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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ ฉบับนี้ใชระเบียบ
วิธีการวิจัย (Research Methodology) ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ประชากร 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากร 
 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการและครูโรงเรียน
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2556 จํานวน 166 คน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 1. ลักษณะเคร่ืองมือ 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณการทํางาน 
  ตอนท่ี 2 
  2.1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการเกิดความเส่ียงของการ
บริหารของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการ ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) แบงเปน 5 ดานไดดังนี้ 
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1) ความเส่ียงดานการเงินและงบประมาณ 2) ความเส่ียงดานกลยุทธ 3) ความเส่ียงดานนโยบาย 4) 
ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 5) ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2544) ดังนี้ 
   ระดับ 5 ความเส่ียงมากท่ีสุด หมายถึง ความเส่ียงมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนทุกคร้ัง 
   ระดับ 4 ความเส่ียงมาก หมายถึง ความเส่ียงมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนเกือบ 
     ทุกคร้ัง 
   ระดับ 3 ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง ความเส่ียงมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
     คอนขางสูงปานกลาง 
   ระดับ 2 ความเส่ียงนอย หมายถึง ความเส่ียงพอยอมรับไดแตตองมี 
     การควบคุม  
   ระดับ 1 ความเส่ียงนอยท่ีสุด หมายถึง ความเส่ียงยอมรับไดไมตองมี 
     การจัดการเพ่ิมเติม 
  2.2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นระดับผลกระทบของความเส่ียงในการ
บริหารของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการซ่ึงลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณ
คา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ไดดังนี้ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หนา 
21-22) ดังนี้ 
   ระดับ 5 ความรุนแรงมากท่ีสุด หมายถึง มีผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทุกคร้ัง 
   ระดับ 4 ความรุนแรงมาก หมายถึง มีผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนเกือบทุกคร้ัง 
   ระดับ 3 ความรุนแรงปานกลาง หมายถึง มีผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนคอนขางสูง 
     ปานกลาง 
   ระดับ 2 ความรุนแรงนอย หมายถึง มีผลกระทบนอย/พอยอมรับได 
     แตตองมีการควบคุม  
   ระดับ 1 ความรุนแรงนอยท่ีสุด หมายถึง มีผลกระทบนอยท่ีสุด /ยอมรับไดไม 
     ตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 
 2. ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
  ผูวิจัยไดปรับปรุงจากแบบสอบถามของ มนสิชา  แสวัง (2553, หนา 30) จากงานวิจัย
การคนควาแบบอิสระเร่ืองการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการสรางเคร่ืองมือแบบสอบถามใหมีคุณภาพ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสาร วารสาร หนังสือแบบสอบถามของ มนสิมน แสวัง เร่ือง บริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีมีบริบทใกลเคียง
โรงเรียนสมุทรปราการเปนแนวทาง และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียงใน
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สถานศึกษาการบริหารความเส่ียงในหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนและการบริหารความเส่ียงท่ัวไป 
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนิยามศัพท วัตถุประสงค และกรอบแนวคิด 
  2.2 กําหนดกรอบแนวคิดและสรางแบบสอบถาม โดยใหครอบคลุมนิยามศัพท และ
กรอบความคิดท่ีกําหนดไว 
  2.3 นําฉบับรางของแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบแกไข 
  2.4 นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดแก นักวิชาการ ผูบริหาร
โรงเรียนจํานวน 3 ทานเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและการใชภาษา 
  2.5 นําแบบสอบถามท่ีผูทรงคุณวุฒิปรับแกไขให เสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาอีก
คร้ังหนึ่งกอนนําไปทดลองใชกับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาหา
คาความเช่ือม่ัน 
  2.6 นําขอมูลจากการทดลองใชแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเปนคร้ังสุดทายแลว
ทดสอบกับประชากรครู 30 คน ท่ีโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการแลวนํามาหาความเช่ือม่ันโดย
ใชสูตรของ Cronbach (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หนา 21-22) 
  2.7 สรางแบบสอบถามฉบับจริง และนําไปเก็บขอมูล 
 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  3.1 นําแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
เท่ียงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามฉบับรางใหผูเช่ียวชาญ 
ดานเน้ือหาและการจัดการประเมินผล จํานวน 3 ทาน ไดแก 
   3.1.1 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาสาระ 2 ทาน คือ 
    3.1.1.1 ดร.พงษไทย  บัววัด 
    3.1.1.2 ดร.ชูชาติ  แกวนอก 
   3.1.2 ผูเช่ียวชาญดานการวัดประเมินผล 1 ทาน คือ 
    3.1.2.1 ดร.นงลักษณ  เรือนทอง 
  3.2 การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามนําแบบสอบถามท่ี
ผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) จากผูเช่ียวชาญมาปรับแก ตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จากน้ันนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแกไขคร้ัง
สุดทาย แลวนําแบบสอบถามไปทดสอบใช (Try Out) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 30 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยางแลวนํามาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช
สูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิเอลฟา (Alpha Coefficent) ตามวิธีของ Cronbach (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544,
หนา 21-22) ไดคา 0.95 
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  3.3 นําแบบสอบถามท่ีไปทดลองกับโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ โดยใช 0.95 
(Cronbach Coefficent) ใชมาปรับแก แลวใหท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง 
  3.4 จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรโดยใชแบบสอบถาม 
โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือรับรองจากจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ออกหนังสือถึงผูบริหาร
โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคในการศึกษาและขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 2. สงหนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม พรอมแบบสอบถามไปยัง
ผูบริหารโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเพ่ือขอความอนุญาตเก็บขอมูลกลุมประชากร 
ระดับตางๆ  
 3. เม่ือไดรับอนุญาตจากผูบริหารโรงเรียนสมุทรปราการแลวผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเองโดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 166 ชุด และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนดวยตนเองไดคืน 166 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
 4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 
 5. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะหทางดานสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหทางดาน
สถิติ โดยแบงออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการ 
จํานวน 5 ขอวิเคราะหขอมูลโดยการแจงนับความถ่ี และหาคารอยละ (Percentage) จากน้ันนําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการเกิดความเส่ียงของการ
บริหารของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการ  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหาคาเฉล่ีย
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(μ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) จากน้ันนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง แลว
นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนคาเฉลี่ยคาโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงการบริหารความเส่ียง กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หนา 
21-22) 
  คาเฉล่ีย 4.50 -5.00 หมายถึง ระดับความเส่ียงมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความเส่ียงมาก 
  คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึง    ระดับความเส่ียงปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง ระดับความเส่ียงนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับความเส่ียงนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลกระทบของความเส่ียง
ในการบริหารของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการทําการวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหา

คาเฉล่ีย (μ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) จากน้ันนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความ
เรียง แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนคาเฉล่ียของ
ผลกระทบของความเส่ียงในการบริหาร กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, 
หนา 21-22) 
  คาเฉล่ีย 4.50 -5.00  หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 
     มากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 
     มาก 
  คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึง   ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 
     ปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 
     นอย 
  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับผลกระทบของความเส่ียงนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 วิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงจากผลคูณระหวางคาเฉล่ียโอกาส
การเกิดความเส่ียงกับคาเฉลี่ยผลกระทบของความเส่ียง ตามเกณฑในการประเมินความเส่ียง (Risk 
Profile) ขององคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2554, หนา
14) มีเกณฑการจัด 4 ระดับ ดังนี้ 
  (1) ความเส่ียงระดับตํ่า (Low) คะแนนระดับความเส่ียง  1-3 คะแนน 
  (2) ความเส่ียงระดับปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 4-7 คะแนน 
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  (3) ความเส่ียงระดับสูง (High)  คะแนนระดับความเส่ียง    8-14 คะแนน 
  (4) ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme)  คะแนนระดับความเส่ียง 15-25 คะแนน 
ท่ีมา : องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2554, หนา 14 
 ตอนท่ี 5 วิเคราะหความแตกตางของความเสี่ยงของโรงเรียนสมุทรปราการโดยใชสถิติ
ทดสอบ t -test และการวิเคราะหความแตกตางของความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการโดย
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOWA) และเม่ือพบความแตกตางจะนําไป
ทดสอบรายคูดวยวิธีของ Scheffé 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ใชสถิติคารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย (μ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) t-test และ  
F-test 
 


