางสูเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา รวมท้ังจากผูบริหารสูครู ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และ
ประการสําคัญสารสนเทศจะเปนปจจัยพื้นฐานท่ีจะนํามาใชในการตัดสินใจท้ังทางดานวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณฯ เปนตน 
   (4) การพัฒนาความรูและทักษะ (Knowledge and Skill) สถานศึกษาจะตอง
พฒันาความรูและทักษะท่ีเกี่ยวกับการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน
เชนในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based 
Bud: PBB) 
   (5) การตรวจสอบและความโปรงใส (Accountability and Transparency) โดย
บุคคลท่ีมีสวนไดสวนเสีย สามารถตรวจสอบความถูกตอง มีความชัดเจนในการบริหารและจัดการ
ของสถานศึกษาได 
   (6) การสรางแรงจูงใจ (Rewards) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการ
โดยมุงเนนการกระตุนใหเกิดการสรางแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอก (จีระ งอกศิลป, 2550, หนา
120) 
  ทรรศนะการบริหารงานแบบ POSDCRB เปนสัญลักษณแสดงหลักการบริหารงานท่ี
เปนแนวคิดของนักบริหารชาวอเมริกา 2 ทาน คือ Luther และ Lyndall Uiwick (วิเชียร วิทยอุดม, 
2551, หนา 33) ไดเสนอแนวคิดกระบวนการบริหารงานเปนลําดับ 7 ข้ัน คือ 
   (1) การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานไว
ลวงหนาและกําหนดเปาประสงคท่ีแนนอน หลักสําคัญของการวางแผนงานมี 3 ประการ ไดแก 
    (1.1) การวางแผนงานตองสอดคลองกับนโยบาย  
    (1.2) การวางแผนตองอาศัยหลักวิชาหรือความรูทางวิทยาการ 
    (1.3) การวางแผนตองอาศัยขอมูล (Data) เพื่อใหกําหนดวิธีการไดอยาง
ถูกตองและมีเหตุผล 
   (2) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสรางของการบริหาร
ตามลําดับข้ันของการบังคับบัญชา กําหนดอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงตางๆและแบงความรับผิดชอบ
ของแตละตําแหนง การจัดองคการอาจจัดเปนหนวยงานหลัก (line) หนวยงานท่ีปรึกษา (Staff) และ
หนวยงานใหความชวยเหลือ 
   (3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) เปนหลักการบริหารบุคคล ไดแก การจัด
บุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขาทํางานในเวลาอันเหมาะสม ดังคํากลาวทางหลักการบริหารวา Put 
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the right Job at the right time การจัดคนเขาทํางานยังหมายถึงการบํารุงขวัญ การพิจารณาความดี
ความชอบของผูปฏิบัติงานดวย 
   (4) การอํานวยงานหรือการส่ังการ (Directing) หมายถึง ภาระหนาท่ีในการกํากับ
ส่ังงานและรูจักหลักวิธีในการชี้แนะ ควบคุมบัญชาการใหการทํางานของ ผูอยูใตบังคับบัญชา 
รวมท้ังการติดตามดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
   (5) การประสานงาน  (Co-ordinating) หมายถึง การติดตอสรางความสัมพันธให
เกิดข้ึนในหนวยงานตางๆ ตามโครงสรางของงาน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงไมทํางาน
ซํ้าซอนหรือขัดแยงกัน การทํางานใหผสมกลมกลืนกันในหนวยงานตางๆ ทําใหผลงานตรงตาม
เปาหมาย 
   (6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานจาก
หนวยงานตางๆรวมท้ังการประชาสัมพันธภายในหนวยงาน การเสนอรายงานชวยใหผูบังคับบัญชา
ทราบความกาวหนาของงานทุกระยะทําใหสะดวกแกการประสานงานในองคการ 
   (7) การงบประมาณ  (Budgeting) หมายถึง การจัดงบประมาณการเงินการใช
จายเงิน การควบคุมบัญชีและตรวจสอบบัญชี หนาท่ีสําคัญของของผูบริหารในดานการงบประมาณ
เกี่ยวของกับการจัดเตรียมขออนุมัติงบประมาณ การพิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณใชจาย
ตามงบประมาณและการตรวจสอบใชจาย 
    หลักการ/กระบวนการการบริหารโรงเรียนอาศัยแนวคิดของกระบวนการ
บริหารองคการทั่วไป  จัดลําดับข้ันการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ซ่ึงปรับปรุงจากแนวคิดสําคัญๆ
ดังกลาวขางตนโดยพิจารณาใหเหมาะสมในฐานโรงเรียนเปนองคการประเภทบริการ (Service 
Organization) หลักการพื้นฐานของการกําหนดโครงสราง การกําหนดโครงสรางขององคการ มี
หลักการพื้นฐานประกอบการพิจารณา ดงัท่ี พยอม วงศสารศรี (2542, หนา 7) ไดเสนอไว ดังนี้ 
    (7.1) การพิจารณาวัตถุประสงค (Consideration of objectives)  
    (7.2) เอกภาพในการทํางาน (Unity of actions) องคการประกอบดวยหนาท่ี 
เชน งานวิชาการ งานธุรการ งานอาคารสถานท่ี   
    (7.3) การแบงงานและการกําหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง (Division of 
work and specialization) พิจารณาความเหมาะสมในการแบงงานในองคการ เพื่อแตละคนไดทํางาน
แตละประเภทตามความสามารถและความถนัด เปนการจัดบุคคลใหทํางานตามความสามารถและ
ความถนัดของเขา (Put the right man in the right job) 
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    (7.4) การกําหนดลักษณะของงาน (Definition of jobs) องคการจะตอง
กําหนดงานใหชัดเจน ตลอดจนความสัมพันธของงานแตละงาน ท้ังนี้เพื่อจะไดกําหนดหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคคลไมใหเกิดความซับซอนและกาวกายกัน 
    (7.5) จําแนกหนาท่ีของสายปฏิบัติงานเปนสายงานหลักและสายงานท่ีปรึกษา 
(Separation of line and Separation of line and staff functions) ในองคกรสายงานท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงและมีสายงานประเภทท่ีเสริมงานใหดีข้ึน จําเปนตองมีการพิจารณาจําแนกสายปฏิบัติงาน 
(Line functions) ออกจากสายท่ีปรึกษา (Staff functions) ใหชัดเจน 
    (7.6) สายบังคับบัญชา (Chain of command) ตองมีการกําหนดอํานาจ หนาท่ี
ในการบริหารงานจากระดับสูงไปยังระดับตํ่า อํานาจหนาท่ีเปนสิทธิในการตัดสินใจส่ังการและ
ประสานงานโครงสรางขององคการควรมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน 
    (7.7) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนของคูกัน (Parity of authority 
and responsibility) บุคคลในองคการ เม่ือมีอํานาจหนาท่ีในเร่ืองใด จะตองดําเนินการรับผิดชอบใน
เร่ืองท่ีไดรับมอบหมายนั้นตามลักษณะของงาน ไมควรกาวกายอํานาจหนาท่ี ท่ีผูอ่ืนรับผิดชอบใน
เร่ืองอ่ืนๆ งานในแตละแผนกจะบงบอกใหเห็นถึงอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบเฉพาะ
หนวยงานนั้นๆ 
    (7.8) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) สมาชิกในองคการ
ควรอยูภายใตการบังคับบัญชาของหัวหนางานเพียงอยางเดียว ถาองคกรใดสมาชิกไดรับการส่ังการ
จากหัวหนาหลายคนยอมกอใหเกิดความสับสน ความขัดแยง ความไมเปนระเบียบ และเปนผลให
เกิดความไมรับผิดชอบตอหนาท่ี 
    (7.9) ชวงของการบังคับบัญชา (Span of Supervision) จํานวนบุคคลท่ี
หัวหนางานสามารถส่ังการ การมีจํานวนคนอยูใตบังคับบัญชามากหรือนอยเกินไปยอมทําให 
การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
    (7.10) ความสมดุลของปจจัยตางๆ (Balance of various factors) องคการควร
คํานึงถึงความขัดแยงของปจจัยตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ไดแก ปจจัยดานการรวมอํานาจ และการกระจาย
อํานาจ ชวงของการบังคับบัญชา และเสนทางการติดตอส่ือสารและอํานาจหนาท่ี 
    (7.11) การติดตอส่ือสาร (Communication) การติดตอส่ือสารท่ีดีนับวามี
ความสําคัญยิ่งในการทําใหเปาหมายองคการประสบความสําเร็จ การติดตอส่ือสารสองทางจากบน
ลงลาง หรือลางข้ึนบนเปนปจจัยท่ีทําใหการปฏิบัติการในองคการมีประสิทธิภาพ 
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    (7.12) การยืดหยุน  (Flexibility) โครงสรางขององคการที่ดีควรมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับธรรมชาติของงาน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพของสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
    (7.13) ความตอเนื่อง (Continuity) การดําเนินการในองคการนั้นเปนการ
ทํางานท่ีตองอาศัยเวลา ฉะนั้นควรพิจารณาหลักความตอเนื่องในการบริหารงาน ท้ังนี้เพื่อให
เปาหมายท่ีกําหนดไวบรรลุผล 
    (7.14) เหตุการณพิเศษ (Exceptional Matters) การออกแบบโครงสรางของ
องคการ ควรไดคํานึงถึงการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณพิเศษดวย ไมใชเปนการ
ตัดสินใจที่ดําเนินการประจําวันเสมอไป (จักรพรรดิ วะทา และคณะ อางถึงใน พยอม วงศสารศรี, 
2542, หนา 58-59) 
 

ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง 
 
 นักวิชาการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนไดแสดงนานาทัศนะและแนวคิดการบริหาร
ความเส่ียง โดยกลาวถึงความสําคัญ และเหตุผล ท่ีตองบริหารความเส่ียง ดังท่ี บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด (ปณท) บทรายงาน และการวิเคราะหของฝายบริหาร (MD&A) ของบริษัท ไปรษณียไทย 
จาํกัด (2552) กลาววา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท) ไดตระหนักถึงความสําคัญของความเส่ียง
ในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององคกรข้ึน เพื่อเปนแนวทาง 
การดําเนินงาน อีกท้ังเปนการปลูกฝงสรางนิสัย  และสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกระดับของ ปณท 
นําแนวคิดและวิธีการบริหารความเส่ียงมาใชเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสู 
การบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และสงเสริมการบริหารความเส่ียงเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ของ ปณท (บริษัทไปรษณียไทย จํากัด, 2552, หนา 43) 
 ธนรัตน  แตวัฒนา (2550, หนา 21) กลาวา ในการบริหารงานในปจจุบันตองยอมรับวา
เหตุผลเบ้ืองตนท่ีสนับสนุนใหมีการบริหารความเส่ียงในองคกรก็คือ การท่ีทุกองคกรตองพยายาม
สราง หรือเพิ่มมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสีย แมวาความไมแนนอนหลายประการท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงาน มูลคาขององคกรจะเกิดข้ึนเพียงใด ข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารในการ
ตัดสินใจ และการกําหนดกลยุทธการบริหารงานในองคกรอ่ืนๆ ซ่ึงความไมแนนอนของการ
ดําเนินงานในองคกร เปนเสมือนดาบสองคม คือกอใหเกิดผลลัพธในทางบวกถือวาเปนการให
โอกาสแกองคกร หรือกอใหเกิดทางลบ ซ่ึงถือวาเปนความเส่ียง ดังนั้นผูบริหารจะตองใชโอกาสให
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เปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธองคกร หรือกําหนดระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมที่องคกร
สามารถยอมรับได 
 พสุ  เดชะรินทร (2550, หนา 2) กลาววา “ส่ิงหนึ่งท่ีเราตองยอมรับก็คือ ไมมีองคกรหรือ
บุคคลใดท่ีจะดําเนินงานอยูในสภาวะแวดลอมท่ีปราศจากความเส่ียง ทุกคนหรือทุกองคกรจะดํารง
อยูภายใตความเส่ียงท้ังนั้น” หลักการในการบริหารความเส่ียงไมไดเปนแนวทางในการสรางสภาวะ
แวดลอมท่ีปราศจากความเส่ียงแตเปนการทําใหผูบริหารสามารถบริหารและดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิผลภายใตสภาวะแวดลอมท่ีมีความเส่ียง” สําหรับกลุมบริหารงานทรัพยากรบุคคลและ
คณะ สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ (2553, หนา 1) กลาววา การบริหารความเส่ียงนอกจากเปนการ
บริหารเชิงปองกัน (Preventive Management) แลวยังเปนสวนสําคัญตอการบริหารเชิงยุทธศาสตร
ในการผลักดัน  ใหภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศเปนองคการสมรรถนะสูง  (High 
Performance Organization-HPO) และเปนกระบวรการท่ีสําคัญในการเนนความสําคัญหรือช้ีใหเห็น
ความเส่ียงท่ีจะสงผลกระทบตอกิจกรรมท่ีองคการตองดําเนินการใหบรรลุเปาประสงค ตามประเด็น
ยทุธศาสตรท่ีองคการวางไว 
 ศิริ ทองศิริ (2548, หนา 5) กลาววา ความเส่ียง (Risk) คือ อะไรก็ตามท่ีทําใหจุดประสงค
หรือวัตถุประสงคไมบรรลุผลสําเร็จ ความเส่ียงมีท้ังดานบวกและลบ หากมีการบริหารความเส่ียงท่ีดี
ก็จะเกิดประโยชนและนําพาองคกรใหอยูรอดไดอยางยั่งยืน 
 ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550, หนา 31) กลาววา การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
หมายถึง กระบวนการในการปองกันอํานาจและทรัพยสินท่ีไดมาของบริษัท โดยการลดโอกาสของ
การสูญเสียซ่ึงมาจากเหตุการณท่ีไมสามารถคุมได นอกจากน้ีการบริหารความเส่ียงยังเปน
กระบวนการที่นําไปสูการตัดสินใจ โดยการใหความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอความเส่ียงและผลลัพธท่ีจะ
เกิดข้ึน ซ่ึงผูบริหารในบริษัททุกประเภทจะตองต่ืนตัวตอความเส่ียงท่ีมีตอบริษัท และผลกระทบท่ี
อาจสงผลถึงกําไรของบริษัทดวย 
 องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และคณะ (2552) ระบุวา 
การบริหารความเส่ียง เปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป (Business & 
Budgeting Plan) เพื่อใหแนวทางในการบริหารความเส่ียง นั้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เปาหมาย และแผนกลยุทธทางธุรกิจของ บมจ. อสมท ท่ีกําหนด ท้ังนี้ ผูบริการและพนักงานทุกคน
เปนเจาของความเส่ียง และมีหนาท่ีในการประเมินความเส่ียงของหนวยงานของตน และรายงานให
ฝายบริหารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 
 จากการแสดงทัศนะตางๆ และแนวคิด ดังกลาวขางตนถึงความสําคัญ และเหตุผลวา
ทําไมตองบริหารความเส่ียงท่ีหนวยงานภาครัฐ และเอกชนไดกลาวไวหลากหลายสรุปไดวา 
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ความสําคัญและเหตุผลวาทําไมตองบริหารความเส่ียง ดังนี้การบริหารความเส่ียงนั้นจะชวยให
ผูบริหารสามารถบริหารและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลภายใตภาวะความเสี่ยง หรือทําให
ระดับความเส่ียงและผลกระทบที่จะเกิดความเส่ียงอยู ในระดับยอมรับได  สงผลใหบรรลุ
วัตถุประสงคไดตามกลยุทธของหนวยงานของตน 
 1. ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง 
  นักวิชาการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจไดใหทัศนะเกี่ยวกับประโยชนของ
การบริหารความเส่ียง ไวหลากหลาย ดังท่ี ธนรัตน แตวัฒนา (2550, หนา 1-2) กลาววา การบริหาร
ความเส่ียงท่ีดีจะชวยผูบริหารสามารถเลือกทิศทางหรือการเคล่ือนไหวทางกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
ระดับความเส่ียงอันเปนท่ียอมรับได ทําใหสามารถตัดสินใจเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงไดดีข้ึน 
ดังนั้น การบริหารความเส่ียงจึงมีประโยชน ดังนี้ 
   (1) เม่ือความเส่ียงนั้นเกิดข้ึนจริงๆ ผูบริหารก็สามารถท่ีจะเลือกการตัดสินใจและ
ตอบสนองตอความเส่ียงนั้นไดดีข้ึน 
   (2) ทําใหองคกรลดความแปลกใจหรือส่ิงไมคาดคิดวาจะเผชิญไดเนื่องจาก
องคกรไดมีการบริหารความเส่ียง และคิดไวลวงหนาแลว ดังนั้น เม่ือสถานการณนั้นเกิดข้ึนจริงๆก็
จะสามารถตอบสนองไดดีข้ึน 
  นิรภัย จันทรสวัสดิ์ (2551, หนา 14) สรุปวา การบริหารความเส่ียงชวยใหองคกร
บรรลุถึงเปาหมาย และลดอุปสรรค หรือส่ิงท่ีไมคาดหวังท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในดานกําไรและการ
ปฏิบัติงานปองกันความเสียหายตอทรัพยากรขององคกร และสรางความม่ันใจในรายงานและ
ปฏิบัติงานปองกันความเสียหายตอทรัพยากรขององคกร และสรางความม่ันใจในรายงานและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเส่ียงจึงมีประโยชน ดังนี้ 
   (1) การบริหารความเส่ียงเปนการสรางฐานขอมูลความรูท่ีมีประโยชนตอการ
บริหารและการปฏิบัติงานในองคกร ใหมองเห็นความสอดคลองระหวางความเส่ียงท่ียอมรับได  
(Risk Appetite) และกลยุทธขององคกร ความเส่ียงท่ีองคกรสามารถยอมรับไดเปนความไมแนนอน
โดยรวมท่ีองคกรสามารถยอมรับได โดยท่ีองคกรยังคงมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนองคกร
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย การบริหารจึงเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจตางๆ  
เนื่องจากการบริหารความเส่ียง เปนการดําเนินการซ่ึงต้ังอยูสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมาย
และภารกิจหลักขององคกร ความเส่ียงท่ียอมรับไดก็เปนปจจัยท่ีสําคัญ ดังนั้นในการประเมิน
ทางเลือกในการดําเนินกลยุทธ การบริหารความเส่ียง จึงชวยใหผูบริหารพิจารณาความเส่ียงท่ี
ยอมรับไดท่ีสอดคลองกับกลยุทธขององคกร 
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   (2) การบริหารความเส่ียงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงาน เนื่องจากการ
บริหารความเส่ียงเปนเคร่ืองมือ ท่ีชวยใหผูบริหารสามารถมั่นใจไดวาความเส่ียงไดรับการจัดการ
อยางเหมาะสมและทันเวลา มองเห็นความสัมพันธระหวาง การเจริญเติบโตของความเส่ียงและ
ผลตอบแทนขององคกร รวมท้ังเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญของผูบริหารในการบริหารงานและการ
ตัดสินใจในดานตางๆ การบริหารความเส่ียงจึงมีสวนสนับสนุนใหองคกรสามารถบงช้ีเหตุการณ  
ประเมินความเส่ียงและจัดการกับความเส่ียงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดานการเจริญเติบโตและ
ตอบแทน เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะ
สงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร 
   (3) การบริหารความเส่ียง ในกระบวนการจัดการความเส่ียง ชวยใหการพัฒนา
องคกรเปนไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากผลที่ไดจากการบริหารความเส่ียงครอบคลุมถึงเหตุการณ
ท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึนได การบริหารความเส่ียงทําใหรูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานของ
องคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยไมจํากัดอยูเพียงแตส่ิงท่ีเปนความเสียหาย จึงชวยให
ผูบริหารสามารถบงช้ีและใชประโยชนจากเหตุการณในเชิงบวกไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
เชนการตัดสินใจโดยท่ีผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความ
เส่ียงอยางชัดเจน 
   (4) การบริหารความเส่ียง คือการท่ีองคกรสามารถดําเนินการลดความเส่ียงและ
ส่ิงท่ีไมคาดหวังในการดําเนินงานขององคกร การบริหารความเส่ียงจะชวยใหองคกรตระหนักถึง
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในทางเสียหาย ประเมินความเส่ียงและกําหนดวิธีท่ีเหมาะสมดําเนินการจัดการ  
ดังนั้นจึงลดส่ิงท่ีไมคาดหวังและการสูญเสียตอองคกร 
   (5) การบริหารความเส่ียง โดยรวมท้ังองคกรจะเห็นภาพรวมของความเส่ียงตางๆ
ท่ีสําคัญไดท้ังหมดองคกร  ทุกแหงตองประสบกับความเส่ียงมากมายซ่ึงมีผลตอหนวยงานและ 
การปฏิบัติงานตางๆ การบริหารความเส่ียงจะทําใหพนักงานภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมาย
และภารกิจหลักองคกรและตระหนักถึงความเส่ียงความสําคัญท่ีสงผลกระทบในเชิงลบตอองคกร
ไดอยางครบถวน และการบริหารความเส่ียงจะชวยใหการบริหารงานสามารถมองเห็นความเส่ียงท่ีมี
อยูและสรางความเช่ือมโยงซ่ึงคลอบคลุมความเส่ียงท่ีมีเหตุท้ังจากปจจัยภายในองคกรและจากปจจยั
ภายนอกองคกร ดังนั้นการจัดการความเส่ียงท้ังหมดจึงควรมองเห็นในภาพรวมขององคกร 
   (6) การบริหารความเส่ียงเปนการสรางโอกาสใหกับองคกร การพิจารณา
เหตุการณท้ังหมดที่เกิดข้ึนกับองคกร โดยไมจํากัดเฉพาะสวนท่ีเปนความเส่ียงท่ีเปนความเสียหาย
หรือความเส่ียงในเชิงลบ จะชวยใหผูบริหารสามารถบงช้ีและใชประโยชนจากเหตุการณในเชิงบวก
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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   (7) การบริหารความเส่ียงชวยใหการพัฒนาองคกรไปในทิศทางเดียวกัน 
การบริหารความเส่ียงทําใหรูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยผูบริหารมีความเขาใจกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และ
ระดับความเส่ียงอยางชัดเจน 
   (8) การบริหารความเส่ียงชวยใหเกิดการพัฒนาการดานการบริหารจัดสรร
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปนการไปอยาง
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแตละกิจกรรมและการเลือกใชมาตรการในบริหาร
ความเส่ียง (นิรภัย  จันทรสวัสดิ์, 2551 อางถึงใน วินัย  เวียงลอ, 2552, หนา 10-12) 
 2. ความสัมพันธของการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
  ธนรัตน  แตวัฒนา (2550, หนา 4) กลาววาวัตถุประสงคหลักของการบริหารองคกร 
ท่ีดี คือการติดตามกํากับ ควบคุม และดูแลใหมีการจัดกระบวนการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมี
สวนเกี่ยวของ ดังนั้นส่ิงท่ีเปนรากฐานท่ีจะชวยใหมีการกํากับดูแลองคกรท่ีดีนั้นประกอบดวย 
   (1) การควบคุมภายใน 
   (2) การบริหารความเส่ียง 
   (3) การตรวจสอบภายใน 
 3. การควบคุมภายใน 
  ธนรัตน  แตวัฒนา (2550, หนา 5) กลาววา การควบคุมภายในคือ กระบวนการ 
(Process) ปฏิบัติงานท่ีฝายบริหารและบุคลากรขององคกร จัดใหมีข้ึน เพื่อใหสามารถม่ันใจไดอยาง
สมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการเหลานี้แลว องคกรจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคได โดยวัตถุประสงคสวนใหญขององคกร ไดแก\ 
   (1) ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
   (2) ความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
   (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
  การกําหนดวัตถุประสงค ผูบริหารจะตองกําหนดวิธีการทํางานไปสูวัตถุประสงค
นั้นๆ และในขณะเดียวกันก็ตองมีการควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ ในองคกรใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดวย ในการควบคุมตางๆ เหลานี้ก็คือการควบคุมกระบวนการภายใน
องคกรหรือเรียกวาการควบคุมภายใน 
  อภิญดา  สวารชร และคณะ (2554, หนา 4-5) กลาววา คณะผูตรวจสอบกิจการของ
ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.) มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการติดตามการบริหาร
ความเส่ียงอยางเปนอิสระ ตลอดจนส่ือสารกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหเขาใจความ
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เส่ียงท่ีสําคัญและเช่ือมโยงกับการควบคุมภายใน ทําใหม่ันใจไดวา ชสอ. มีการควบคุมภายในอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการความเส่ียง 
  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (2552, หนา 1) ระบุวา ผูบริหารจําเปนตองตรวจสอบ
การควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาวาการควบคุมภายในไดดําเนินไปดวยดีหรือไม และสามารถชวยให
การระบุความเส่ียงตอการทุจริต การร่ัวไหล การสูญเปลา การฉอฉล และการบริหารงานท่ีผิดพลาด
หรือไมเพียงใด และควรปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในจุดไหนอยางไร 
  สํานักงานตรวจเ งินแผนดิน  (2547, หนา  ค -1-ค -2)  กลาววาแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน จะชวยใหผูบริหารและผูประเมินไดขอสรุปเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายในของหนวยงานในแตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ซ่ึงแยก
เปนสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
ส่ือสารและการติดตามประเมินผล แตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของแบบ
ประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 4. องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
  สภาพแวดลอมการควบคุม 
   (1) การมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   (2) ความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   (3) นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล 
   (4) ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
   (5) ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 
   (6) โครงการขององคกร 
  การประเมินความเสี่ยง 
   (1) การกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกร 
   (2) การกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
   (3) ระบุความเส่ียง 
   (4) การบริหารความเส่ียง 
  กิจกรรมควบคุม 
   (1) หลักการทั่วไป 
   (2) การควบคุมท่ัวไป 
   (3) กิจกรรมการควบคุม 
   (4) กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบสารสนเทศ 
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    -  การควบคุมท่ัวไป 
    -  การควบคุมระบบงาน 
  สารสนเทศและการส่ือสาร 
   (1) สารสนเทศ 
   (2) การส่ือสาร 
  การติดตามประเมินผล 
   (1) การติดตามผลระหวางปฏิบัติงาน 
   (2) การประเมินรายครั้ง 
   (3) การปรับปรุงแกไขตามขอตรวจพบและขอเสนอแนะการตรวจสอบ 
 

การบริหารความเส่ียง 
 
 1. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
  นฤมล  สอาดโฉม (2550, หนา 21) กลาววา การบริหารความเส่ียงองคกร คือ  
การกําหนดกลยุทธ บุคลากร กระบวนการเทคโนโลยีและองคความรูใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
เพื่อสรางวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงขององคกร  โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการความเส่ียงขององคกร COSO enterprise wide risk management ไดให
คําจํากัดความของการบริหารความเส่ียงองคกร ไววา การบริหารความเส่ียงองคกรเปนวิธีการ
บริหารความเส่ียงท่ีผนวกเขากับแผนกลยุทธขององคกร โดยทําการประเมินสถานการณท่ีมี
ผลกระทบตอองคกรและจัดทําแผนปองกันไวลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุพันธกิจของ
องคกรและเกี่ยวของกับคณะกรรมการบริหารทุกคนในบริษัท 
  อภิญดา  สวารชร (2547, หนา 1) กลาววา ความเส่ียง (Risk) คือ เหตุการณ การ
กระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน และจะสงผลกระทบ หรือสรางความ
เสียหาย หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงค ท้ังในระดับองคการ ระดับหนวยงานและระดับบุคคลได (ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทยจํากัด (ชสอ.) และคณะกรรมการจัดทําคูมือการบริหารความเส่ียงของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด 
  องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2554, 
หนา 4) ระบุวา ความเส่ียง (Risk) คือ เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใต
สถานการณไมแนนอนและสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือ
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ลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหารการดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ภายใตกรอบเวลา ซ่ึงเปนกําหนดการ
ปฏิบัติการในอนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไมแนนอน และ
ความจํากัดของทรัพยากร ผูบริหาร โครงการ จึงตองจัดการความเส่ียงของโครงการ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  การบริหารความเส่ียง (Risk management) คือ การบริหารปจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมท้ังกระบวนการ การดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาส ท่ีองคการจะเกิด
ความเสียหายเพื่อใหระดับ และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับ
ได ประเมินได ควบคุมและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคการ
เปนสําคัญ (ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด (ชสอ.) และคณะกรรมการจัดทําคูมือ
การบริหารความเส่ียงของ ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.), 2547, หนา 1) 
  กรอบการบริหารความเส่ียงขององคกร: COSO ธนรัตน แตวัฒนา (2550, หนา 5-6)   
กลาววา การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะ
กรรมการบริหาร ผูบริหาร และบุคลากรในองคกรเพ่ือชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน 
โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถบงช้ีเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน 
และมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได เพื่อให
ไดรับความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรกําหนดไว 
 2. การตรวจสอบภายใน 
  จากเอกสารการบริหารความเส่ียงสมาคมผูตรวจสอบภายใน (นนทพัทธ นวลนิ่ม, 
2554) กลาววา การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกัน 
การตรวจสอบภายในมีหนาท่ีในการประเมินใหความเช่ือม่ันตอระบบการบริหารความเส่ียงของ
องคกรแตงานตรวจสอบภายในก็เปนงานหนึ่งในสถานศึกษาท่ีตองมีการประเมินและจัดการความ
เส่ียงดวย เชนกันเพราะงานตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งขององคกร ท่ีอาจมีผลตอการบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
  ส่ิงท่ีผูตรวจภายในพึงตองรับรูอยูเสมอคือ การบริหารความเส่ียงเปนเครื่องมือท่ีจะ
ชวยสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการได หรืออยางนอยก็ชวยบรรเทา
ภาวะวิกฤต ของสถานศึกษาได การบริหารความเส่ียงคือ การกําหนดวิธีการท่ีจะรับมือหรือบรรเทา
ผลกระทบจากปจจัยท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นภารกิจของการตรวจสอบภายในจึงตองอาศัยบุคลากร
ท่ีมีความรู ความชํานาญเปนมืออาชีพ เพื่อสามารถประเมินระบบงานระบบการปฏิบัติงาน และ
ระบบบริหารความเส่ียงไดอยางเช่ือมโยงกับเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
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การตรวจสอบภายในมีเปาหมายท่ีชัดเจน คือ การสงเสริม สนับสนุน ประเมินและใหความเห็นตอ
ระบบกํากับดูแลระบบบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาวามีความเพียงพอและเหมาะสมทําให
สถานศึกษาม่ันใจ ไดวาจะไปสูจุดมุงหมายท่ีกําหนดไดอยางมีเหตุผล 
  การตรวจสอบภายใน เปนกระบวนการตองมีการกําหนดวัตถุประสงค วางแผน 
นําแผนไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบตองใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลท่ียอมรับ เพื่อใหสามารถม่ันใจไดวาการตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติอยูนั้น สามารถ
ใหผลลัพธท่ีเปนท่ียอมรับ และสนับสนุนองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางสมเหตุสมผล 
  ธนรัตน  แตวัฒนา (2550, หนา 6-7) กลาววา การตรวจสอบภายในมีบทบาทท่ีทําให
ม่ันใจวา มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และการควบคุมเหลานี้ไดรับการปฏิบัติตามภายในองคกร  
ตลอดจนมีการนําระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอยางเหมาะสมตลอดจนชวยถวงดุลอํานาจ
ไมใหมีการใชอํานาจไปในทางท่ีผิด/การตรวจสอบภายในถือวาเปนกลไกลหนึ่งท่ีจะชวยผลักดันให
เกิดการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม เพราะบางคร้ังผูท่ีปฏิบัติงานมักคิดวา
แคนี้ก็ดีพอแลว แตผูตรวจสอบภายในก็จะมีวิธีการทดสอบวาการควบคุมท่ีปฏิบัตินั้นดีพอจริง
หรือไม หรือบาคร้ังอาจมีการปฏิบัติกันมานาน แมวาจะมีความชํานาญ แตก็อาจทําใหประมาทโดย
ละเลยบางจุดท่ีจะตองควบคุมไป 
 

หลักการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 
 
 1. ความหมายและขั้นตอน/ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  นักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาใหทัศนะเกี่ยวกับข้ันตอน/กระบวนการการ
บริหารความเส่ียงไวหลายประการ ดังท่ี ธนรัตน  แตวัฒนา (2550) กลาววา เพื่อใหสถานศึกษามี
ระบบในการบริหารความเส่ียง โดยการบริหารปจจัยและคุมกิจกรรม รวมท้ังการดําเนินงานตางๆ
เพื่อ ลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรอาจเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงิน  
เชน ชื่อเส่ียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุมคา) ใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคต
ใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดย
คํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตร หรือกลยุทธเปนสําคัญ เพื่อใหการบริหาร
ความเส่ียงดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) การสรางความมีสวนรวมของคนในองคกร เพื่อใหคนในองคกรวาเขาเปน
หนึ่งในองคกร การท่ีเขาจะทําอะไรไมดีจะสงผลกระทบตอความเส่ียงขององคกร ข้ันตอนแรกใน
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การสรางความรูสึกมีสวนรวม คือ จะตองออกเปนนโยบายวาเราจะทําอะไร การบริหารความเส่ียง
เพื่ออะไร ใครรับผิดชอบ มีขอดีขอเสียอยางไรในการทําหรือมีวัตถุประสงคในการทํางาน ทําเพื่อ
อะไรและรางนโยบาย เสนอผูบริหาร ผูบริหารเปนคนวางนโยบายและกําหนดไวในนโยบาย
สถานศึกษา 
   (2) การคนหาความเส่ียงและระบุความเส่ียงตองอาศัยการศึกษารวมกันเพราะคน
ท่ีอยูในองคกรเองเปนคนท่ีรูมากท่ีสุดวามีความเส่ียงอะไรบางในองคกร คนภายนอกไมสามารถ
บอกไดอยางถูกตองดังนั้น จึงตองศึกษารวมกันชวยกันมองในแตละเร่ือง ในแตละประเด็น  
ผูบริหารแตละฝายตองมีตัวแทนเขารวมประชุมและรวมพิจารณาโดยตองระบุออกมาวา เปนความ
เส่ียงขององคกร มีอะไรบางในองคกรและลําดับความสําคัญมากท่ีสุดท่ีจะเลือกจัดการบริหารความ
เส่ียงกอน 
   (3) การประเมินความเส่ียงบางส่ิงบางอยางเราอาจมองขามไป แตหารูไมวานั่น
คือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน และตองสูญเสียมูลคา เชน กรณอุีทกภัยน้ําทวม ป พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย 
ท่ีเกิดจากการรูเทาไมถึงการณของมนุษย เชน การตัดไมทําลายปา เพื่อหาผลประโยชนจากพื้นท่ีของ
ปา ภูเขา แมน้ําลําธารตางๆ ผูรับความเสียหายก็ คือ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกคน  
เปนตน 
   (4) เลือกวิธีการจัดการความเส่ียง เม่ือเราสามารถรูไดวาความสูญเสียและความ
เส่ียงมีอะไรบาง เราจะตองเลือกวิธีท่ีคุมคาท่ีสุดและท่ีสําคัญท่ีสุด คือสอดคลองกับวัฒนธรรม และ
สภาวะแวดลอมขององคกรของเรา และสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมดวย 
   (5) การประเมินผลการกํากับดูแล (Performance Monitoring) เม่ือเราได Implement 
ไปแลว มีปญหาอะไรเกิดข้ึน ตองมีการปรับ (Fine tune) ปรับแก ท่ีเราเลือกใชหรือไม เราอาจจะ
เลือกวิธีการน้ีไปแลว ปรากฏวาพอลองใชไปแลว ไมสอดคลองกับสังคมเรา กับวัฒนธรรมองคกร
เรา เชนนั้นก็ใชไมได จึงตองมาปรับแกตางๆ เหลานี้ เปนตน (ธนรัตน แตวัฒนา, 2550, หนา 7- 9) 
 2. ขั้นตอน/กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการสวนพฤกษศาสตร 
  องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (2554, หนา 10) กลาววา  
องคการสวนพฤกษศาสตร มีกระบวนการบริหารความเส่ียงเพื่อใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน
และจัดระดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานขององคกร  
รวมท้ังการกําหนดแนวทางการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
ซ่ึงกระบวนการดงักลาวนี้จะสําเร็จไดตองมีการส่ือสารใหคนในองคกรมีความรูความเขาใจในเร่ือง
การบริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือใชใน 
การวิเคราะหประเมินกระบวนการบริหารความเส่ียง ปฏิบัติได 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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  หลักการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 หลักการ/กระบวนการ/ข้ันตอนการบริหารความเส่ียง 
ท่ีมา  : องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2554, หนา 7 
 
   (1) การกําหนดวัตถุประสงค 
    จะตองมีความสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกัน สอดคลองกับวิสัยทัศน  
พันธกิจและทิศทางการดําเนินงานขององคกร และจะตองมีความสอดคลองกันต้ังแตระดับองคกร  
หนวยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อใหวัตถุประสงคในภาพรวมบรรลุเปาประสงค ทราบ
ขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับ และสามารถวิเคราะหความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดครบถวน  
ดังนั้นวัตถุประสงคจะตองแสดงใหเห็นผลลัพธ ท่ีองคกรตองการจะบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงควรมี
ลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
    (1.1) วัตถุประสงคระดับองคกร (Entity- Level Objectives) โดยปกติจะระบุ
ไวในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปขององคกร โดยใชเปาหมายขององคกรเปน
ตัวกําหนด 

การส่ือสาร 

1.การกําหนดวัตถุประสงค 

 2.  การระบุความเส่ียง 

 3.  การประเมินความเส่ียง 

4.การจัดความเส่ียง 

ระบบสารสนเทศ 

5. การติดตามและการประเมินผลการ
บริหารความเส่ียง 
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    (1.2) วัตถุประสงคระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives) เปน
วัตถุประสงคของการดําเนินงานท่ีเฉพาะของแตละกิจกรรมซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกรหรือหากวาหนวยงานไดมีการกําหนดเปาหมาย และตัวช้ีวัดของกิจกรรม/งาน/
โครงการท่ีสอดคลองกับเปาหมายขององคกรไวแลวก็สามารถนํามาใชแทนวัตถุประสงคได 
   (2) การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
    เปนการคนหาวิ ธี เ พ่ือใหทราบวา มีความเ ส่ียงใดบาง ท่ี เกี่ ยวของกับ 
การดําเนินงานขององคกร และสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร
หรือผลการปฏิบัติงาน ท้ังในระดังองคกรและระดับกิจกรรม ซ่ึงตองพิจารณาสาเหตุความเสี่ยงท้ัง
ท่ีมาจากปจจัยภายในและภายนอก 
    การระบุปจจัยเส่ียงควรเร่ิมตนดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ท่ีจะ
ทําใหบรรลุวัตถุประสงคแลวจึงระบุปจจัยเส่ียงท่ีจะมีผลตอกระบวนการปฏิบัติงานน้ันๆ ซ่ึงทําให
เกิดความผิดพลาดลมเหลว เสียหาย หรือเสียโอกาส ปจจัยเส่ียงนั้นควรจะเปนตนเหตุท่ีแทจริง  
เพื่อท่ีจะสามารถนําไปใชประโยชนในการหามาตรการการลดความเส่ียงในภายหลังไดการระบุ
ความเส่ียงสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะห
ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมองเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน  
สัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตนการระบุความเส่ียงในดานตางๆ ดังนี้ 
    (2.1) ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร เปนการระบุความเส่ียง ท่ีอาจกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง หรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
    (2.2) ความเส่ียงดานธรรมมาภิบาลเปนกระบุความเส่ียงดานธรรมมาภิบาลท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการดําเนินการหลักขององคกร เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการเปนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล เชน ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา ความโปรงใสตรวจสอบไดรวมถึง 
การวิเคราะหความเส่ียงในการกํากับดูแลตนเองท่ีดี โดยตองมีการจัดทําแผนธรรมมาภิบาล 
    (2.3) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการระดมความเส่ียงของ
ระบบความเส่ียงของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
    การแบงประเภทความเส่ียงตามแนวทางของกระทรวงการคลัง (S-O-F-C) 
    1) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
     เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและ 
การนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยตางๆ แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือความ
เส่ียงจากปจจัยภายนอก (External Factor Risks) และความเส่ียงจากปจจัยภายใน (Internal Factor 
Risks) 
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    2) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) 
     เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบงานโดยรวมขององคกรท่ีสงผลกระทบ
และทําใหองคกรไมบรรลุผลตามแผน เปนความเส่ียงท่ีทุกองคกรจะตองเผชิญอยางหลีกเล่ียงไมได 
แตองคกรจะตองหาวิธีการในการจัดการ ปองกันหรือควบคุมไมใหสงผลกระทบตอเปาหมายท่ีตั้ง
ไว 
    3) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) 
     เปนความเส่ียงไมแนนอนของผลลัพธในอนาคต อันเนื่องมาจากการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเงินของฝายท่ีเกี่ยวของในองคกรท่ีจะสงผลกระทบทางลบตอมูลคาของ
กิจการ 
    4) ความเส่ียงดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ (Compliance Risk) 
     เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย 
และวิธีการปฏิบัติงานท่ีองคกรไดกาํหนดข้ึน 
   (3) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
    การประเมินความเส่ียงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การ
ประเมินและการจัดระดับความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
ขององคกร (องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2554, หนา 
10) ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 
     1) การกําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินความเส่ียง ไดแก ระดับโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซ่ึงสามารถกําหนดเกณฑ
ไดท้ังเกณฑเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังตัวอยางตอไปนี้ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
(Likelihood) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ 
 

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
โอกาสที่จะเกดิ ระดับ คําอธิบาย 

สูงมาก 5 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 
สูง 4 1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง 

ปานกลาง 3 1 ปตอครั้ง 
นอย 2 2-3ปตอครั้ง 

นอยมาก 1 5ปตอครั้ง 

ท่ีมา  :  องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2554, หนา 10 
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ระดับผลกระทบตอการดําเนินการ 

ผลกระทบ 
ระดับ 

ความรุนแรง 
คําอธิบาย 

สูงมาก 5 มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรงมาก เชน หยุด
เรียนมากกวา 1 เดือน 

สูง 4 มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง  
เชน หยุดเรียน 1 เดือน 

ปานกลาง 3 มีการชะงักงันอยางมีนัยสําคัญของกระบวนการและการดําเนินงาน 
นอย 2 มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน 

นอยมาก 1 ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน 

ท่ีมา  :  องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2554, หนา 11 
 
 ระดับความเส่ียง = โอกาสที่จะเกิดความเส่ียงxความรุนแรงของผลกระทบ เชน ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวาการหยุดงานของครูท้ังโรงเรียนมีโอกาสเกิดนอยมาก = 1 แตเม่ือเกิดการหยุด
งานของครูท้ังโรงเรียนผลกระทบจะรุนแรงมาก = 5 ดังนั้นระดับความเส่ียง = 1 x 5 = 5 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนนความเสี่ยง 
ระดับตํ่า                     1-3     คะแนน 

ระดับปานกลาง                     4-7     คะแนน 
ระดับสูง                     8-14   คะแนน 
สูงมาก                     15-25  คะแนน 

ท่ีมา : องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2554, หนา 14-15 
 
   (4) การจัดการความเส่ียง 
    ในการประเมินจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได
จากการพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได (Risk 
Appetite Boundary) 
    กําหนดเกณฑการจัดการความเสี่ยง 
    Risk Appetite Boundary ขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได    
กําหนดไว 1-5 
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    Risk Appetite เปาหมายท่ีคาดหวังของการควบคุมความเส่ียงระดับท่ียอมรับ
ได กําหนดท่ีระดับ 1-3 
    Risk Tolerance ระดับความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับไดหลังการจัดการ 4-5 
    การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
    เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ ในการจัดการและควบคุมความ
เส่ียงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นใหลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับได สําหรับความเส่ียง
ในระดับปานกลาง (Medium) อาจมีความควบคุม เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมาย ซ่ึง 
การดําเนินการตามมาตรการลดความเส่ียงควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและ
ตนทุนท่ีตองใชกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย โดยท่ีแผนลดความเส่ียงควรมีองคประกอบ ดังนี้ 
     1) มีวิธีการดําเนินงาน (ข้ันตอน/ กระบวนการ) 
     2) กําหนดหนวยงานหรือบุคคลท่ีจะเปนผูรับผิดชอบแผนบริหารความ
เส่ียง 
     3) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
   (5) การติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
    หลังจากจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว 
จะตองมีการรายงานและติดตามเปนระยะ เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมและสามารถควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนได 
    ความเสี่ยงระดับองคกร ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ รายงานผลตามแผน
บริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไวมายังหนวยงานบริหารความเส่ียงขององคกร เปนระยะความเส่ียง
ระดับกิจกรรม ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการท่ีสถานศึกษา
รับผิดชอบ โดยมอบหมายใหตัวแทนคณะทํางานกิจกรรมของสถานศึกษา เปนผูจัดทํารายงานมายัง
หนวยงานบริหารความเ ส่ียงของสถานศึกษา  (องคการสวนพฤกษศาสตร  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2554, หนา 7-15 และ 17) 
 3. ขั้นตอน/กระบวนการบริหารความเสี่ยงของชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด 
  กระบวนการของการบริหารความเส่ียง (Risk Management) มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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        ชสอ. 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 กระบวนการของการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
ท่ีมา : ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.), 2547 
 
   (1) การกําหนดวัตถุปะสงค (Objective Setting) 
    กําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับและ
สามารถวิเคราะหความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดครบถวน การกําหนดวัตถุประสงคขององคการควรมี
ความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได สําหรับในระดับแผนก
หรือระดับฝาย การกําหนดวัตถุประสงคจะตองสอดคลองหรือเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
วัตถุประสงคขององคการเพ่ือใหวัตถุประสงคในภาพรวมบรรลุเปาหมาย โดยการกําหนด
วัตถุประสงคจะตองคํานึงถึงหลัก SMART ซ่ึงยอมาจาก Specific (ชัดเจน) มีการระบุผลตอบแทน
หรือผลลัพธท่ีตองการอยางชัดเจนเพื่อใหทุกคนเขาใจได 
    Measurable (วัดได) สามารถวัดผลไดและระบุหลักเกณฑของการวัดได 
    Achievable (ปฏิบัติได) มีความเปนไปไดท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคตามสภาพ 
การดําเนินงานระยะเวลา และทรัพยากรที่ไดรับการจัดสรร 
    Reasonable (สมเหตุสมผล) สอดคลองกับวัตถุประสงคของสวนอ่ืนๆใน
องคกรและสัมพันธกับเปาหมายในระดับท่ีสูงกวา 
    Time Constrained (มีกรอบเวลา) มีการระบุเวลาท่ีชัดเจนวาตองการบรรลุ 
วัตถุประสงคเม่ือไร 

1.วัตถุประสงค 

2. ระบุความเส่ียง 

3. การประเมินความเส่ียง 4. การจัดการความเส่ียง 

5.การติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 
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   (2) การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
    เปนการคนหาวามีความเส่ียงใดบางท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของ
องคการ โดยดูจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปกติการระบุความเส่ียงจะดูจากประวัติ
การเกิดเหตุการณในอดีตท่ีผานมาหรือการคาดเดาเหตุการณท่ีอาจมีผลกระทบในอดีต แตเนื่องจาก 
ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ยังไมมีการเก็บขอมูลหรือสถิติ  แตเพื่อใหสามารถ
มีการเร่ิมตนการบริหารความเส่ียงได ในสวนของ ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
ไดจําแนกประเภทของความเส่ียงตามประสบการณท่ีเกิดข้ึนจริงในเบ้ืองตนเปน 6 ประเภท ไดแก 
ความเส่ียงดานโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ ความเส่ียงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความ
เส่ียงดานตลาด ความเส่ียงดานสภาพคลองและความเส่ียงดานปฏิบัติการ 
    (2.1) ความเส่ียงดานโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ (Governance Structure 
Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด แมวาจะเปน
องคการธุรกิจระดับชาติ แตถูกบังคับโดยกฎหมายสหกรณใหมีโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
เชนเดียวกับสหกรณข้ันปฐม เปนตนวา มีการเปล่ียนแปลงกรรมการดําเนินการกึ่งหนึ่งทุกป และ
สามารถใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน ซ่ึงอาจทําใหขาดความตอเนื่อง  ในเชิงกลยุทธ  
การดําเนินงาน ตลอดจนระบบและวิธีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ อาจทําใหไดบุคคลท่ีไมมี
ศักยภาพในการบริหารงาน และ/หรือ ไมมีอุดมการณ และ/หรือไมมีความซ่ือสัตยสุจริตเขามาเปน
คณะกรรมการการดําเนินการ ทําหนาท่ีบริหารและกํากับดูแลกิจการของชุมชนสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด 
    (2.2) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการ
กําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัย
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอรายได หรือการดํารงอยูของกิจการ
แหลงท่ีมาของความเส่ียงดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภทหลัก คือ ปจจัยความเส่ียง
ภายนอก และปจจัยความเส่ียงภายใน 
     (2.2.1) ปจจัยความเส่ียงภายนอก หมายถึง ปจจัยภายนอกท่ีชุมชน
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ควบคุมไดยาก หรือไมสามารถควบคลุมได อันสงผล
กระทบหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ไดแก ภาวะการแขงขัน 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมลูกคาเปาหมาย การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง และขอกําหนดของทางการ เชน ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับระบบการ
หักเงิน ณ ท่ีจายของสมาชิกสงใหแกสหกรณออมทรัพย 
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     (2.2.2) ปจจัยความเส่ียงภายใน หมายถึง ปจจัยภายในท่ีชุมชนสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด สามารถควบคุมได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการ
ทํางาน ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอของขอมูล และเทคโนโลยีสําหรับ 
การใหบริการ เปนตน 
     (2.2.3) ความเส่ียงดานเครดิต (Credit/Default Risk) คือ โอกาส หรือ
ความนาจะเปนท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไวเปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหนี้
หรือคูคาอ่ืนของชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาทํา
ใหชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไมไดรับชาระหนี้ตามจํานวนและชวงเวลาท่ี
กําหนดไว ซ่ึงกอใหเกิดหนี้คางชําระเกินกําหนดเวลาหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดหรือหนี้สูญ รวมทั้ง
สงผลกระทบตอกระแสเงินสดและรายไดของชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
ความเส่ียงดานเครดิตเปนความเส่ียงท่ีมีความสําคัญมาก เพราะเกี่ยวของกับเงินใหสินเช่ือท่ีเปน
ธุรกรรมหลักของชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
     (2.2.4) ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิด
จากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และราคาตราสารใน
ตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบ ตอรายได ความเส่ียงดานตลาดสําหรับ ชุมชนสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด แบงออกได 2 ประเภท คือ 
      1) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เปนความ
เส่ียงท่ีรายได ไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียของรายการสินทรัพย 
หนี้สิน และรายการนอกงบดุลท้ังหมดท่ีมีความออนไหวตออัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ
รายไดดอกเบ้ียมูลคาตลาดของรายการเพ่ือคา 
      2) ความเสี่ยงจากราคา (Price Risk) เปนความเส่ียงท่ีรายได
ไดรับผลกระทบในทางลบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุน ทําให
มูลคาของพอรตเงินลงทุนเพื่อการคาและเผ่ือขาย ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการทํากําไรของ ชุมชน
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ลดลง 
     (2.2.5) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไมสามารถชําระหนี้สิน และ
ภาระผูกพันเม่ือถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพย เปนเงินสดได หรือไมสามารถ
จัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาระดับท่ี ยอมรับได 
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ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดของ ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต 
     (2.2.6) ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) คือความ
เส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือขาดธรรมมาภิบาล
ในองคกร และการขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน 
ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอกและสงผลกระทบตอรายได ความเส่ียงดานการปฏิบัติการจําแนก
ออกไดดังนี้ 
      1) ความเส่ียงจากการทุจริต 
       1.1) ความเสี่ยงจากการทุจริตจากภายใน เปนความเส่ียงท่ี
เกิด จากการทุจริตของบุคคลภายในองคกร เพื่อใหผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตดังกลาว ตก
แกพวกพองของตนเอง เชนการปลอมแปลงเช็ค การปลอมแปลงเอกสาร การยักยอก หรือการรับ
สินบน เปนตน 
       1.2) ความเส่ียงจากการทุจริตจากภายนอก เปนความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกองคกร เชน การปลอมแปลงเช็ค การฉอโกง เปนตน 
      2) ความเส่ียงดานบุคลากร  เปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการ จางงานท่ีไมเหมาะสม การจายคาตอบแทน หรือการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปน
ธรรม ซ่ึงอาจกอใหเกิดการฟองรอง การลาออก การหยุดงานประทวง หรือการทํางานอยางเฉ่ือยชา
ลาชาและการสรรหาบุคลากร ซ่ึงอาจมีความรู ความสามารถ หรือคุณสมบัติไมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานยังรวมถึงความปลอดภัยในสถานท่ี ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการกําหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการควบคุมสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ี
ไมเพียงพอ จนสงผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานอันเนื่องมาจากโรคภัย หรืออุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
      3) ความเส่ียงดานความปลอดภัยของทรัพยสิน เปนความเส่ียง
ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดเชน 
อุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ การทําลายทรัพยสิน การกอความไมสงบทางการเมือง เปนตน 
      4) ความเส่ียงจากการขัดของ และหยุดชะงักของระบบงาน
และระบบคอมพิวเตอร เปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานท่ีผิดปกติ หรือการหยุดทํางานของ
ระบบงานดานตางๆ เชน ความไมสอดคลอง หรือความแตกตางของระบบงานท่ีเกิดจากการควบ
รวมกิจการ ความบกพรองของระบบงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย เปนตน 
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      5) ความเ ส่ียงจากความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ  
(Information Security Risk) เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากขอมูลสําคัญสูญหาย ถูกขโมย หรือการเขาถึง
ขอมูลโดยไมมีอํานาจ (hacker) ลับลอบเขาสูระบบขอมูลคอมพิวเตอร อันอาจทําใหขอมูลช้ัน
ความลับของชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดเสียหายได 
      6) ความเส่ียงจากกระบวนการทํางานเปนความเส่ียงที่เกิดจาก
ความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน (Methodology) ความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงาน หรือความ
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดและ
พนักงานจากการจางงานภายนอก เชน การนําเขาขอมูลผิดพลาด การประเมิน มูลคาหลักประกันไม
ถูกตอง เปนตน 
      7) ความเส่ียงจากลูกคา ผลิตภัณฑ และวิธีปฏิบัติในการดําเนิน
ธุรกิจ เปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากวิธีปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ กระบวนการออกผลิตภัณฑ และ 
การเขาถึงขอมูลลูกคาท่ีไมเหมาะสม ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีทาง 
การกําหนด เชน การทําธุรกรรมที่ละเมิดกฎหมาย การดําเนินการธุรกรรมท่ีไมไดรับอนุญาต เปน
ตน 
   (3) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
    ประกอบดวย การวิเคราะหประเมินและจัดลําดับความเส่ียง ดังนี้ 
    (3.1) การวิเคราะห เปนการวิเคราะหถึงสาเหตุและผลกระทบตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอองคกรโดยมีประเด็นวิเคราะหดังนี้ 
     (3.1.1) ประเด็นหรือสาระความเส่ียงมีลักษณะเปนประโยคท่ีพรรณนา
ถึงความเส่ียงอยางส้ันๆ แตไดใจความชัดเจนวากําลังพิจารณาหรือกลาวถึงความเส่ียงในเรื่องอะไร
ภายใตแตละดานของกลุมความเส่ียง ความเส่ียงท่ีไมใชทางการเงิน  มีประเด็นหรือสาระความเส่ียง
เชน 
      -  ความเส่ียงในการวางแผนและงบประมาณ   
      -  ความเส่ียงจากการพึงพอใจของลูกคา 
      -  ความเส่ียงจากระบบคอมพิวเตอร 
      -  ความเส่ียงจากความผิดพลาดของการรับ Order 
      -  ความเส่ียงจากการผิดสัญญา ขอตกลง ฯลฯ 
     (3.1.2) ปจจัยเส่ียง หมายถึง ส่ิงใดก็ตามที่เปนเหตุท้ังท่ีมาจากภายใน
หรือภายนอกท่ีกระทบกระเทือน ตอสถานภาพขององคกร ถือวาเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงใน
การพิจารณาตองทําสมมุติฐานตางๆ ท่ีคํานึงเปนการลวงหนาในการช้ีบงอันตรายอาจเลือกใชวิธีการ
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ใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมตามลักษณะการประเมินกิจการ ในการตั้งสมมุติฐานท่ี
สมบูรณควร ตองมีองคประกอบของการอธิบายสมมุติฐาน ดังนี้ 
      1) เนื้อหาขอบเขต 
      2) ขอมูลประกอบสถานการณท่ีสมมุติฐานอยูในรูปของสถิติ
หรือพรรณนา เชน ขอมูลจากการดําเนินงานท่ีผานมา ประสบการณตางๆ เปนตน 
      3) ผลกระทบหรือปญหาที่คาดวาจะเกิดตามมา หมายถึง ผลท่ี
เกิดจากสมมุติฐานของเหตุการณท่ีคาดการณไวเปนการลวงหนาของแตละสมมุติฐาน ควรอธิบายไว
อยางชัดเจน ไดเกิดอะไรขึ้น มีอะไรท่ีมีความเสียหาย ระบุขนาดและปริมาณความเสียหายโดยใช
ขอมูลจาก 
       -  เหตุการณลักษณะนี้ท่ีเกิดมาแลวมีการบันทึกไว 
       -  การแกปญหาหรือการตัดสินใจ  (ประสบการณ) 
    (3.2) การประเมินความเส่ียง 
     การประเมินความเส่ียงใหใชหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
     (3.2.1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีมากนอย
เพียงใด โดยจัดระดับโอกาสเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ําและตํ่ามาก แทนดวยตัวเลข  
5, 4, 3, 2, 1 
     (3.2.2) พิจารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ
ตางๆ วามีมากนอยเพียงใด โดยจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ เปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง  
ปานกลาง ต่ํา และ ต่ํามาก แทนดวยตัวเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ 
      1) ผลกระทบเชิงปริมาณ ไดแก ผลกระทบตอ ชุมชนสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ท่ีคิดเปนมูลคาความสูญเสีย 
      2) ผลกระทบเชิงคุณภาพ ไดแก การจัดระดับความรุนแรงของ
เหตุการณตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอบุคคล ชุมชน ส่ิงแวดลอม ภาพลักษณขององคการ 
    (3.3) การจัดระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
     การจัดระดับความเส่ียง หมายถึง การนําผลการประเมินความเส่ียงตาม 
การประเมินความเส่ียง มาประมวลเขาดวยกัน ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธี คือ 
     (3.3.1) วิธีคํานวณทางคณิตศาสตร เปนวิธีการคํานวณระดับความเส่ียง
กรณีท่ีมีผลกระทบท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
     (3.3.2) วิธีการจัดทําขอมูลสถานะความเส่ียง (Risk Profile) จะเปน 
การสรางภาพแสดงคาโอกาสในการเกิดปจจัยความเส่ียง (Likelihood) และคาระดับความรุนแรง
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ของผลกระทบที่เกิดจากปจจัยเส่ียงนั้น (Impacts) ซ่ึงจะแบงพื้นท่ีออกเปน 5 สวน ในการวิเคราะห
ความเส่ียง 
   (4) การจัดการความเส่ียง (Risk Treatment) 
    ชสอ. พิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทํา ตามผลการประเมินความเส่ียงท่ี
ยอมรับได (Risk Appetite) และความคุมคาในการท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีเหลืออยู (Residual Risk) 
นั้น วิธีการตอบสนองความเส่ียงท่ีใชสรุปไดดังนี้ 
    (4.1) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง การเลิก หรือ
หลีกเล่ียงการกระทํา หรือลดการกระทํา หรือเปล่ียนวัตถุประสงค เปนตน 
    (4.2) การลดความเส่ียง (Risk Reduction) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะ
เกิด หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อปองกันการปรับปรุงแกไขกระบวนการ 
รวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุการณฉุกเฉิน 
    (4.3) การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) หมายถึง การลดโอกาส
ความนาจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบงโอน การหาผูรับผิดชอบในความเส่ียงการจาง
บุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการแทน การจัดประกันภัย เปนตน 
    (4.4) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทําการ
ใดๆเพิ่มเติม กรณีนี้ใชกับความเส่ียงท่ีมีนอย ความนาจะเกิดนอย หรือเห็นวามีตนทุนในการบริหาร
ความเส่ียงสูงโดยขออนุมตัิหลักการรับความเส่ียงไว 
     การบริหารความเ ส่ียงให มีประสิทธิภาพตองกํ าหนดบุคคลท่ี
รับผิดชอบในการจัดการความเส่ียงในแตละเร่ืองท่ีไดรับการบงช้ีบุคคลที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบในการจัดการความเส่ียงในแตละเร่ือง ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
     1) สามารถทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการบริหารความ
เส่ียงท่ีมีอยูในปจจุบัน 
     2) สามารถควบคุมและจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
     3) สามารถประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยูหลังจากไดมีการจัดการใน
ปจจุบัน 
     4) สามารถกําหนดเวลาท่ีแนนอนในแตละข้ันตอนการดําเนินการให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
   (5) การติดตามประเมินผลและการรายงาน 
    การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเส่ียงมีข้ันตอนและ
ระยะเวลาดําเนินการดังนี้ 
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    (5.1) ประสานงานติดตามผล โดยมีการติดตามผลทุก 6 เดือน คร้ัง 
    (5.2) คณะทํางานบริหารความเส่ียง สรุปและทบทวนปจจัยความเส่ียงและ
จัดทํารางรายงานการจัดการความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 
    (5.3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรายรายงานการบริหารความเส่ียงตอ
คณะกรรมการดําเนินงานของ ชสอ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ จะตองจัดสงเอกสาร
ประกอบการประชุมไปยังเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการของ ชสอ. กอนการประชุม 7 วัน 
    (5.4) คณะตรวจสอบกิจการรายงานผลการติดตามการบริหารความเส่ียง
อยางเปนอิสระตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
    (5.5) แจงฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อทําแผนรองรับความเส่ียง 
    (5.6) จัดทําสรุปเผยแพรในรายงานกิจการประจําป ของ ชสอ. 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษา 
 
 ธนรัตน  แตวัฒนา กลาววา (2550, หนา 22-23) ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
องคประกอบและตัวช้ีวัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ
การบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร ดังนี้ 
  (1) แตงต้ังคณะกรรมการการบริหารความเส่ียงระดับสถานศึกษา 
  (2) การระบุความเส่ียง ควรประกอบดวยความเส่ียงท่ีครอบคลุม 5 ดาน ดังนี้ 
 
    (2.1) ความเส่ียงดานการเงินและงบประมาณ 
    (2.2) ความเส่ียงดานกลยุทธ 
    (2.3) ความเส่ียงดานนโยบาย 
    (2.4) ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน 
    (2.5) ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
   (3) การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงปจจัยเส่ียง สามารถพิจารณาจากมิติ
ของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังตํ่า เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงท่ี
สงผลกระทบตอเปาหมายขององคกรไดงายข้ึน 
   (4) มาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม สามารถใชแนวความคิด
ของ 4T คือ 
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    (4.1) Take ยอมรับ 
    (4.2) Treat ลดหรือควบคุม 
    (4.3) Transfer โอนหรือกระจาย 
    (4.4) Terminate หยุดหรือหลีกเล่ียง  
   (5) การบูรณาการความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชนใน
การควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียท้ังแงโอกาสและผลกระทบได 
 2. การระบุความเสี่ยง ความเสี่ยงดานตางๆ 5 ดาน ในรายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
ท่ีมา  : ธนรัตน แตวัฒนา, 2550 
 
  2.1 ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาโครงการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษาประจําการ สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ ชุดวิชา การจัดการองคกรทางการ
ศึกษา (2549) ระบุวา เงินงบประมาณ ไดแก เงินท่ีไดรับจากรัฐ ท้ังท่ีรัฐจัดใหโดยตรงเปนคาใชจาย
ดําเนินการและงบลงทุนใหกับสถานศึกษาของรัฐ ตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา ซ่ึงในปจจุบันรัฐใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร โดยใหอิสระในการบริหาร ท้ังนี้ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาค 

คนหาความเสี่ยง 
 ศึกษาจากอดีต 
 สํารวจในปจจุบัน 
 เฝาระวังไปขางหนา 

 

ประเมินความ
เสี่ยงความเสี่ยง 

ควบคุมความเสี่ยง 
ยอมรับ 
ลด/ควบคุม 
โอน/กระจาย 
หยุด/หลีกเล่ียง 

ประเมินผลระบบ 
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   นอกจากนี้ ยังมีเงินท่ีรัฐจัดสรรใหโดยออมในลักษณะตางๆ คือ กองทุนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงกองทุนกูยืมใหแกผูเรียน เงินท่ีรัฐจัดสรรใหทางออมน เม่ือสถานศึกษาไดรับจะนํามา
ควบคุมการใชจายในลักษณะของเงินนอกงบประมาณ เพื่อความสะดวก คลองตัวในการใชจายเงิน  
ภายในกรอบวัตถุประสงคของเงินประเภทนั้นๆ 
   เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีมิใชงบประมาณแผนดิน แตไดมาจากแหลง
อ่ืน ท่ีเรียกวา “เงินรายไดของสถานศึกษา” ไดแก 
    (1) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ท่ีเก็บจากผูเรียนนอกเหนือจากการเรียน 
การสอนตามหลักสูตร 
    (2) เงินรายไดจากการใหบริการท่ีไมขัดแยงกับนโยบายวัตถุประสงค และ
ภารกิจหลักของสถานศึกษาหรือบริการเสริมท่ีสถานศึกษาจัดใหผูเรียน 
    (3) เงินผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนราชพัสดุและท่ี
เปนทรัพยสินอ่ืน 
    (4) เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา การซ้ือขายหรือจางของท่ี
ดําเนินการโดยเงินงบประมาณ 
    (5) เงินบริจาคจากเอกชนหรือองคกรปกครองทองถ่ิน 
    (6) เงินรายไดอ่ืนๆ 
   เงินรายไดแผนดินหมายถึงเงินท่ีสวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และไมมีกฎหมายอ่ืนใดกําหนดให
สวนราชการเก็บไวหรือหักไวเพื่อจาย โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
    (1) เงินรายไดแผนดินของสถานศึกษาท่ีมีการจัดเก็บมีประเภทตางๆ ดังนี้ 
     (1.1)  คาขายของเบ็ดเตล็ด 
      -  คาขายส่ิงของเกาชํารุดท่ีจัดหาจากเงินงบประมาณ 
      -  คาขายแบบรูปรายการที่ใชเงินงบประมาณ 
     (1.2) คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
      -  คาธรรมเนียมสอบแขงขันลูกจางประจํา 
     (1.3) เงินเหลือจายปเกาสงคืน 
      -  เงินงบประมาณที่เบิกจากคลังแลวมีการสงคืนคลังภายหลังส้ิน
ปงบประมาณ 
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    (2) ดอกเบ้ียจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยของเงินอุดหนุน
ท่ัวไป 
   แนวปฏิบัติในการบริหารการเงิน 
   ระบบการบริหารการเงินของสถานศึกษา  จะตองดําเนินการตามระบบ
งบประมาณท่ีเนนผลงานตามยุทธศาสตรและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนั้น ระบบ
การเงินของสถานศึกษาจึงมีขอปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากเดิมคอนขางมาก ผูบริหารสถานศึกษาและ 
ผูมีสวนเกี่ยวของตองศึกษาและทําความเขาใจกับประเด็นตางๆ เพื่อจะไดดําเนินการไดอยางถูกตอง  
แนวทางปฏิบัติในการบริหารการเงินท่ีนาสนใจประกอบดวย แนวทางการบริหารทั่วไป 
   การกําหนดความรับผิดชอบของบุคลากรทางการเงิน แนวปฏิบัติในการรับเงิน – 
จายเงิน และการบริหารเงินสดหมุนเวียน ดังนี้ 
   แนวทางการบริหารท่ัวไป 
   งานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการเงินของสถานศึกษาตองมีการบริหารอยางมี
ระบบ คือ มีหลักการบริหารตามกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการโดยท่ัวไป เพื่อใหการบริหาร
การเงินมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวทางและเจตนารมณของการจัดการศึกษา และควรใชเงิน
อยางคุมคา แนวทางการบริหารทั่วไปควรประกอบดวย 
    (1) การวางแผนการเงินไว ท้ังระยะและระยะปานกลาง  โดยตองให
สอดคลองกับแผนดําเนนิการของสถานศึกษา และพิจารณาถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีสถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการวงเงินท่ีใช ระยะเวลาท่ีใช รวมถึงการวางระบบการดําเนินการท่ีเปนธรรม โปรงใส  
ปฏิบัติไดและตรวจสอบได 
    (2) การบริหารทรัพยสินของสถานศึกษา เชน ท่ีดิน ส่ิงกอสราง ครุภัณฑใหมี
ประสิทธิภาพ ลดการส้ินเปลืองและสูญเปลาโดยไมจําเปนใหมากท่ีสุด ท้ังนี้ตองไมกระทบตอ
ประสิทธิภาพของงาน 
    (3) การบริหารจัดการการเงินของสถานศึกษา ท้ังเงินงบประมาณและเงิน
รายไดของสถานศึกษา ตองรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
    (4) การควบคุมทางดานเอกสาร การเงิน การบัญชี และพัสดุท่ีรัดกุม 
    (5) การตรวจสอบตัวเงิน และทรัพยสินตางๆของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
    (6) มีระบบสารสนเทศและการเก็บขอมูล และเอกสารที่ดี สะดวดตอ 
การคนหา อางอิง 
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    (7) มีการกําหนดหนาท่ีบุคลากรดานการเงินท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
โครงการไมควรยาวหรือกวางจนเกินไปเพราะจะทําใหลาชา ตองมีการชัดเจนและไมซํ้าซอน แต
ตองไมรวบรัดจนขาดการตรวจสอบ 
   การกําหนดความรับผิดชอบของบุคลากรทางการเงิน 
   สถานศึกษาตองกําหนดอํานาจหนาท่ีของบุคลากรที่รับผิดชอบดานการเงิน  
และองคกรใหชัดเจน ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ทําหนาท่ีในระดับนโยบายให
คําปรึกษา วางแผนทางการเงิน และการจัดสรรท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ไปยัง
กิจกรรมตางๆ 
    (2) ผูบริหารสถานศึกษา มีหนาท่ีดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกจายตามภารกิจ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานทางการเงิน 
    (3) เจาหนาท่ีการเงิน คือ บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูปฏิบัติ ซ่ึงอาจ
เปนครูผูสอนหรือบุคลากรเฉพาะ ท้ังนี้ตองกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบใหชัดเจน 
    (4) เจาหนาท่ีควบคุมเงินสดยอย ควรมีบุคลากรเฉพาะควบคุมเงินสดยอยเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจาย ซ่ึงเปนการเบิกจายตามระเบียบปฏิบัติท่ีมีกําหนดไวอยางชัดเจน  
เชน เงินงบกลาง สวัสดิการตางๆ ของบุคลากร เปนตน 
    (5) เจาหนาท่ีงบประมาณเปนบุคลากรท่ีดูแลกระบวนการงบประมาณของ
สถานศึกษา เชน การขอตั้งงบประมาณ ตลอดจนควบคุมยอดรวมงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรับมา 
    (6) เจาหนาท่ีบัญชี ตองเปนบุคคลท่ีมีความละเอียดลออ รอบคอบในการ
ทํางานควรมีความถนัดพื้นฐานดานตัวเลข จะชวยใหการงานสะดวก ราบร่ืน ถูกตอง 
   สถานศึกษาตองจัดใหมีโครงสรางและหนาท่ีของบุคลากรทางการเงินท่ีรัดกุม  
ชัดเจนครอบคลุม แมจะมีขอจํากัดดานบุคลากรก็ตามก็ตองปรับบางสวนใหสอดคลองกับสภาพท่ี
เปนอยูได โดยอาจมอบใหบุคคลหนึ่งทําหลายหนาท่ี แตโดยหลักท่ัวไป ไมควรใหงานท่ีตอง
ตรวจสอบซ่ึงกันและกันอยูกับบุคคลคนเดียวกัน เชน เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ซ่ึงตองตรวจสอบ
ซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา 
   แนวปฏิบัติในการรับ-จายเงินของสถานศึกษา 
   งานการเงินนอกจากงานดานการบันทึกขอมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน
แลว การรับ-จายเงินออกไปทุกรายการตองมีระบบการจัดการท่ีดี และตัวเงินท่ีคงเหลืออยูก็ตองมี
การเก็บรักษาที่เหมาะสม การจัดการเก่ียวกับการรับ-จายเงินอยางมีประสิทธิภาพตองสอดคลองกับ
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หลักการทางเศรษฐศาสตร หลักการบริหารท่ัวไป และหลักการคลังท่ัวไป แนวปฏิบัติในการรับ-
จายเงินสถานศึกษา มีดังนี้ 
    (1) การรับเงิน แนวปฏิบัติในการรับเงินประเภทตางๆ ของสถานศึกษาใน
ปจจุบัน ไดดําเนินการดังนี้ 
     (1.1) การรับเงินใหรับเปนเงินสด การรับเงินเปนเช็คหรือดราฟ หรือ     
ตราสารอยางอ่ืนใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดวาดวยการนั้น 
     (1.2) ใหออกใบเสร็จรับเงินแกผูชําระเงินทุกคร้ัง ยกเวนการรับเงิน
งบประมาณจากคลังใหใชฎีกาเปนหลักฐานการรับเงิน 
     (1.3) ใหใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือตาม
แบบที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ คือ 
      (1.3.1) มีสําเนาเย็บติดไวกบัเลมหนึ่งฉบับ 
      (1.3.2) มีหมายเลขกํากับเลมและหมายเลขกํากับใบเสร็จเรียงกัน
ไปทุกฉบับ 
      (1.3.3) มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพื่อการตรวจสอบ 
      (1.3.4) ใหพิจารณาจายใบเสร็จรับเงินใหผูรับผิดชอบตามจํานวนท่ี
เหมาะสมแกลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และใหมีหลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินไวดวย 
      (1.3.5) ใหสงคืนใบเสร็จรับเงินเม่ือหมดความจําเปนตองใช 
      (1.3.6) โดยปกติใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันทุกประเภท เวน
แตเงินประเภทใดมีการรับชําระเปนประจํา และมีจํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินตามประเภท
เงินท่ีชําระก็ได 
      (1.3.7) ใหใชใบเสร็จรับเงินตามปงบประมาณ เม่ือปใหมใหข้ึน
เลมใหม โดยใบเสร็จรับเงินฉบับท่ียังไมไดใชใหคงติดไวกับเลม แตใหปรุ เจาะรูหรือประทับตรา
เลิกใช เพื่อเปนท่ีสังเกต มิใหนํามาใชรับเงินไดอีกตอไป 
      (1.3.8) หามขูดลบ แกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือช่ือผูชําระเงิน 
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาดก็ใหขีดฆาจํานวนเงิน และเขียนใหมท้ังจํานวน
แลวผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับการขีดฆานั้นไวดวย หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นท้ังฉบับโดย
ออกฉบับใหม สวนใบเสร็จรับเงินท่ีขีดฆาเลิกใชนั้น ใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม 
      (1.3.9) ใหเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงมิไดตรวจสอบไวในท่ี
ปลอดภัย อยาใหสูญหาย และเม่ือไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บอยางเอกสารธรรมดา 
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      (1.3.10) ใหบันทึกเงินท่ีไดรับในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารแลวแตกรณีภายในวันท่ีไดรับเงินนั้น โดยใหแสดงใหทราบวา ไดรับเงินตามฎีกาหรือ
ใบเสร็จรับเงิน เลมใด เลขท่ี และจํานวนเงินเทาใด 
      (1.3.11) ในกรณีท่ีมีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชี
สําหรับวันนั้นใหบันทึกการรับเงินนั้นในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันทําการถัดไป 
      (1.3.12) เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่งหลายฉบับ จะรวม
เงินรับประเภทนั้นๆ ตามสําเนาใบเสร็จทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได โดยใหแสดงให
ทราบวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใด จํานวนเงินรวมรับท้ังส้ินเทาใดไวหลังสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดทาย 
      (1.3.13) เม่ือส้ินเวลารับเงินใหผูมีหนาท่ีรับชําระเงินท่ีไดรับพรอม
กับสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีออกในวันนั้นท้ังหมด สงตอเจาหนาท่ีการเงินของสถานศึกษา 
      (1.3.14) ใหสถานศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินท่ี
เจาหนาท่ีจัดเก็บ และนําสงกับหลักฐาน และรายการท่ีบันทึกไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม หากตรวจสอบแลวปรากฏวาถูกตอง ก็ใหผูตรวจสอบแสดงยอด
รวมเงินรับท้ังส้ินตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดทาย และลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
    (2) การจายเงินใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 
     (2.1) การจายเงินจะจายไดเฉพาะตามท่ีมีกฎหมายระเบียบและขอบังคับ
อนุญาตใหจายได หรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง หรือตามวัตถุประสงคของเงิน
ประเภทนั้นๆ และมีผูมีอํานาจอนุมัติใหจายได 
     (2.2) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือครูใหญหรือผูท่ีไดรับมอบเปนผูมี
อํานาจอนุมัติการจาย โดยลงลายมือช่ืออนุมัติในหลักฐานการจายทุกฉบับ หรืองบหนาหลักฐาน 
การจาย 
     (2.3) การจายเงินใหจายเปนเช็ค การจายเงินเดือนและคาจางใหจายโดย
วิธีโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิ สวนการจายเงินสดใหกระทําไดในกรณีจายเงินใหครู  
ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาลูกจางหรือผูรับบํานาญ สําหรับการจายท่ีมีวงเงินไมเกิน
คร้ังละสองพันบาท 
     (2.4) การจายเงินตองมีหลักฐานการจายไว เพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบ 
     (2.5) หลักฐานการจายใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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    (3) การจายเงินยืมใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
     (3.1) การจายเงินยืม จายไดแตเฉพาะที่ผูยืมไดทําสัญญาการยืมตามแบบ
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และผูมีอํานาจไดอนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาการยืม 
     (3.2) ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะเทาท่ีจําเปนเพื่อใชใน
ราชการและหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหมในเม่ือผูยืมมิไดชําระเงินยืมรายเกา 
     (3.3) ใหมีการตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และติดตามใหผูสงใชเงินยืม
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
     (3.4) ใหเก็บรักษาสัญญาการยืม ซ่ึงยังมิไดชาระคืนเงินใหเสร็จส้ินไวใน
ท่ีปลอดภัย 
    (4) การเก็บรักษาเงินใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
     (4.1) ใหสถานศึกษาจัดใหมีตูนิรภัยสําหรับการเก็บรักษาเงินของ
สถานศึกษา 
     (4.2) ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจัดทํารายการเงินคงเหลือประจําวันตาม
แบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด หากวันใดไมมีการรับจายเงิน จะไมทํารายงานคงเหลือประจําวัน
สําหรับวันนั้นก็ได 
     (4.3) แตงตั้งผูรับผิดชอบอยางนอย 3 คน ทําหนาท่ีเปนกรรมการเก็บ
รักษาเงินของสถานศึกษา โดยมีหนาท่ี ดังนี้ 
      (4.3.1) ถือลูกกุญแจนิรภัยและรักษาไวในท่ีปลอดภัย 
      (4.3.2) ตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน เม่ือถูกตองใหลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
      (4.3.3) นําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย ใสกุญแจ และประทับตรา
คร่ังของกรรมการแตละคนใหเรียบรอย 
      (4.3.4) มอบเงินท่ีเก็บรักษาไวใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไปจายใน
วันทําการถัดไป 
   การบริหารเงินสดหมุนเวียน 
   เนื่องจากเงินของสถานศึกษามีหลายประเภท ซ่ึงในทางปฏิบัติ สถานศึกษาจะ
เปดบัญชีฝากธนาคารแยกตามประเภทเงิน แตบางคร้ังเงินประเภทเดียวกันอาจใชบริการธนาคาร
หลายแหงก็ได แตเพื่อความสะดวกในการควบคุม ตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับนํามาใชตาม
วัตถุประสงค หรือตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ ควรมีบัญชีตามประเภทเงินใหนอยท่ีสุด  
และมีหลักการบริหารเงินสดหมุนเวียน ดังนี้ 
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    (1) การจายเงินควรจายเปนเช็คเพ่ือความสะดวก โดยเปดบัญชีกระแสรายวัน
คูกับบัญชีออมทรัพย และทําความตกลงกับธนาคารกอนในการโอนบัญชี คือโอนจากบัญชีออม
ทรัพยเขาไปบัญชีกระแสรายวัน เวลาจายเช็คชําระหนี้หรือคาสินคาและบริการ เงินท่ีเหลือในบัญชี
ออมทรัพยจะไดเปนรายไดดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 
    (2) กําหนดใหแผนกการเงินรายงานยอดคงเหลือประจําวันหรือตามท่ี
แบบฟอรมกําหนด 
    (3) บริหารเงินคงเหลือสวนเกินไปลงทุนใหเกิดรายไดตามความเปนไปไดท่ี
เหมาะสม คือมีผลตอบแทนที่สูงสุดจากทางเลือกตางๆ โดยคํานึงถึงความเส่ียง และความคลองตัว
ในการเปล่ียนเปนเงินสด 
    (4) ตองมีการจัดทํางบกระแสเงินสด เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจนํา
วงเงินท่ีควรนําไปลงทุนไดถูกตอง 
    (5) สถานศึกษาท่ีจะนําเงินไปลงทุนควรมีสถาบันรองรับความเส่ียง 
    (6) ควรรูจักคาดการณภาวการณภายหนา หรือควรมีวิสัยทัศนทางการเงิน  
เพื่อการตัดสินใจดําเนินการทางการเงินท่ีถูกตอง 
    (7) ควรกระจายการลงทุนในสถาบันหลายๆ แหง หรือการลงทุนในหลาย
ทางเพ่ือกระจายความเส่ียงไมควรลงทุนในดานใดดานเดียว (สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ, 
2549, หนา 81-89) 
  2.2 ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
   โครงการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาประจําการ  
สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ชุดวิชาการจัดการเชิงยุทธศาสตร  
(2549) ระบุ ความหมายของกลยุทธและการวางแผนกลยุทธคําวากลยุทธ หรือยุทธศาสตร ซ่ึงตรง
กับคําวา Strategy ในภาษาอังกฤษ มีท่ีมาจากคําวา Strategos ในภาษากรีก ซ่ึงเปนคําผสมระหวาง 
คําวา Stratos ท่ีแปลวากองทัพ กับคําวา algein หมายถึง นําหนาหรือการนําเดิมใชในความหมายท่ี
เกี่ยวของกับการรบ เร่ิมใชในวงการทหารและการทําสงครามหมายถึงศิลปะในการวางแผน
ยุทธศาสตรและการบัญชาการรบเพ่ือเอาชนะศัตรู จุดมุงหมายคือ ความตองการพิชิตศัตรู 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ระบุวากลยุทธและยุทธศาสตร แยก
จากกัน โดยใหความหมายไววา ยุทธศาสตร หมายถึง วิชาการรบท่ีมีความสําคัญในการรบ สวน 
คําวากลยุทธหมายความวาการรบท่ีมีเลหเหล่ียม วิธีการตอสูท่ีตองใชกลอุบายตางๆ เลหเหล่ียมใน
การตอสูกลวิธี วิธีพลิกแพลงโดยอาศัยความรูความชํานาญ 
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   สําหรับความหมายของกลยุทธท่ีใชในปจจุบันท่ีมีนักวิชาการใหไวหลากหลาย  
ดังนี้ 
   Mintzberg (1994 อางใน ปกรณ ปรียากร, 2544) ซ่ึงอธิบายโดยใชหลัก 5 Ps ใน
ความหมายตอไปนี้ 
    (1) กลยุทธคือแผน (Strategy is a plan: P1) การกําหนดกลยุทธเปนการ
กําหนดทิศทาง หรือเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคต หรือวิถีทางท่ีจะกาวเดินจากท่ีหนึ่งไปยัง
อีกท่ีหนึ่ง 
    (2) กลยุทธ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategic is a pattern: P2) การ
กําหนด กลยุทธเปนเร่ืองเกี่ยวกับแบบแผนดานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีเปนไปอยางตอเนื่อง 
ในแตละชวงเวลาสะทอนใหเห็นถึงการวางแผนในอนาคตที่ตองคํานึงถึงวิวัฒนาการขององคกรท่ี
สืบเนื่องจากอดีต คํานึงถึงความสามารถหรือความคาดหวังของผูปฏิบัติการ 
    (3) กลยุทธ คือ การกําหนดฐานะหรือตําแหนง (Strategy is position: P3) 
การกําหนดกลยุทธใหความสําคัญตอฐานะหรือตําแหนงขององคการในการแขงขัน ดังนั้นตอง
คํานึงถึงลูกคาและตลาดของแตละแหง การเขาใจในสภาวะแวดลอมของการแขงขันยอมนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย 
    (4) กลยุทธ คือ ทัศนภาพ (Strategy is perspective: P4) การกําหนดกลยุทธ
เนนความสําคัญของการพิจารณาสภาพท่ีแทจริง หรือคุณลักษณะท่ีนาจะเปนขององคการเปน 
ทัศนภาพท่ีคนในองคการยึดถือรวมกัน 
    (5) กลยุทธ คือกลวิธีในการเดินหมาก (Strategic is a ploy: P5) การกําหนด 
กลยุทธเปนเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงตามสถานการณ เพ่ือเอาชนะฝายตรงขามใหได ทุกฝายตองวางกล
ยุทธ โดยคํานึงถึงการใชอุบาย และเลหเหล่ียมทุกรูปแบบ เพื่อใหไดชัยชนะ 
   การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning) หมายถึง วิธีการที่แยบยลโดยอาศัย
ขอมูลสารสนเทศ และความรูความชํานาญเพื่อกําหนดส่ิงท่ีจะดําเนินการในอนาคตใหไดเปรียบ
คูแขงขันและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เปนการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจรวมกันอยางมีระบบของ
ผูท่ีเกี่ยวของภายใตบริบทท่ีเปนอยูในปจจุบัน และสอดคลองกับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางหรือแผนการดําเนินงานขององคการ เปนการตัดสินใจเพ่ืออนาคตอยางมี
ระบบ  ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก  
เพื่อใหสามารถบรรลุพันธกิจและจุดมุงหมาย ซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยู สามารถอยู
รอดเจริญกาวหนาและแขงขันได เปนการปรับตัวเชิงรุกเพื่ออนาคต 
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   กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
    (1) กระบวนการและข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ 
     กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธมีความตอเนื่องกัน เปนการแสดงใหเห็น
ถึงลําดับการดําเนินการของการบริหารท่ีตองใชกลยุทธ โดยเร่ิมตนจากการวางแผน ไปจนถึง 
การปฏิบัติและการประเมินผลซ่ึงมีความสัมพันธกัน โครงการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษาประจําการ สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการ ชุดวิชาการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร (2549 อางถึงใน วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ, 2546, หนา 4) กลาววา 
กระบวนการและข้ันตอนการวางแผนกลยุทธไว 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
     ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment analysis) นิยมใช
เทคนิค SWOT เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ซ่ึงเปนสภาพแวดลอม
ภายใน การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats) ซ่ึงเปน
สภาพแวดลอมภายนอกหรืออาจใชเทคนิคอ่ืน 
     ข้ันท่ี 2 การจัดวางทิศทางขององคการ (Establishing Organizational 
direction) เปนข้ันตอนของการวางทิศทางองคการซ่ึงองคการของภาครัฐกับภาคเอกชน จะมีมุมมอง
ท่ีแตกตางกันคือ องคการภาครัฐจะพิจารณาพันธกิจ (Mission) ซ่ึงเนนท่ีเหตุผลของการมีองคการ 
วัตถุประสงคและประโยชนท่ีจะไดรับจากองคการนั้น สวนในองคการภาคธุรกิจจะพิจารณากาํหนด
วิสัยทัศน (Vision) ขององคการ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายที่ตองการไปใหถึงกอนจะพิจารณาพันธกิจและ
วัตถุประสงคขององคการตามลําดับ 
     ข้ันท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) โดยพิจารณาออกแบบ
และเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจากการวิเคราะหทางเลือกดวยเทคนิคตางๆ 
     ข้ันท่ี 4 การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategic implementation) โดยการ
ดําเนินงานตามกลยุทธท่ีกําหนดไวใหประสบผลสําเร็จ 
     ข้ันท่ี 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategic Control) โดยการกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธและเปาหมายตามท่ีกําหนด 
    (2) สาระสําคัญของการวางแผนกลยุทธ 
     การวางแผนกลยุทธเปนการเสาะแสวงหาโอกาส เพื่อตอบคําถามท่ีวา 
“เราจะไปที่ไหน?” โดยตองพิจารณาวา 
     -  ปจจุบันเราอยูท่ีใด 
     -  อนาคตตองการจะไปท่ีไหน 
     -  ทําอยางไรจึงจะไปถึง 
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    (3) กระบวนการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาคอทเลอร และเมอรฟ
(Cotler and Merphy, 1981) ไดเสนอกระบวนการในการวางแผนกลยุทธในสถานศึกษาไว 6 
ข้ันตอน คือ 
     (3.1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Environmental Analysis) 
     (3.2) การวิเคราะหแหลงทรัพยากร (Resource Analysis) 
     (3.3) การตั้งเปาประสงค (Goal Analysis) 
     (3.4) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 
     (3.5) ออกแบบองคการ (Organization Design) 
     (3.6) การออกแบบระบบการดําเนินงาน (System Design) 
   กระบวนการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 กระบวนการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา 
ท่ีมา  : สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ, 2549, หนา 167-175 
 
   กลยุทธ/ยุทธศาสตรโรงเรียนสมุทรปราการในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
(2556) จํานวน 8 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณภาพทางการศึกษา
สงเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูมาตรฐานการศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนปราชญครูไทย 

การวิเคราะหภายนอก
บทบาทและภาวะ

คุกคาม 

การวิเคราะหภายใน 
จุดแข็งและจุดออน 

ทิศทางของ 
องคการ 
ปรัชญา 
ปณิธาน 
วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

วัตถุประสงค 

พัฒนา
ทางเลือก 
กลยุทธ 

กําหนด
กลยุทธ
หลัก 

ดําเนิน
ตาม 

กลยุทธ 

การออกแบบ 
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   ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ทักษะชีวิตและยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
   ยุทธศาสตรท่ี 7 สืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี 8 พัฒนามาตรฐานการศึกษาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันสู
ประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธ/จุดเนน 5 จุดเนน 
    (1) เรงรัดประชากรวัยเรียนอายุระหวาง 12-18 ปเขารับการศึกษาครบทุกคน
และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนตนและตอนปลาย 
    (2) พัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณ มีความสมดุลท้ังดานรางกาย  
สติปญญา อารมณ สังคม มีทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรกําหนด 
    (3) จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหชัดเจนเปนรูปธรรมและดําเนินการ
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
    (4) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
    (5) รณรงคใหนักเรียนที่เรียนจบช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายเขา
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาครบทุกคน 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ/จุดเนน 9 จุดเนน 
   จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อรองรับการทดสอบระดับชาติ และระดับ
เขตพื้นท่ี 
    (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
    (2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สัดสวนโดยประมาณ 70 : 30 
    (3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค
และฝกปฏิบัติจริง 
    (4) สถานศึกษามีเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุม
ตามจุดเนนและประเมินผลตามสภาพจริง 
    (5) จัดหาส่ือ ICT และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
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    (6) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ทักษะดานการผลิตและ
ใชส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน 
    (7) พัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยาง
เหมาะสม 
    (8) จัดกิจกรรมคายซอม/แกไขนักเรียนออนและเสริมศักยภาพนักเรียนเกง 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ/จุดเนน 8 จุดเนน 
    (1) พัฒนาการฟง การพูด การอานและการเขียน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลางตามวุฒิภาวะนักเรียนในระดับช้ันเรียน 
    (2) ครูผูสอนตองจัดทําแผนการเรียนรู ครบทุกคนและทุกวิชา 
    (3) ครูผูสอนตองจัดทําเพ่ือพัฒนาแกปญหา หรือพัฒนานักเรียนอยางนอย 1
เร่ือง/ปการศึกษา 
    (4) ครูผูสอนมีนวัตกรรมท่ีเปน Best Practice (1 คน 1 นวัตกรรม) 
    (5) ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเ รียนไดสํารวจ  สืบคน  ทํา
โครงงาน/โครงการ การเรียนรูโดยจัดกิจกรรมกลุมและการเรียนรูท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนเอง ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง และกาวทันตอสังคมอาเซียนในอนาคต 
    (6) จัดหองเรียนคุณภาพ ใหเอ้ือตอการเรียนรู (โดยใหมีแสงสวางเพียงพอ  
อากาศถายเทไดดี สะอาดปลอดภัย มีส่ืออุปกรณและแหลงเรียนรูในหองเรียน) 
    (7) สงเสริมสนับสนุนใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการ
เรียนรูของบุตรหลาน 
    (8) จัดใหมีการนําผลพัฒนานักเรียนมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และสราง
เครือขายเรียนรู 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดกลยุทธ/จุดเนน 4 จุดเนน 
    (1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะ
ในการจัดการเรียน การสอนและจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพของนักเรียน ไมนอยกวา 1200 ชั่วโมง  
ตอปการศึกษา 
    (2) จัดครูเขาสอนตรงตามวิชาเอก/ความถนัดความสนใจ และใหมีครู
เพียงพอทุกชั้นเรียนตามเกณฑท่ี สมศ. กําหนด 
    (3) สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดศึกษาตอในวิชาชีพท่ีสูงข้ึน 
    (4) จัดสวัสดิการดานการเงินและการบริการใหครูและบุคลากร ตามความ
ตองการจําเปนกําหนดเพ่ือเปนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนาข้ึน 
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   ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธ/จุดเนน 3 จุดเนน 
    (1) การบริหารงานยึดหลักการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-
Based Management: SBM) และกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เนนการมี
สวนรวม 
    (2) การพัฒนาองคกรใหมีระบบบริหารยุคใหม (3 ดี 4 ใหม) อยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
    (3) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในและพรอมท่ีจะรองรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดกลยุทธ/จุดเนน 3 จุดเนน 
    (1) เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสูการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรอยางตอเนื่อง 
    (2) จัดกิจกรรมสรางเสริมประชาธิปไตย การเปนพลเมืองดีและการบําเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
    (3) เสริมสร างนัก เ รียนให มีวามจงรักภักดีตอสถาบัน  ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย และภาคภูมิใจในประวัติศาสตรชาติไทย 
   ยุทธศาสตรท่ี 7 กําหนดกลยุทธ/จุดเนน 5 จุดเนน 
    (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    (2) สถานศึกษาจัดทําสวนหยอม สวนพฤกษาศาสตรและสวนสมุนไพร ใน
โรงเรียน 
    (3) นักเรียนมีนิสัยท่ีดีในการใชและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมพืชอยางถูกวิธี 
    (4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของชาติไทย 
    (5) จัดทําระบบขอมูลพันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชดําริ ส่ือสารถึงกัน
ไดท่ัวประเทศ 
   ยุทธศาสตรท่ี 8 กําหนดกลยุทธ/จุดเนน 1 จุดเนน 
    (1) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
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 อัตลักษณ: คุณธรรมนําชีวิต 
 เอกลักษณ 

1.1 เขาเรียนตรงเวลามีความพรอมและทํางานท่ีไดรับมอบหมายสมํ่าเสมอ 1. รักการเรียน 
1.2 ใฝรูใฝเรียน 
2.1 รักษาสมบัติของสวนรวม ชวยเหลือผูอื่น และทําประโยชนใหกับสวนรวม 2. เพียรทําดี 
2.2 ใหความรวมมือกับหมูคณะในการทํางาน 
3.1 มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 3. มีวินัย 
3.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
4.1 สุขภาพดีและมีมนุษยสัมพันธ 4. ราเริงแจมใส 
4.2 หางไกลยาเสพติด 
5.1 กตัญูตอผูมีพระคุณ 5. ใฝคุณธรรม 
5.2 ซื่อสัตย สุจริต 

 
  จุดมุงหมายสุดทายท่ีตองการใหเกิด 
   นักเรียน : คิดเปนปฏิบัติไดมีคุณธรรมใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง 
      ทิดทูนสถาบัน ยึดม่ันความเปนไทย 
   ครู :  ครูยุคใหม (รักเด็ก เกง ฉลาด เปนนักปราชญครูไทย) 
   ผูบริหาร : บริหารจัดการยุคใหม 
   โรงเรียน : บานแหงการเรียนรู บานท่ีอบอุน 
   วัดและชุมชน :  สังคมแหงการเรียนรู มีสวนรวมคิด รวมทํา รวมช่ืนชม 
(แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการ, 2554, หนา 18-21) 
  2.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย 
   คณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษาประจําการสํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ชุดวิชา การ
จัดการเชิงยุทธศาสตร (2549) กลาววา นโยบายเปนกรอบความคิดเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางท่ีทํา
ใหการดําเนินการของหนวยพ้ืนท่ีหรือองคกรสามารถเลือกวิธีการและกิจกรรมในการดําเนินการได
แมนยํา ตรงนโยบายและนําไปสูการบรรลุทิศทางตามท่ีกําหนดไวในนโยบายไดอยางเหมาะสม 
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   ความรูเร่ืองนโยบาย 
   ความหมายของนโยบาย  (Policy) มีความหมายท่ัวไปวาเปนกรอบความคิดท่ีมี
รายละเอียดเก่ียวกับทิศทางและแนวดําเนินการท่ีองคกรตางๆ ตองใชเปนแนวทาง อยางไรก็ตาม
นโยบายมีความหมายท่ีใชกันหลายประการ ดังนี้ 
   -  การยืนยันเปาประสงคท่ีตั้งไว 
   -  กฎเกณฑของการตัดสินใจของหนวยงานกลางที่ทําใหงานดําเนินไปได โดย 
อาจเกี่ยวกับการควบคุม การเล่ือนตําแหนงการบริการฯ ท่ีสงผลตอเขตอํานาจขององคกรนั้น 
   -  แนวทางการตัดสินใจ 
   -  กลยุทธ (Tactics) ท่ีใชในการแกปญหา 
   -  ส่ิงท่ีเห็นดวยการอนุมัติ หรือคลอยตามการยอมรับ ท่ีผูมีอํานาจแสดงออก 
   -  ปทัสถานของความประพฤติในขอบเขตท่ีแนนอน 
   -  ผลผลิตของหนวยนโยบายท่ีแสดงผลกระทบจากการกระทําของกลุมคนหรือ
ราชการ 
   -  ผลท่ีลูกคา ผูรับบริการจะไดรับ 
   จะเห็นไดวา  นโยบายจะมีลักษณะหลายประการ  กลาวโดยสรุปก็คือ  มี
รายละเอียดท่ีเปนลักษณะท่ีชวยใหเกิดความชัดเจนในการนําความคิดออกมาสูการปฏิบัตินั่นเอง 
   ความสําคัญของนโยบาย 
   นโยบายมีความสําคัญตอการบริหารงานหลายประการเชน 
    (1) สําคัญตอผูบริหารหนวยปฏิบัติ เพราะหากมีกรอบความคิดท่ีชัดเจนจะ
สามารถทําภารกิจ กิจกรรมไดแมนยํา และไมขัดกรอบความคิดหรือนโยบาย 
    (2) สําคัญตอบุคลากรทุกระดับช้ัน ชวยใหทํากิจกรรมไดอยางมีทิศทาง
รวมกันทํางานเปนหมูคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    (3) สําคัญตอการประหยัดเวลาและทรัพยากร เพราะมีทิศทางและแนวทาง
กํากับ ใชในการควบคุมงาน 
    (4) สําคัญตอการเช่ือมโยงความคิดออกสูปฏิบัติ และสามารถสัมพันธกลุม
ผูนําท่ีใชความคิดกับการปฏิบัติไดดี 
    (5) สําคัญตอการทํางานระยะยาว ยั่งยืน เนื่องจากนโยบายท่ีดียอมผานการใช
ขอมูลท่ีกวาง ลึก และมองไกลไปในอนาคต ทําใหการกระทําท่ีตามมาไมวกวน แตเต็มไปดวย
ความกาวหนา และม่ันคงในระยะยาว 
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   ลักษณะท่ีดีของนโยบาย นโยบายควรมีลักษณะท่ีดีดังตอไปนี้ 
    (1) ตองชวยใหบรรลุเปาประสงคของงานได 
    (2) ตองไมขัดกับปทัสถานทางสังคม โดยเฉพาจารีต กฎหมายและศีลธรรม 
    (3) ตองปรับเขากับเหตุการณในอนาคตไดดี 
    (4) ตองกําหนดจากขอมูลท้ังภายองคกรและนอกองคกรท้ังกวางและลึก  
รวมท้ังหยั่งไปในอนาคตดวย 
    (5) ตองสามารถกําหนดวิธีการทํางานและสามารถจัดสรรทรัพยากรให
สามารถดําเนินการไดตามนโยบาย 
    (6) ตองตอบสนองผลประโยชนโดยสวนรวมท้ังหมดหรือสวนใหญ 
    (7) ตองมีการจัดลําดับเวลาใหเหมาะสมรวมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของนโยบายใหชัดเจน 
    (8) ตองใชภาษาท่ีชัดเจน กะทัดรัด และมีพลังชวยช้ีนําการปฏิบัติ และควร
ตองทําเปนลายลักษณอักษร 
    (9) ควรตองมีการกําหนดเวลาการใชนโยบาย  หรือกําหนดเกณฑเพื่อการ
ปรับนโยบายกรณีมีสถานการณเปล่ียนแปลง 
    (10)  ควรตองมีผลกับทุกหนวยงานยอยท่ีตองดําเนินการตามนโยบาย  เพื่อ
ปองกันการแปลกแยกหรือเสียขวัญท่ีอยูนอกนโยบาย 
   ประเภทและสถานะของนโยบาย 
   นโยบายท่ีแบงตามระดับช้ันของการบริหาร  แบงออกเปน  3  ประเภท
ประกอบดวย 
    (1) นโยบายพ้ืนฐาน เปนนโยบายระดับสูงสุด ไดแก นโยบายระดับชาติ ท่ีมี
ท้ังตราเปนกฎหมายและไมตราเปนกฎหมาย ท่ีตราเปนกฎหมายท่ีสําคัญท่ีสุดคือรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รองลงมา เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีไม
ตราเปนกฎหมาย ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล เปนตน 
    (2) นโยบายท่ัวไปเปนนโยบายท่ีกําหนดตามนโยบายพื้นฐาน เพื่อเปน
นโยบายบริหารท่ีชัดเจนข้ึน เทียบกับระดับการบริหารจะอยูในระดับกระทรวง ทบวง กรม เชน
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล 
    (3) นโยบายเฉพาะ เปนนโยบายท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนในระดับภารกิจ  
กิจกรรมเพื่อเช่ือมนโยบายท้ังสองระดับท่ีกลาวมา สูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
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   นโยบายสําคัญท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
   นโยบายนี้เปนนโยบายสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ท่ีผูบริหารการศึกษาตอง
ทราบ 
    (1) นโยบายท่ีเปนปรัชญาและอุดมการณของชาติ จากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา42 บุคคล
บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ มาตรา43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายมาตรา 
53 เด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรง  
และปฏิบัติโดยไมชอบธรรม มาตรา 69 บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษี
อากร ชวยเหลือราชการรับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปองและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ตามท่ี มาตรา 81 รัฐตองคุม
และพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความความเสมอของหญิงและชาย มาตรา 82 รัฐตองจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุน และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม 
    (2) นโยบายท่ีเปนแผน ท่ีสําคัญคือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ท่ีออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือเปนนโยบายท่ีตองปฏิบัติและ
ผูบริหารการศึกษาตองศึกษาใหเขาถึงทุกมาตรา สําหรับมาตราท่ีวาดวย ความมุงหมาย มีสองมาตรา 
คือ มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย  
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
สงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
    (3) นโยบายท่ีเปนแผนเชิงคุณภาพ ท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. แผนบริหารความ
เส่ียง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554) กลาววา แนวทางการบริหารความเส่ียง
ของ ก.ค.ศ. ไดดําเนินการจัดทําระบบบริหารความเส่ียงโดยกําหนดระดับของความสําเร็จในการ
จัดทําระบบบริหารความเส่ียงไว 5 ข้ันตอน การดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
     ข้ันตอนท่ี 1 มีการทบทวนและแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะทํางานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของสํานักงาน ก.ค.ศ.โดยมี
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.ค.ศ.เปนคณะกรรมการอํานวยการ และผูแทนจากภารกิจ รวม
เปนคณะทํางาน 
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     ข้ันตอนท่ี 2 ทบทวนปจจัยเส่ียงและวิเคราะหปจจัยเส่ียงท่ีจะสงผล
กระทบหรืออาจสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายของสํานักงาน ก.ค.ศ. และตามเปาหมายแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยวิเคราะหครอบคลุมถึงความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร ความเส่ียงดาน 
ธรรมาภิบาล ความเส่ียงดานเทคโนโลยี และความเส่ียงดานกระบวนการจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห และประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักงาน ก.ค.ศ. 
     ข้ันตอนท่ี 3 นําขอมูลท่ีไดจากขอตอนท่ี 2 มาใชในการจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดแลวเสร็จและไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการมีการส่ือสาร/ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหาร
ความเส่ียงของสํานักงานก.ค.ศ. ใหกับทุกภารกิจรับทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได 
     ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ไดแลวเสร็จครบถวน 
และมีการสรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
     ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียง โดยระบุผล การประเมินความเส่ียงหลังจากท่ีไดดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง และ
สรุปผลการประเมินโดยจําแนกระหวางปจจัยเส่ียงท่ีสามารถควบคุม/บริหารจัดการและปจจัยเส่ียง 
ท่ียังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ จะตองมี 
การกําหนดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง สําหรับการดําเนินงานในปตอไป 
และนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.ค.ศ. 
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แนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียงสํานักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 แนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียงสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.), 2554 
 
   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
   ธนรัตน แตวัฒนา (2550, หนา 12) กลาววา การประเมินความเส่ียง (Risk   
Assessment) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงข้ันตอนนี้จะเนนการประเมินโอกาส
และความรุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตอวัตถุประสงค ขณะท่ีการเกิดเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งอาจสงผลกระทบในระดับต่ํา แตบางเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบในระดับสูง
ตอวัตถุประสงค 

1. ทบทวนและแตงต้ังคณะกรรมการอํานวย     
และคณะทํางานการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
และการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน ก.ค.ศ. 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของสํานักงาน ก.ค.ศ. 

3.  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน 
ก.ค.ศ. 

5. ติดตามผล  และรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 

4.  ดําเนินการตามแผน 
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   การประเมินความเส่ียงสามารถทําไดท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยพิจารณาท้ังเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก และภายในองคกร การประเมินความเส่ียงควร
ดําเนินการท้ังกอนจัดการความเส่ียง (Inherent Risk) วัตถุประสงคของการประเมินความเส่ียง 
    (1) เพื่อใหทราบถึงภายในองคกรวามีความเส่ียงอะไรบาง ท่ีมีโอกาสจะ
เกิดข้ึน และผลกระทบ (ความรุนแรง) ท่ีอาจเกิดข้ึนตอวตัถุประสงคท่ีมีอยูในองคกร 
    (2) เพื่อใหองคกรสามารถพิจารณามาตรการควบคุมความเส่ียงที่มีอยู หรือท่ี
กําหนดเปนแผน (ธนรัตน แตวัฒนา, 2550, หนา 12) 
   สําหรับองคการสวนพฤกษศาสตร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และคณะ (2554) กลาววาการประเมินความเส่ียงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย 
การวิเคราะห การประเมินและการจัดระดับความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานขององคกร 
   อภิญดา  สวารชร และคณะ (2547, หนา 13) กลาววา การประเมินความเส่ียง
ประกอบดวย การวิเคราะหประเมินและจัดลําดับความเส่ียง โดยมีประเด็นวิเคราะห ดังนี้ 
    (1) ประเด็นหรือสาระความเส่ียงมีลักษณะเปนประโยคที่พรรณนาถึงความ
เส่ียงอยางส้ันๆ แตไดใจความชัดเจนวากําลังพิจารณาหรือ กลาวถึงความเส่ียงในเร่ืองอะไรภายใต
แตละดานของกลุมความเส่ียง เชน ความเส่ียงท่ีไมใชทางการเงิน มีประเด็นหรือสาระความเส่ียงเชน  
ความเส่ียงในการวางแผนและงบประมาณ เปนตน 
    (2) ปจจัยเส่ียง หมายถึง ส่ิงใดก็ตามที่ เปนเหตุท้ังท่ีมาจากภายในหรือ
ภายนอกท่ีกระทบกระเทือน ตอสถานภาพขององคกร ถือวาเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงใน 
การพิจารณาตองทําสมมุติฐานตางๆ ท่ีคํานึงเปนการลวงหนาในการชี้บงอันตรายในการต้ัง
สมมุติฐานท่ีสมบูรณควรตองมีองคประกอบของการอธิบายสมมุติฐาน ดังนี้ 
     (2.1) เนื้อหา 
     (2.2) ขอมูลประกอบสถานการณท่ีสมมุติฐานอยูในรูปของสถิติหรือ
พรรณนา เชน ขอมูลจากการดําเนินงานที่ผานมา ประสบการณตางๆ เปนตน 
     (2.3) ผลกระทบหรือปญหาท่ีคาดวาจะเกิดตามมา หมายถึง ผลท่ีเกิดจาก
สมมุติฐานของเหตุการณไวเปนการลวงหนาของแตสมมุติฐาน 
   การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเส่ียงใหใชหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    (1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆวามีมากนอยเพียงใด โดยจัด
ระดับโอกาสเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ําและต่ํามาก แทนดวยตัวเลข 5, 4, 3, 2, 1 
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    (2) พิจารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณตางๆ วามีมาก
นอยเพียงใด โดยจัดระดับความรุนแรงและผลกระทบ เปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา  
และตํ่ามาก แทนดวยตัวเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ 
  2.4 ความเสี่ยง ดานการปฏิบัติงาน 
   ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือขาดธรรมมาภิบาลในองคกรและการขาดการ
ควบคุมท่ีดี โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ
ภายนอกและสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนขององคกร 
   แหลงท่ีมาของความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Information Technology Governance) 
   แหลงท่ีมาของความเสี่ยง 
   เหตุแหงความเส่ียงดานปฏิบัติงาน เปนความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายโดยตรง
หรือโดยออม เนื่องจากการขาดระบบงาน การขาดการควบคุมท่ีดี การจัดการภายในลมเหลวจนทํา
ใหเกิดความสูญเสีย และความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยมีสาเหตุตางๆ ดังนี้ 
    (1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากร (People Risk) ไดแก 
     (1.1) ความดอยศักยภาพของพนักงาน 
      - การขาดความรูความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบ 
      - การขาดความสามารถในการทํางานเปนทีม 
      - การละเลยไมใหความสําคัญกับกลุมลูกคา 
      - การขาดความสามารถในการวิเคราะหหรือใชวิจารณญาณใน 
การตัดสินใจ 
      - การตีความขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติงานผิดพลาด 
     (1.2) การทุจริต 
      - การทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ 
      - การใชตําแหนงหนาท่ีของตนเพ่ือประโยชนสวนตัว 
     (1.3) ความผิดพลาดของพนักงาน (Human Error) 
      - ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมิไดมีเจตนา
จะกระทําผิด หรือทุจริต 
      - ความประมาทเลินเลอ หรือไมรอบคอบ 
     (1.4) การบริหารและการจัดการบุคลากร 
      - การบริหารทรัพยากรบุคคลไมเหมาะสม เชน การมีพนักงานมาก 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 69 

      - นอยเกินไป 
      - การดอยประสิทธิภาพในการสรรหา 
      - การมอบหมายงานไมตรงตามความสามารถ 
      - การขาดการอบรมใหพนักงานมีความเช่ียวชาญหรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
      - การขาดเคร่ืองมือในการสรางแรงจูงใจใหพนักงานท่ีมีความสมา
รถใหคงอยูในองคกร 
      - การประเมินผลงานท่ีไมยุติธรรม 
      - คาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม 
      - การพึ่งพิงกับพนักงานหลักมากเกินไป 
     (1.5) การบริหารทรัพยากรขององคกร 
      - การบริหารทรัพยากรขององคกรท่ีไมเหมาะสม เชนไมมีอุปกรณ
ท่ีใหความสะดวก หรือมีไมเพียงพอตอความจําเปนในการปฏิบัติงาน 
      - อุปกรณไมอยูในสภาพท่ีดีตอการใชงาน การมีโครงสรางพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมกับงานหรือลาสมัย 
    (2) ความท่ีเกิดจากกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Process Risk) 
     (2.1) ความบกพรองของการบริหารองคกรท่ีได คุณภาพ  (Model/ 
Methodology Erro) 
      - ความบกพรองของการวางแผนการใชโปรแกรมเพื่อการบริหาร
และการจัดการแบบบูรณาการ (Plan – Do – Check – Act) 
      - ความผิดพลาดในการพัฒนากําหนดสูตรการคํานวณตางๆ เชน 
การกําหนดน้ําหนักของกลยุทธ พันธกิจ แผนงานและโครงการตางๆ ขององคกรในการกาวสู
วิสัยทัศนท่ีกําหนดในกรณีท่ีเปนสถาบันการเงินก็จะเปนความผิดพลาดจากการกําหนดอัตราสวน
ทางการเงิน การประเมินมูลคาหลักทรัพย -ทรัพยสิน-หนี้สินและการประเมินมูลคา หลักประกัน
ผิดพลาดขอบกพรองของวิธีการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
      - การรายงานผลตางๆ ไมถูกตอง และขาดการติดตาม 
     (2.2) ผลิตภัณฑและบริการที่ไมเหมาะสม 
      - การกําหนดน้ําหนักของงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนงานของ
การบรรลุเปาหมายท่ีไมสัมพันธกับวิสัยทัศนและเปาประสงคขององคกร 
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      - การออกแบบ/พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑและบริการไมสอดคลอง
กับทิศทางของพันธกิจและวิสัยทัศน 
      - ผลิตภัณฑ/บริการมีความซับซอนหรือขอบกพรอง หรือไมอาจ
วัดผลความสําเร็จท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม ทําใหผูมีผลประโยชนรวมไมพอใจ 
     (2.3) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑของผูกํากับ 
      - เกิดจากการกํากับดูแลและกฎระเบียบท่ีองคกรเผชิญอยู หาก
องคกรวางแผนการปฏิบัติตางๆ ไมสอดคลองกับขอกําหนดของทางการ หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
      - ความเส่ียงจากการตีความขอกฎหมาย ท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนิน
ธุรกิจขององคกร 
     (2.4) การส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจ (Communication) 
      - การเขาใจไมตรงกันในการส่ือขอความทําใหตีความผิดพลาด 
      - การส่ือสารท่ีไมท่ัวถึงทุกฝายงานท่ีเกี่ยวของ 
      - ขาดการประสานงาน/รวมมือท่ีดีระหวางฝายงาน 
     (2.5) ระบบงานขาดมาตรฐานและการควบคุมท่ีดี 
      - การขาดมาตรฐาน/คูมือ/แนวทางและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน 
      - การขาดระบบการตรวจสอบ/การควบคุม/การรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดีหรือมีไมเพียงพอ 
    (3) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยี (Technology Risk) 
     (3.1) การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีดี 
      - การขาดระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลหรือระบบ
คอมพิวเตอร ตลอดจนการสํารองขอมูล หรือมีแตดอยประสิทธิภาพ 
      - การขาดมาตรการควบคุมและตรวจสอบระบบอยางสมํ่าเสมอ 
      - การขาดแผนสํารองฉุกเฉิน 
     (3.2) ระบบงานมีขอผิดพลาดหรือลมเหลว 
      - ความผิดพลาด/ความสูญเสียของระบบ เนื่องจากอัคคีภัย ภัย
ธรรมชาติ 
      - ปญหาดานเทคนิค กระแสไฟฟาขัดของ 
      - ระบบสูญเสียความสามารถบางสวน/ท้ังหมด จากการทําลายของ
ไวรัสคอมพิวเตอร 
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     (3.3) ความบกพรองของระบบการส่ือสาร 
      - การขัดของระบบการส่ือสาร เชน โทรศัพท โทรสาร 
     (3.4) สารสนเทศท่ีใชในการบริหารและปฏิบัติงานไมนาเช่ือถือ 
      - ขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ ไมสมบูรณ ไมถูกตอง 
      - การมีหลายระบบที่แสดงขอมูลในลักษณะเดียวกัน แตแสดง
ขอมูลไมสอดคลอง/ไมตรงกัน 
      - ระบบขอมูลไมถูกตอง ทําใหไมสามารถนําขอมูลไปใชงานได 
(ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย, 2547) 
  2.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก (External Risk) 
   (1) ความเส่ียงดานการเมือง กฎหมาย ขอบังคับ 
   (2) ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ เชนความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง 
   (3) ความเสียงดานสังคมและวัฒนธรรม 
   (4) ความเส่ียงดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นวัตกรรมตางๆ ของบุคลากร 
การควบคุมการตรวจสอบ การบริหารความเส่ียงท่ีไมเหมาะสม และไมตอบสนองความตองการ 
หรือกลยทุธและเปาหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปไดทันเวลา 
   (5) ความเส่ียงดานสภาพแวดลอม เชน สถานศึกษาอยูใกลรานเกม รานจําหนาย
บุหร่ี แหลงเส่ือมโทรม เขตกอสราง เปนตน 
   (6) ความเส่ียงดานภาวะการแขงขัน เชน นโยบายเปดสมาคมอาเซียน 
   (7) ความเสี่ยงดานการแบงความรับผิดชอบกับหนวยงานอื่นในการจัดการ
ความเส่ียง 
   (8) ความเส่ียงดานการใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการจัดการกับความเส่ียง 
   (9) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ เชน นาทวม แผนดินไหว  
   (10)  ความเส่ียงระหวางประเทศ เชน การแลเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การ
เคล่ือนยาย เงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ (วิทยาลัยทองสุข, 
2555, หนา 3) 
 3. การจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  การจัดระดับความเส่ียง หมายถึง การนําผลการประเมินความเส่ียงตาม การประเมิน
ความเส่ียง มาประมวลเขาดวยกัน ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธี คือ 
   (1) วิธีคํานวณทางคณิตศาสตร เปนวิธีการคํานวณระดับความเส่ียงกรณีท่ีมี
ผลกระทบท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
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   (2) วิธีการจัดทําขอมูลสถานะความเส่ียง (Risk Profile) จะเปนการสรางภาพ
แสดงคาโอกาสในการเกิดปจจัยความเส่ียง (Likelihood) และคาระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ี
เกิดจากปจจัยเส่ียงนั้น (Impacts) ซ่ึงจะแบงพื้นท่ีออกเปน 5 สวน ในการวิเคราะหความเส่ียง 
(อภิญดา สวารชร, 2547, หนา 11-13, 15) 
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
  คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และคณะ (2554) กลาวา การประเมินความเส่ียงประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑท่ีใชใน 
การประเมินความเส่ียงไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ซ่ึงสามารถกําหนดเกณฑไดท้ังเกณฑเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้ 
    1)  ผลกระทบดานทรัพยสิน/การเงิน 
ผลกระทบ ระดับ คําอธิบาย 
สูงมาก 5 มากกวา 10  ลานบาท 
สูง 4 มากกวา 2.5 แสนบาท – 10 ลานบาท 

ปานกลาง 3 มากกวา 50,000 – 2.5 แสนบาท 
นอย 2 มากกวา 10,000-50,000 บาท 

นอยมาก 1 ไมเกิน 10,000 บาท 

 
    2)  ผลกระทบตอช่ือเส่ียง/ภาพลักษณองคกร 
ผลกระทบ ระดับ คําอธิบาย 
สูงมาก 5 มีการพาดหัวขาวท้ังจากส่ือภายในและตางประเทศ 
สูง 4 มีการเผยแพรขาวในวงกวางสําหรับส่ือภายในประเทศและมีการเผยแพรขาวใน

วงจํากัดของส่ือตางประเทศ 
ปานกลาง 3 มีการเผยแพรขาวในหนังสือพิมพภายในประเทศหลายฉบับ 2- 5 วัน 
นอย 2 มีการเผยแพรขาวในวงจํากัดภายในประเทศ 1 วัน 

นอยมาก 1 ไมมีการเผยแพรขาว 
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    3)  กระทบตอการดําเนินการ 
ผลกระทบ ระดับ คําอธิบาย 
สูงมาก 5 มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรงมาก เชน หยุดดําเนินการ

มากกวา 1 เดือน 
สูง 4 มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง เชน หยุดดําเนินการ 1 

เดือน 
ปานกลาง 3 มีการชะงักงันอยางมีนัยสําคัญของกระบวนการและการดําเนินงาน 
นอย 2 มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน 

นอยมาก 1 ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน 

 
    4)  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ผลกระทบ ระดับ คําอธิบาย 
สูงมาก 5 มีการพาดหัวขาวท้ังจากส่ือภายในและตางประเทศ 
สูง 4 มีการเผยแพรขาวในวงกวางสําหรับสื่อภายในประเทศและมีการเผยแพรขาวใน

วงจํากัดของส่ือตางประเทศ 
ปานกลาง 3 มีการเผยแพรขาวในหนังสือพิมพภายในประเทศหลายฉบับ 2- 5 วัน 
นอย 2 มีการเผยแพรขาวในวงจํากัดภายในประเทศ 1 วัน 

นอยมาก 1 ไมมีการเผยแพรขาว 

 
    5)  ผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลกระทบ ระดับ คําอธิบาย 
สูงมาก 5 เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ท่ีสําคัญท้ังหมดและเกิดความเสียหายยางมากตอ

ความปลอดภัยของขอมูลท่ีสําคัญขององคกร 
สูง 4 เกิดความสูญเสียกับระบบ IT ท่ีสําคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งสงผลตอความ

ถูกตองของขอมูลบางสวน 
ปานกลาง 3 ระบบมีปญหาและมีความสูญเสียไมมาก 
นอย 2 เกิดเหตุท่ีแกไขไมได 

นอยมาก 1 เกิดเหตุท่ีไมสําคัญ 
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   (2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
    เปนการนําปจจัยแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกดิ
เหตุการณความเส่ียงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จาก
ความเส่ียง เพื่อใหเห็นถึงระดับความเส่ียงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเส่ียง
ไดอยางเหมาะสมซ่ึงจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผน และจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัดโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน ซ่ึงมี
ข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
    (2.1) พิจารณาความถ่ีของโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามี
โอกาสมากนอยเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
    (2.2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลตอ
องคกรหรือหนวยงานวามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด (องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และคณะ, 2554, 
หนา 10, 13) 
  ธนรัตน แตวัฒนา กลาววา (2550) ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในคูมือการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2550  
(ฉบับราง) ไดดัดแปลงมาจากหลักการของการประเมินตามมาตรฐาน BS8800 ของประเทศอังกฤษ 
มี 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
   (1) จําแนกประเภทกิจกรรมของงาน 
   (2) การชี้บง 
   (3) การประมาณระดับของความเส่ียง 
  จําแนกประเภทกิจกรรมของงาน 
  ธนรัตน  แตวัฒนา (2550, หนา 14) กลาววา การจําแนกประเภทกิจกรรมของงาน 
โดยผูถูกประเมิน จะตองระบุรายการงานท่ีรับผิดชอบท้ังหมด โดยแบงตามภารกิจ หรือกลุมงานท่ี
สําคัญๆ ท่ีตองปฏิบัติท้ังหมด เพื่อใชในการจําแนกประเภทของกิจกรรมของบุคลากรท้ังหมด ใน
หนวยงานจากน้ัน จัดทําแบบรายการสํารวจส่ิงท่ีตองประเมินท่ัวไป เชน 
   (1) พื้นท่ี เชน พื้นท่ีท่ัวไป ทางเดิน บันได ทางออกฉุกเฉินและท่ีจอดรถ เปนตน 
   (2) ระบุรายการงานท่ีรับผิดชอบท้ังหมด โดยการแบงตามภารกิจ หรือกลุมงานท่ี
สําคัญ เชน งานรับเหมา งานทําความสะอาด งานทะเบียน งานอาคาร และสถานท่ี งานการเงิน 
เปนตน 
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   (3) อุปกรณหรือเคร่ืองจักร เชน อุปกรณไฟฟาตางๆ เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ  
(รถขนสง หรือ รถ Forklift) อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ เปนตน 
   (4) วัสดุ เชน สารเคมีอันตราย การจัดเก็บและใชงาน 
   (5) กลยุทธ และนโยบายในการบริหารงาน เหมาะสมชัดเจนหรือไมเพียงใด 
   (6) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของได หรือกฎระเบียบท่ีมีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  
หรือปฏิบัติไดไมทันตามเวลาท่ีกําหนด อาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (ธนรัตน 
แตวัฒนา, 2550, หนา 14) 
  การประมาณระดับความเส่ียง 
  ธนรัตน แตวัฒนา (2550) กลาววา การประมาณระดับความเส่ียงนี้ มีไวเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของฝายบริหารในการท่ีจะดําเนินการแกไข เม่ือประเมินแลวไดขอมูลมาก็จะ
มาเรียงตามลําดับความเส่ียง ซ่ึงการประมาณระดับของความเส่ียง สามารถหาไดจากการเรียงลําดับ
ของความรุนแรงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน (ผลกระทบ) และการเรียงลําดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ  
ดังนี้ 
   (1) ความรุนแรงของอันตราย  ลักษณะความรุนแรง 
    -  ระดับความรุนแรง 
    -  ระดับความรุนแรงปานกลาง 
    -  ระดับความรุนแรงนอย 
   (2) โอกาสที่จะเกิดของอันตราย 
    -  โอกาสมาก 
    -  โอกาสปานกลาง 
    -  โอกาสนอย 
  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบ) ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบท่ีเกิดจาก
เหตุการณท่ีเกิดจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  หรือคาดคะเนวาจะเกิดเหตุการณนั้นๆ และเม่ือเกิดข้ึนแลว
จะเกิดความรุนแรง หรือผลกระทบกับส่ิงตางๆและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน ดานทรัพยสิน/เงิน  
ดานเวลา ดานบุคคล ดานลูกคา และดานภาพลักษณดังตารางท่ี 2.1 แลวใหพิจารณาวาความรุนแรง
ระดับเทาใด 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงระดับความรุนแรงท่ีจะตองพิจารณา 
 

ความรุนแรง 
ความเสียหายดาน 

มาก ปานกลาง เล็กนอย 
ทรัพยสิน/เงิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป 100,000 บาท ขึ้นไป 

แตไมเกิน1,000,000 บาท 
ตํ่ากวา  100,000 บาท 

เวลา >15วัน 3-15 วัน 1-3 วัน 
บุคคล บาดเจ็บ: สาหัส/พิการ      

โทษวินัย: ใหออก 
ขึ้นไป 

บาดเจ็บ: ไมสาหัส            
โทษวินัย: ตัดเงินเดือน/ลดขั้น

เงินเดือน 

บาดเจ็บ: เล็กนอย         
โทษวินัย:ตักเตือน/  

ภาคทัณฑ 
ลูกคา (นักเรียน/ 
นิสิต/ประชาชน 

ความพึงพอใจ: 
ตํ่ากวา 60 % 

ความพึงพอใจ: 
ตํ่ากวา 60 -74 % 

ความพึงพอใจ: 
ตํ่ากวา 75-79 % 

ภาพลักษณ สงผลในระดับ
สถานศึกษา 

สงผลในระดับ  หนวยงาน สงผลในระดับ 
กลุมงาน/ฝาย 

 
  โอกาสท่ีจะเกิด หมายถึง ความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีนํามาพิจารณาเกิดข้ึน
มากนอยเพียงใด ซ่ึงจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2  เกณฑในการคิดระดับของโอกาสที่จะเกิด 
 

 ความนาจะเปน โอกาสจะเกิด 
โอกาสมาก 1/100 เกิดภายใน 1 ป 

โอกาสปานกลาง 1/1000 เกิดภายใน 1 -2 ป 
โอกาสนอย <1/1000 เกิดภายใน 2-5 ปข้ึนไป 

 
  หลังจากท่ีไดกําหนดระดับความรุนแรง และระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียง
ท่ีเกิดจากเหตุการณตามข้ึนตอนขางตนแลว นํามาหาระดับความเส่ียงตามตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3  การพิจารณาระดับความเส่ียงจากระดับความรุนแรง และโอกาสท่ีจะเกิด 
 

ความรุนแรง  (ผลกระทบ) ของเหตุการณที่เกดิ 
โอกาสที่จะเกดิ 

มาก ปานกลาง เล็กนอย 

โอกาสมาก 
ความเส่ียงท่ียอมรับไมได 

(1) 
ความเส่ียงสูง 

(2) 
ความเส่ียงปานกลาง      

(3) 

โอกาสปานกลาง 
ความเส่ียงสูง 

(2) 
ความเส่ียงปานกลาง  

(3) 
ความเส่ียง  ยอมรับได  

(4) 

โอกาสนอย 
ความเส่ียงปานกลาง 

(3) 
ความเส่ียงยอมรับได 

(4) 
ความเส่ียงเล็กนอย (5) 

 
ตารางท่ี 2.4  แสดงระดับความเส่ียง 5 ระดับ 
 
ระดับ ความเส่ียง การปฏิบัติและเวลาท่ีใช 

1 ความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได 

งานจะเริ่มหรือทําตอไปไมได จนกวาจะลดความเสี่ยงลงได ถึงแมจะใชความ
พยายามอยางเต็มที่แลวก็ตาม จะตองหยุดทํางานน้ัน 

2 ความเสี่ยงสูง ตองลดความเสี่ยงกอนที่จะเริ่มทํางานได  ตองจัดสรรทรัพยากร และมาตรการให
เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงน้ัน เมื่อความเสี่ยงเก่ียวของกับงานที่กําลังทําอยู  
จะตองทําการแกไขอยางเรงดวน 

3 ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

จะตองใชความพยายามที่จะลดความเส่ียง แตคาใชจายของการปองกัน ควรจะมี
การพิจารณาอยางรอบครอบ และมีการจํากัดงบประมาณ  และตองมีมาตรการใน
การลดความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด 

4 ความเสี่ย 
ยอมรับได 

ไมตองมีการควบคุมเพ่ิมเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทําเมื่อเห็นวาคุมคา  
หรือการปรับปรุงไมตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงตองทํา
เพ่ือใหแนใจวาการควบคุมยังคงมีอยู 

5 ความเสี่ยง 
เล็กนอย 

ไมตองทําอะไร และไมจําเปนจะตองมีการเก็บบันทึกเปนเอกสาร 

 
  เม่ือหนวยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเส่ียง ในแตละระดับแลว หนวยงาน
จะตองทําการควบคุมกิจกรรมที่มีความเส่ียงสูงระดับ 1 ระดับ 2 ถือวามี นัยยะสําคัญใหวางแผน 
การควบคุมและนําเสนอตอตนสังกัดเพื่อพิจารณาในภาพรวมตอไป สําหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง
สูงท่ีระดับ 3 ระดับ 4  และระดับ 5 เม่ือพิจารณาจากระดับความเส่ียงแลว เห็นวาหนวยงานสามารถ
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ดําเนินการไดดวยตนเอง จึงไมตองรายงานแตความเส่ียงในระดับ 3 หนวยงานจะตองจัดทําแผน
ดําเนินการควบคุมอยางเปนทางการและตองรายงานผลการดําเนินการตอตนสังกัดตามกําหนด 
 4. แผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 
  ธนรัตน แตวัฒนา (2550, หนา 15-19) กลาววา เม่ือความเส่ียงไดรับการบงช้ีและ
ประเมินความสําคัญแลว ผูบริหารตองประเมินวิธีการจัดการความเส่ียงที่สามารถนําไปปฏิบัติได  
การพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการจะตองคํานึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได และตนทุนท่ีเกิดข้ึน  
เปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีไดรับเพ่ือใหการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล ผูบริหารตองเลือก
วิธีการจัดการความเส่ียงอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน  
และความรุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณใหอยูในชวงท่ีองคกรสามารถยอมรับได (Risk 
Tolerance) 
  หลักการสนองความเส่ียง มี 4 ประการ (4T) คือ 
   (1) การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงท่ีเหลืออยูในปจจุบันอยูภายในระดับท่ีตองการ
และยอมรับไดแลว โดยไมตองมีการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดอีก 
   (2) การลดหรือควบคุม  (Treat) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน
หรือความรุนแรง ของความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
   (3) การโอนหรือการกระจาย  (Transfer)  การโอนหรือการกระจายความ
รับผิดชอบกับผูอ่ืนในการจัดความเส่ียง 
   (4) การหยุดหรือการหลีกเล่ียง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพื่อ
หลีกเล่ียงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเส่ียง (ธนรัตน แตวัฒนา, 2550, หนา 19-20) 
  สําหรับ องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
และคณะ (2554) กลาววา แนวทางการตอบสนองความเส่ียง ซ่ึงในการแนวทางการจัดการความ
เส่ียงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
ผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคา กับการลดระดับ
ผลกระทบความเส่ียงทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเส่ียงแบงเปนแนวทาง ดังนี้ 
  ยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ
ควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองการดําเนินการใดๆ เชน กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไมรุนแรง
และไมคุมคาท่ีจะดําเนินการใดๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเส่ียงไวและไมดําเนินการใดๆ 
  การลด/ควบคุม (Reduction/Treat) หมายถึง การที่ความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได
แตตองมีการแกไขวิธีการควบคุมหรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและ
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เหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัดทํามาตรฐานการควบคุม (Risk Based 
Internal Control) การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
  โอนยาย (Transfer) หรือแบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเส่ียงไป
ใหผูอ่ืนชวยรับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การประกันภัย 
  ยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเล่ียง (Avoid) หมายถึง การที่ความเส่ียงนั้นไมสามารถ
ยอมรับไดและตองจัดการใหความเส่ียงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขของการดําเนินงาน เชน การหยุด
ดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเส่ียงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง 
  เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชจัดการความเส่ียงแลว ตองมี 
การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการและควบคุม
ความเส่ียงอยางเปนรูปธรรมและใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดความเส่ียงนั้น 
  การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
จัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีสูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นใหลดลงมาอยูในระดับท่ี
ยอมรับได สําหรับความเส่ียงในระดับปานกลาง (Medium) อาจมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให
เกิดผลกระทบตอเปาหมาย ซ่ึงการดําเนินการตามการลดความเส่ียงควรตองพิจารณาถึงความคุมคา
ในดานคาใชสอย และตนทุนท่ีตองใชกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย โดยท่ีแผนลดความเส่ียงควรมี
องคประกอบ (องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และคณะ, 
2554, หนา 16-17) ดงันี้ 
   (1) มีวิธีการดําเนินงาน (ข้ันตอน, กระบวนการ) 
   (2) กําหนดหนวยงานหรือบุคคลท่ีจะเปน 
 5. การบูรณาการความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน 
  การควบคุม 
  ธนรัตน แตวัฒนา (2550, หนา 9) กลาววา การควบคุม คือนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแตละองคกรมีการกําหนด
วัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบัติเปนเฉพาะขององคกร ดังนั้นการควบคุมจึงมีความ
แตกตางกัน การควบคุมเปนการสะทอนถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร โครงสรางและวัฒนธรรม
ขององคกร 
  ส่ิงสําคัญของการควบคุมก็คือ การกําหนดบุคลากรภายในองคกรเพื่อรับผิดชอบ
ควบคุมนั้น บุคลากรแตละคนท่ีไดรับมอบหมายในการควบคุมควรมีความรับผิดชอบ (ธนรัตน 
แตวัฒนา, 2550, หนา 20-21) ดังนี้ 
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     พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีไดดําเนินการอยูในปจจุบัน 
     พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีจําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความ
เส่ียง 
     กํากับกิจกรรมลดความเส่ียง ใหแลวเสร็จตามกําหนดวันตามแผนท่ีวางไว 
  การติดตามผล 
  ธนรัตน แตวัฒนา (2550, หนา 13) กลาววา ประเด็นท่ีสําคัญของการติดตามผล 
ไดแก 
    การติดตามผลเพื่อใหมั่นใจวาการจัดการความเส่ียงมีคุณภาพและมีความ
เหมาะสม และการบริหารความเส่ียงไดนําไปประยุกตใชในทุกระดับขององคกร 
     ความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ไดรับการรายงานตอผูบริหารที่รับผิดชอบ 
  การติดตามการบริหารความเส่ียงสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ การติดตามอยาง
ตอเนื่อง หรือการติดตามเปนรายคร้ัง การติดตามอยางตอเนื่องเปนการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ  
เพื่อใหตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงอยางทันทวงที และถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
สวนการติดตามรายคร้ัง เปนการดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ ดังนั้นปญหาท่ีเกิดข้ึนจะ
ไดรับการแกไขอยางรวดเร็วหากองคกรมีการติดตามอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีองคกรควรมีการ
จัดทํารายงานความเส่ียงเพื่อใหติดตามการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (ธนรัตน แตวัฒนา, 2550, หนา 21) 
  การรายงานความเส่ียง 
  ธนรัตน แตวัฒนา (2550, หนา 14) กลาววา การดําเนินงานการบริหารความเส่ียง 
ดําเนินการข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และการจัดทํารายงานตามระเบียนฯ ขอ 6 ท่ีกําหนดใหทุก
สวนราชการจัดทําระบบการควบคุมภายในและมีการติดตามประเมินผล จัดทํารายงานาเสนอ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนระยะๆ รวมถึงตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (ธนรัตน แตวัฒนา, 2550, หนา 23) 
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บริบทโรงเรียนสมุทรปราการ 
 
 1. ขอมูลท่ัวไป 
  1.1 ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนสมุทรปราการ สังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 สมุทรปราการ ตั้งอยูเขตเทศบาลนครบางปู เลขท่ี 498 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อท่ี 17 ไร 
  1.2 เปดสอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 แบบสหศึกษาโดยจัดช้ันเรียน
เปน12/ 12/13/12/12/12 รวม 73 หองเรียน จํานวนนักเรียน 3,286 คน จํานวนครู อาจารย 166 คน 
  1.3 มีพื้นท่ีบริการ 8 ตําบล ไดแก ปากน้ํา ทายบาน ทายบานใหม แพรกษา  
แพรกษาใหม บางปูใหม บางเมืองและบางเมืองใหม 
 2. ขอมูลดานการบริหาร 
  2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ กิจแสงทอง ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
อันดับ คศ.4 วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงท่ี
โรงเรียนนี้ตั้งแต 8 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปจจุบัน 
  2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 4 คน ประกอบดวย 
   2.2.1 นายสุรศักดิ์ เสาวภาคยกุล ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน อันดับ คศ.4 
ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 
   2.2.2 นายสมนึก เช้ือทอง ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3 
ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมงานบริหารงบประมาณ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 
   2.2.3 นางอภิญญา สุขเกษม ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน อันดับ คศ.4 
ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมงานบุคคล วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 
   2.2.4 นายทํานอง รุงระวี ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3 
ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 
  2.3 ประวัติโดยยอ คําขวัญสถานศึกษา 
   พุทธศักราช 2429 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ฯจัดต้ังโรงเรียนท่ีมีอยูเดิมพระอารามหลวง ไดวัฒนาถาวรขึ้นกวาแตกอน โรงเรียนวัดกลางเมือง
สมุทรปราการ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ดวย 
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   พุทธศักราช 2460 
   กระทรวงธรรมการไดเปล่ียนช่ือโรงเรียนวัดกลางเปน โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 
   พุทธศักราช 2496 
   กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศเป ล่ียน ช่ือโรง เ รียนรัฐบาล ท่ัว
ราชอาณาจักร โรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียนสมุทรปราการ” 
   พุทธศักราช 2498 
   กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติเงิน กศส. ซ้ือท่ีดินท่ีถนนสุขุมวิท จํานวน 17 ไร 
เปนเงิน 400,000 บาท (ราคา 399,500 บาท ท่ีเหลือนําสงคืน) 
   พุทธศักราช 2510 
   ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณใหสรางอาคารเรียนสามช้ัน ขนาด 9.5 × 72 ตาราง
เมตรจํานวน 18 หองเรียน 1 หลัง เปนเงิน 2,000,000 บาท นอกจากนี้ยังไดรับอนุมัติเงินเพื่อสราง
หอประชุม บานพักภารโรง ถนนเขาโรงเรียนและหองสุขา จํานวน 408,200 บาท 
   พุทธศักราช 2511 
   ไดยายนักเรียนจากวัดกลางไปยังโรงเรียนแหงใหม เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2511 
ซ่ึงนับเปนวันแรกของการจัดการเรียนการสอน ณ สถานท่ีตั้งโรงเรียนสมุทรปราการในปจจุบัน 
   สภาพปจจุบัน 
   โรงเรียนสมุทรปราการมีอาคารเรียนถาวรจํานวน 7 หลัง จัดการเรียนการสอน
เปน 2 ชวงช้ัน คือ ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 และชวงช้ันท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
    อักษรยอช่ือโรงเรียน ส.ป. 
    สีประจําโรงเรียน ฟา – เหลือง 
    ปรัชญาประจําโรงเรียน รักโรงเรียน เพียรทําดี 
    พระพุทธรูปประจําโรงเรียน พระสมุทรปญโญ ปางประทานพร 
    ตนไมประจําโรงเรียน ประดูอังสนา (ประดูบาน) หรือประดูกิ่งออน 
   วิสัยทัศน 
    มุงม่ันจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาโรงเรียนสู
มาตรฐานสากล 
   พันธกิจ 
    1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผูเรียนตามมาตาฐานการศึกษา พัฒนา
ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการส่ือสารไดอยางนอย 2 ภาษาลํ้าหนาทางความคิด ผลิตงานอยาง
สรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 
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    2. พัฒนากระบวนการใหบริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตรส่ือ 
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    3. สงเสริมพัฒนาบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
    4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงสัมฤทธิผลท่ีเกิดกับ
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 3. ขอมูลครูและบุคลากร 
 

เพศ ระดับการศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

ชาย หญิง ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี สูงกวา ป.ตรี 
อายุเฉล่ีย 

ประสบการณ
สอนเฉลี่ย 

ผูอํานวยการ 1 - - - 1 55 35 
รองผูอํานวยการ 3 1 - - 4 53.75 30.25 
ครูประจําการ 37 72 - 85 24 49.57 24.49 
ครูอัตราจาง 10 11 - 21 - 27.19 10.12 
อัตราจางสํานักงาน 1 8 6 3 - 28.78 - 
ลูกจางประจํา 12 1 13 - - 49.85 - 
ลูกจางช่ัวคราว 1 8 9 - - 57.14 - 

65 101 รวม 
166 

28 119 29   
 

มีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 166 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 100 
ท่ีมา :  งานแผนงานและระบบควบคุมภายใน โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ, 2556 
 
 4. สภาพชุมชนโดยรวม 
  สภาพชุมชนโดยรวมบริเวณรอบโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมเมือง ซ่ึงมีความเจริญ
ในดานตางๆ ประชากรในชุมชนมีประมาณ 419,493 คน อาชีพหลักของชุมชนมีท้ังอุตสาหกรรม 
ธุรกิจและบริการ ประชากรมากกวารอยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเปนศาสนาคริสต 
อิสลาม และฮินดู ตามลําดับ ผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง (73.14%) รองลงมา
ไดแก คาขาย (15.06%) และสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอคนตอป ต่ํากวา 150,000 บาท (78.14%) 
  ชุมชนโดยรอบกับโรงเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกัน โดยโรงเรียนใหบริการชุมชน
ในดานตางๆ อาทิ เปนท่ีตั้งของศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังใหบริการอื่นๆ เชน การขออนุญาตใหใชสถานท่ีของ
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โรงเรียนในการจัดงานตางๆ และการเลนกีฬา การออกกําลังกายของคนในชุมชน ในขณะท่ีขุมขนก็
ใหความชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเปนอยางดี 
  ปจจัยท่ีเปนโอกาสของโรงเรียนไดแก การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณท้ัง
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาคมศิษยเกาสมุทรปราการ ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียน
สมุทรปราการ และชุมชนโดยรอบโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังต้ังอยูใกลแหลงเรียนรูท่ีเปน
สถานประกอบการของท้ังภาคเอกชน และภาครัฐ สําหรับปจจัยที่เปนขอจํากัดของโรงเรียน ไดแก 
การที่ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหไมมี
เวลาในการอบรม ส่ังสอนบุตร ทําใหเกดิปญหาท้ังในดานการเรียนและความประพฤติ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  โชคชัย เหมวงศกุล (2545, หนา 60) ศึกษาวิจัยเร่ือง การตรวจสอบความเส่ียงสถาบัน
การเงินในเขตภาคเหนือของธนาคารแหงประเทศไทย ผลปรากฏดังนี้ 
   (1) ผูตรวจสอบสถาบันการเงินเห็นวาการตรวจสอบความเส่ียงของสถาบัน
การเงินเปนส่ิงจําเปนและตรวจสอบความเส่ียงมีประโยชนมากกวาการตรวจสอบท่ีเนนคุณภาพของ
สินทรัพย สถาบันการเงินตองยอมรับวาในการดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับความเส่ียงเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและตองหาวิธีการจัดการความเส่ียง แนวความคิดกับเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงมิใชเร่ืองเล็ก ซ่ึงแทจริงแลวเปนรากฐานสําคัญของระบบสถาบันการเงินและเปนตัวการ
ในการปฏิรูประบบสถาบันการเงินท่ีใหกูยืมนั้นมีความเส่ียงและจะตองปรับเปล่ียนความเส่ียงให
เปนโอกาส สําหรับการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงในโลกเศรษฐกิจแหงยุคโลกาภิวัติ จะสถาบันจะตองเพิ่ม
ความเช่ียวชาญ ในการจัดการความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจใหมากยิ่งข้ึนตอไป 
   (2) ผูตรวจสอบสถาบันการเงินเห็นวาปจจัยที่ทําใหเกิดความเส่ียงดานเครดิต  
ไดแก ภาวะเศรษฐกิจและระบบการวิเคราะหเครดิตขาดความรัดกุมและทันสมัย 
   (3) ผูตรวจสอบสถาบันการเงินเห็นวาปจจัยที่ทําใหเกิดความเส่ียงดานการ
ปฏิบัติงานไดแกการควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพเพราะระบบงานสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ
แตเห็นวาการจัดการความเส่ียงสถาบันการเงินท่ีดี คือการควบคุมภายในซ่ึงจะชวยลดความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงานได 
   (4) ตรวจสอบสถาบันการเงินสวนใหญเห็นดวยกับการจัดการความเส่ียงของ
สถาบันการเงินในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับ พรสรัญ รุงเจริญกิจกุล (2542, หนา 40) กลาววา โลก
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ทุกวันนี้มีความจําเปนตองบริหารความเส่ียง ท้ังนี้เพราะการทําธุรกิจมีความซับซอนมากข้ึนตอง
แขงขันภายใตโลกไรพรมแดน จึงถูกกดดันใหดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสมากข้ึน 
  กฤตยาวดี  เกตุวงศา (2553, หนา 35) ไดศึกษาการตัดสินใจเชิงวิเคราะหความเส่ียง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกจิ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา ธนาคารพาณิชยซ่ึงเปน
สถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปนแหลงเงินทุนสําหรับ
ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และปจจัยท่ีธนาคารใชในการตัดสินใจอนุมัติ
สินเช่ือมีคอนขางมากมีปจจัยหลักๆ เพียง 3 ปจจัย ท่ีธนาคารควรใหความสนใจในการพิจารณา
สินเช่ือเปนพิเศษ คือ กฎหมายและขอบังคับ ความรุนแรงของการแขงขันและการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยเหลานี้นอกจากคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีมีความเส่ียงมาก คือธนาคารไม
สามารถควบคุมและคาดการณได อีกท้ังลักษณะของปจจัยมีการเปล่ียนแปลงบอยและมีความ
ออนไหวมากและท่ีสําคัญปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอปจจัยอ่ืน โดยสามารถสงผลกระทบตอปจจัย
ตัวอ่ืนๆอีกดวย ดังนั้นการคัดเลือกปจจัยท่ีจะนํามาเปนปจจัยหลักในการใชตัดสินใจอนุมัติสินเช่ือจงึ
เปนส่ิงสําคัญ และจะนําไปสูการบริหารสินเช่ืออยางมีประสิทธิภาพเสริมสรางความม่ันคงใหกับ
ธนาคารพาณิชย 
  สุเมธี  ทาวิชัย (2546, หนา 31) ไดศึกษาการบริหารความเส่ียงของธนาคารไทย
พาณิชยในเขตภาคเหนือ พบวา ในการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธของธนาคารไทยพาณิชยในเขต
ภาคเหนือสวนใหญมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยธนาคารพาณิชยท่ีตางชาติถือหุนใหญ มีระดับ
แนวปฏิบัติมากท่ีสุดท้ังในดานการระบุความเส่ียง การวัดความเส่ียง การติดตามความเส่ียง และการ
ควบคุมความเส่ียง โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกเพ่ือทราบจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดานคุณภาพการจัดการ ไดมีคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
เชน ความรับผิดชอบและความเอาใจใส และฝายบริหารมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและมี
การพัฒนาผูบริหารระดับสูง ในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชยในเขต
ภาคเหนือ สวนใหญมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยธนาคารพาณิชยท่ีตางชาติถือหุนใหญมีระดับ
แนวปฏิบัติ มากท่ีสุด ท้ังในดานการระบุความเส่ียง การวัดความเส่ียง การติดตามความเส่ียงและ 
การควบคุมความเส่ียงโดยผูบริหารระดับสูงไดนํานโยบายท่ีไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการไป
ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลไดกําหนดมาตรฐานใหคุณหรือโทษ ไดสอบทานรายงานผลการดําเนินงาน
จริงเปรียบเทียบกับเปาหมายการเติบโต การปฏิบัติงานท่ีสําคัญ มีระบบสํารองขอมูลในการบริหาร
ความเส่ียงดานสินเช่ือของธนาคารไทพาณิชยในเขตภาคเหนือ พบวา ธนาคารสวนใหญมีการปฏิบัติ
ในระดับมาก โดยธนาคารของรัฐมีระดับแนวปฏิบัติมากท่ีสุดท้ังในดานการระบุความเส่ียงไดมี
ทักษะการปลอยสินเช่ือเปนสวนสําคัญสําหรับการมีความกาวหนาในการทํางานในการวัดความ
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เส่ียง พบวา ธนาคารเอกชน มีระดับแนวปฏิบัติมากท่ีสุด ไดมีการวิเคราะหสินเช่ือ ในการติดตาม
ความเส่ียงและควบคุมความเส่ียง พบวา ธนาคารไทยพาณิชยท่ีตางชาติถือหุนสวนใหญมีระดับแนว
ปฏิบัติมากท่ีสุดโดยมีคูมือกระบวนการสินเช่ือท่ีชัดเจน และมีการสอบถามสินเช่ือ 
  กฤตยาวดี  เกตุวงศา (2553, หนา 33) ไดศึกษาการบริหารความเส่ียงดานสินเช่ือของ
ธนาคารกรุงไทย  จํ ากัด  (มหาชน )  สํ านักงานธุรกิจ  สังกัด สํานักงานฝ ายสินเ ช่ือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา กระบวนการนําระบบงานการบริหารความเส่ียงดานสินเช่ือใชใน 
การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีเกี่ยวของกับระบบงานการบริหารความเส่ียงดานสินเช่ือของธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยพนักงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในกระบวนการบริหารความเส่ียงดาน
สินเช่ือของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงดานสินเช่ือ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือศักยภาพทางการเงิน ความ
ไววางใจในตัวผูบริหารและกิจการ และศักยภาพในการแขงขัน ตามลําดับ การเปรียบเทียบ 
การปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงดานสินเช่ือระหวางพนักงาน เพศ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงปจจุบัน สังกัดสํานักธุรกิจท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยพนักงานเพศ
การศึกษาปริญญาตรีมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงดานสินเช่ือ ดานศักยภาพใน 
การแขงขันมากกวาระดับการศึกษาระดับปริญญาโท พนักงานท่ีตําแหนงเจาหนาท่ีอาวุโส วิเคราะห
สินเช่ือมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน ดานสินเช่ือดานศักยภาพการเงินนอยกวาเจาหนาท่ี
อาวุโสการตลาด สวนพนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพ และประสบการณทํางานดานสินเช่ือแตกตางกัน
มีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 
  สุดสงวน บุญศิวนนท (2553, หนา 50) ไดศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพ 
การบริหารความเส่ียงท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ SMEs ในเขต กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหาร  
SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงโดยรวม และเปนรายดาน 
อยูในระดับมาก ไดแก  ดานการกําหนดวัตถุประสงค การระบุความเส่ียง และการจัดการความเส่ียง 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีผลการดําเนินงานโดยรวม และเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก  
ดานลูกคา ดานการเรียนรูและพัฒนา และดานกระบวนการภายใน ผูบริหาร SMEsท่ีมีรูปแบบธุรกิจ
แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพ การบริหารความเส่ียง โดยรวม ดาน 
การกําหนดวัตถุประสงค ดานการระบุความเส่ียง ดานการประเมินความเส่ียง และดานการจัด 
การความเส่ียงแตกตางกัน และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวม ดาน 
การเรียนรูและพัฒนาและดานการเงิน แตกตางกัน ผูบริหารที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวม ดานลูกคาแตกตางกัน ผูบริหารที่มีระยะเวลาใน
การดําเนินงานแตกตางกัน มีประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงโดยรวม ดานการ ระบุความเส่ียง 
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แตกตางกัน ผูบริหารที่มีจํานวนพนักงานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเส่ียงโดยรวม ดานการกําหนดวัตถุประสงค ดานการระบุความเส่ียง ดาน 
การประเมินความเส่ียง ดานการจัดการความเส่ียงและดานการติดตามประเมินผลและการรายงาน 
แตกตางกันและมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวม และดานกระบวนการ
ภายในแตกตางกัน โดยสรุป ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงของธุรกิจ SMEs นอกจากตอง
วางแผนในการดําเนินธุรกิจแลว ยังตองคอยดูแลประเมินสถานการณตางๆ เพื่อควบคุมความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกองคกรเพื่อปองกันหรือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอผล 
การดําเนินงานทําใหธุรกิจสามารถแขงขันในตลาดได และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางม่ันคง 
  สุดสงวน บุญศิวนนท (2553, หนา 51) ไดศึกษา การบริหารความเส่ียงของธนาคาร
ออมสินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ผูจัดการธนาคารออมสิน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารความเส่ียง โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานกลยุทธดานสินเช่ือ ดาน
ตลาด ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ ผูจัดการธนาคารออมสินท่ีมีจํานวนพนักงานตางกัน มี
การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเฉพาะ ดานกลยุทธแตกตางกัน ผูจัดการธนาคารออมสินท่ีมี
รูปแบบสาขาตางกันแบบมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเฉพาะดานกลยุทธ ดานสภาพ
คลอง และดานการปฏิบัติแตกตางกัน แตผูจัดการธนาคารท่ีมีสังกัด จํานวนบัญชีลูกคา และ
ระยะเวลาในการดําเนินงานแตกตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงโดยรวมและเปน
รายดานไมตางกัน 
  ดวงใจ ชวยตระกูล (2551, หนา 45) ไดศึกษาการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุปผลวิจัยสรุปได ดังนี้ 1) ปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐานผลการศึกษาปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวามี 5 ปจจัยความเส่ียงดาน 
การเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความม่ันใจทางการศึกษา ดานส่ิงแวดลอมและดานบริหาร
จัดการความปลอดภัย โดยปจจัยความเส่ียงของสถานศึกษาในเมือง นอกเมืองและในแตละภูมิภาคมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) แนวทางการบริหารความเส่ียงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานพบวา ปจจัยความเส่ียงดานดานการเรียนการสอนควรใช
วิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียงรวมไปถึงถาย
โอนความเส่ียง ปจจัยความเส่ียงดานการเงินควรใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหา
มาตรการในการปองกันความเส่ียง 3) ปจจัยความเส่ียงดานความม่ันใจทางการศึกษาควรใชวิธีการ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียงรวมถึงการมีสวนรวมของภาคีคือชุมชน  
ผูปกครองและผูประกอบการ 4) ปจจัยความเส่ียงดานแวดลอมควรใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดย
การควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียงรวมไปถึงถายโอนความเส่ียง 5) ปจจัยความ
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เส่ียงดานการบริหารจัดการความปลอดภัยควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน
ความเส่ียงรวมไปถึงการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ เส่ียงดานการตลาด ความเส่ียงดานสภาพคลองและความ
เส่ียงดานปฏิบัติการ 
  สุดสงวน บุญศิวนนท (2553, หนา 4 ) ไดศึกษาการบริหารความเส่ียงของกลุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา การบริหารความเส่ียงดานการบริหาร
จัดการท่ีใชกลยุทธในการดําเนินงาน คือการปรับโครงสรางองคกร และการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากร การบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติการท่ีใชกลยุทธในการดําเนินงาน คือ 
การเปลี่ยนวิธีการ/กระบวนการผลิตและการหาพันธมิตรดานการผลิต/ปฏิบัติการ การบริหารความ
เส่ียงดานการเงินหรือเครดิตท่ีใชกลยุทธในการดําเนินการ คือการปรับโครงสรางหน้ี และการให
สวนลดเพ่ือเรงเวลาชําระเงินของลุกหนี้ การบริหารความเสี่ยงดานการตลาดที่ใชกลยุทธใน 
การดําเนินงาน คือการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมๆ และการโฆษณาและจัดกิจกรรมสงเสริม
การขาย 
  กฤตยาวดี  เกตุวงศา (2553, หนา 32) ไดศึกษาการรับรูของบุคลากรตอปจจัยระบบ
การบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองคกร กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการรับรูตอปจจัยระบบการบริหารความเส่ียงท่ังท้ังองคกรโดยรวม และ
เปนรายดาน อยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก 
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกัน มีการรับรูปจจัยระบบการบริหาร
ความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร ดานการดําเนินงาน ดานกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการ
ส่ือสาร และดานการวัดผลแตกตางกัน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีสังกัดกลุมสาขา/
หนวยงานตางกัน มีการรับรูปจจัยระบบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรโดยรวมและเปนรายดาน
ทุกดานแตกตางกัน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีมีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมี
การรับรูปจจัยระบบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกัน 
  ดังนั้นจึงสรุปไดวางานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศสรุปวิจัยความเส่ียงไดดังนี้คือ 
ปจจัยความเส่ียงดานการเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความเช่ือมั่น ดานส่ิงแวดลอม และดาน
บริหารจัดความปลอดภัย โดยมีแนวทางการบริหารความเส่ียงในดานตางๆคือ ควรใชวิธีการบริหาร
ความเส่ียง โดยการควบคุม และหามาตรการในการปองกันความเส่ียง ถายโอนความเส่ียง วางแผน
ในการดําเนินงาน ดูแลและประเมินสถานการณตางๆ 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 89 

 2. งานวิจัยในตางประเทศ 
  Maggic Steele Muehlbach (2008 อางถึงใน กฤตยาวดี เกตุวงศา, 2553, หนา 32-37)
ไดศึกษาการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียง : ความเขาใจความสัมพันธของปจจัย
เส่ียงดวยการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่อง พบวา นักศึกษาตอเนื่องตองการกระบวนการเพื่อ
พัฒนาวิธีการจัดการความเส่ียงระหวางการวางแผนขอคนพบพิเศษเก่ียวกับการเรียนรูของมนุษย
ชี้ใหเห็นวา 
   (1) แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการหลีกเล่ียงความเส่ียงสําหรับนักศึกษาตอเนื่องคือ
วางแผนใหดี 
   (2) ผลหรือผลลัพธท่ีตามมาของความเส่ียงในการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา
ตอเนื่องสามารถควบคุมได 
   (3) การปรับเปล่ียนสามารถใชลดความเส่ียงของการศึกษาตอเนื่อง และ 
   (4) นักศึกษาตอเน่ืองจะตองยอมรับความจริงวา ความเส่ียงมักจะเกิดข้ึนเสมอใน
บางระดับ ระหวางกิจกรรมการวางแผนทางวิชาการ ดังนั้นจึงมีขอสังเกตจากการวิจัยอยู 2 ประเด็น 
ประเด็นแรกและเปนประเด็นท่ีเดนท่ีสุด คือ นักศึกษาตอเนื่องจําเปนตองเขาใจและยอมรับความ
เส่ียง ประเด็นท่ีสอง การสรางหรือพิสูจนเทคนิคการจัดการความเส่ียง ความสังเคราะหข้ึนเพื่อให
เกิดเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด จากกระบวนการวางแผนเก่ียวกับการศึกษาตอเนื่อง 
  Mehtab Ahmed and Other (2002, p. 813 อางถึงใน กฤตยาวดี เกตุวงศา, 2553, หนา 
32-37) ไดศึกษาการรับรูความเส่ียงระหวางประเทศและวิธีการเขาไปถึงขอมูล กรณีศึกษาของบริษัท
ตางชาติของมาเลเซีย พบวา การรับรูความเส่ียงเช่ือวามีอิทธิพลตอทางเลือกของบริษัทตอการเขาไป
ในตลาดตางชาติ อยางไรก็ตามการศึกษาความเส่ียงไดเผชิญหนากับธุรกิจระหวางประเทศ มี 
การตีกรอบชนิดความเส่ียง เชน ความเส่ียงทางการเมืองหรือทางการเงิน การมองความเปนไปไดใน
ความสัมพันธของความเส่ียงแตละตัวซ่ึงจะแสดงใหเห็นในบรรยากาศระหวางประเทศ การศึกษา
คร้ังนี้ปรับโครงสรางของความเส่ียงระหวางประเทศใหเปนกลุมเดียวกัน เพื่อท่ีจะตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางการรับรูความเส่ียงและทางเลือกของวิธีการเขาตลาดตางประเทศ ขอมูลจาก
บริษัทของมาเลเซียท้ัง 69 บริษัท ไดผลลัพธอยูในแนวสูงในความสัมพันธกับตัวแปร ความเส่ียง
ระหวางประเทศ 11 อยาง ซ่ึงจัดกลุมไดเปน 2 พวก คือ ความเส่ียงภายนอกและความเส่ียงภายใน 
ความสัมพันธท่ีสําคัญ พบวาระหวางระดับของการรับรูความเส่ียงกับตัวเลือกของวิธีการเขาไปถึง
ขอมูล เชน การรับรูความเส่ียงตํ่าจะสัมพันธกับวิธีการควบคุมสูง และการรับรูความเส่ียงสูงจะ
สัมพันธกับวิธีการควบคุมตํ่า 
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  Karri, R and Others (2002, p.2809 –A อางถึงใน กฤตยาวดี เกตุวงศา, 2553, หนา 
32-37) ไดศึกษาความยืดหยุนเชิงกลยุทธและผลการดําเนินงานขององคกร พบวา ผลกระทบของ
ความยืดหยุนเชิงกลยุทธท่ีมีตอการดําเนินงานขององคกร (บริษัท) ความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิริยา
ตองการเปล่ียนแปลงและความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิริยาตอตานท่ีไดพัฒนาข้ึนองคกรรับทราบความไม
แนนอนของส่ิงแวดลอมดานความไมแนนอนของเทคโนโลยีและความสับสนของส่ิงแวดลอม 
การดําเนินงานบริษัทวัดไดในการดําเนินงานเชิงกลยุทธและผลการดําเนินงานดานการเงิน ดานท่ีมี
ปฏิกิริยาตองการเปล่ียนแปลง และดานท่ีมีปฏิกิริยาตอตานของความยืดหยุนเชิงกลยุทธนั้นมีผลตรง
เชิงบวกตอการดําเนินงาน ผลท่ีอาจเกิดข้ึนไดของสภาพแวดลอมของงานท่ีมีความสัมพันธระหวาง
ความยืดหยุนกับการดําเนินงานเชิงกลยุทธบริษัทหลังควบคุมขนาดของบริษัทและความไมแนนอน
ของส่ิงแวดลอม คือ ขาดการสนับสนุนบทบาทในระดับปานกลางของความไมแนนอนของ
สภาพแวดลอมความสัมพันธระหวางความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิริยาตอตานกับการดําเนินงานของบริษัท 
เนื่องจาก  ความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิริยาท่ีตองการเปลี่ยนแปลงทําใหบริษัทสามารถทําใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงไดในส่ิงแวดลอมของบริษัทตามท่ีคาดหวัง ดังนั้นความไมแนนอนของส่ิงแวดลอม
จึงไมทําใหความสัมพันธระหวางความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิ ริยาตองการการเปล่ียนแปลงกับ 
การดําเนินงานบริษัทหรือองคกรนั้นลดลงมาอยูปานกลางได 
  Zahid, Wallance and Nelarne E Corneliul and Nelarine (2007, pp. 74-89 อางถึงใน 
สุดสงวน บุญศิวนนท, 2553, หนา 53-55) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชและผลกระทบของระบบ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษยในการจัดการทรัพยากรมนุษยแบบมืออาชีพ พบวา การนําระบบ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษยมาใชในการปฏิบัติงานของฝายบุคคลทําใหงานมีคุณภาพมากข้ึนและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางดีแตละองคกรจะมีการนําระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยไปใช
แตกตางกันข้ึนอยูกับขนาดและลักษณะขององคกรสําหรับผลกระทบของระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษยในการบริหารจัดการองคกรนั้น สามารถพัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ
ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยท้ังดานการสัมภาษณเพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
โครงสรางและรูปแบบการคัดเลือกบุคลากร ซ่ึงระบบสารสนเทศทางดานทรัพยากรมนุษยถือเปน
กลยุทธท่ีสามารถสรางคุณคาและประโยชนใหแกองคกร และนอกจากน้ียังสงผลตอการทํางานของ
ฝายบุคคลในการเปรียบเทียบถึงความแตกตางของการปฏิบัติงานหลังจากมีการนํากลยุทธดานนี้มา
ใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงพบวาฝายบุคคล ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยมาใชวามีความแตกตางกันนอยมาก
นั่นแสดงใหเห็นวาองคกรทุกขนาดมีความพึงพอใจกับการนําระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยมา
ใชในการปฏิบัติงานอยางดียิ่ง 
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  Schroder, R. and Ahmad, S and Ahmal (2003, pp.19-43 อางถึงใน สุดสงวน  
บุญศิวนนท, 2553, หนา 53-55) ไดศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอ
การดําเนินงานท่ีมีวิธีการที่เปนท่ียอมรับ พบวา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเปนเร่ืองท่ี
นาสนใจและมีการวิจัย เ ชิงประจักษ เกี่ยวกับผลกระทบจากการบริหารจัดการท่ีดี ท่ี มีผล 
การดําเนินงานขององคกร ซ่ึงมีส่ิงท่ีตองคํานึงถึงเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยท่ีเกี่ยวการดําเนินงานขามประเทศและขามประเภทอุตสาหกรรมท่ีทําใหประสบความสําเร็จ
ในการพิจารณาการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจภายใตความแตกตางของแตละประเทศและแตละ
ประเภทอุตสาหกรรม วิธีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมีองคประกอบ 7 ดาน ท่ีสนบัสนุนใน
การทํางานขององคกรใหประสบความสําเร็จ ไดแก ดานสวัสดิการ การคัดเลือกบุคลากร การทํางาน
เปนทีม การบริหารผลตอบแทน การพัฒนาและการฝกอบรม สถานภาพบุคคลและการบริหาร
การเงิน 
  สําหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ สรุปการบริหารความเส่ียงไดวา ตองมี 
การวางแผนท่ีดี มีการนําระบบสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษยมาใช มีวิธีการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบ 7 ดานท่ีสนับสนุนในการทํางานขององคกรใหประสบ
ความสําเร็จ ไดแก ดานสวัสดิการ การคัดเลือกบุคลากร การทํางานเปนทีม การบริหารผลตอบแทน 
การพัฒนาและฝกอบรมสถานภาพบุคคล และการบริหารการเงิน นอกจากน้ีแลวตองมีการควบคุม 
สนับสนุน โดยคํานึงถึงความยื่นหยุน คํานึงถึงส่ิงแวดลอม และคํานึงถึงความสัมพันธขององคกร
ควบคูไปกับความสําเร็จขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


