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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การวิจัยเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ มี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจโอกาสการเกิดความเส่ียง ความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเส่ียง
ของโรงเรียนสมุทรปราการและเพ่ือศึกษาปญหาแนวทางการบริหารและขอเสนอแนะในการ
บริหารความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอนดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการ 
 2.  การวิเคราะหโอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียง 
 3.  การวิเคราะหระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ 
 4.  การเปรียบเทียบระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการของผูบริหารและครู
โรงเรียนสมุทรปราการ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการ 
 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการ 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ    
 ชาย 65 39.16 
 หญิง 101 60.84 

รวม 166 100.00 

อายุ   
 ต่ํากวา  30  ป 23 13.86 
 30-40  ป 72 43.37 
 41-50  ป 57 34.34 
 51-60  ป 14 8.43 

รวม 166 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูบริหารและครูโรงเรียนสมุทรปราการ (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ตําแหนง    
 ผูบริหาร 5 3.01 
 ครู 161 96.99 

รวม 166 100.00 

ประสบการณดานการปฏิบัติงาน   
 ต่ํากวา  6  ป 30 18.07 
 6-15  ป 67 40.36 
 16-25  ป 59 35.54 
 26  ปข้ึนไป 10 6.03 

รวม 166 100.00 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 28 16.87 
 ปริญญาตรี 109 65.66 
 ปริญญาโท 28 16.87 
 ปริญญาเอก 1 0.60 

รวม 166 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 166 คน โดยรวมเปนเพศหญิง  
รอยละ 60.84 เปนเพศชาย รอยละ 39.16 อายุอยูระหวาง 30-40 ป รอยละ 43.37 รองลงมาคือ 41-50 
ป รอยละ 34.34 ตําแหนง เปนผูบริหารรอยละ 3.01 ผูปฏิบัติงานคือ ครู รอยละ 96.99 ประสบการณ
ดานการปฏิบัติงาน 6-15 ป รอยละ 40.36 รองลงมาคือ 35.54 วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี  
รอยละ 65.66 รองลงมาคือ ปริญญาโท รอยละ 16.87 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

101 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหโอกาสเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบของ 
 ความเสี่ยง 
 
 โอกาสเกิดความเส่ียงความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเส่ียงในภาพรวมอยูใน
ระดับมากเพราะโรงเรียนไมมีกระบวนการ การบริหารความเส่ียง ตั้งแตการระบุ วิเคราะห
ประเมินผลและการจัดความเส่ียง ทําใหโอกาสในการเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ
ของโรงเรียนอยูในระดับสูงมาก และสงผลใหระดับความเส่ียงในภาพรวมสูง ดังนั้นเพื่อปองกัน
หรือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได จะตองมีการกําหนดแนวทาง ควบคุม ต้ังแตโอกาสใน
การเกิดความเส่ียงดวยกระบวนการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค 
การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การจัดการความเส่ียง การติดตามและการประเมินผล 
 
ตารางท่ี 4.2  โอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
1 ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ 4.33 0.24 มาก 4.29 0.20 มาก 
2 ดานการบริหารนโยบาย 4.29 0.24 มาก 4.32 0.25 มาก 
3 ดานการบริหารกลยุทธ 4.35 4.33 มาก 4.30 0.16 มาก 
4 ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 4.43 4.29 มาก 4.38 0.27 มาก 
5 ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 4.36 0.29 มาก 4.41 0.29 มาก 

 รวม 4.35 6.88 มาก 4.34 0.23 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา โอกาสการเกิดความเส่ียงการบริหารโรงเรียนสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมของโอกาสการเกิดความเส่ียงอยูในระดับมาก (4.35) โดยท่ีโอกาส
การเกิดความเส่ียงการบริหารดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา มีคาเฉล่ียโอกาส 
การเกิดความเส่ียงมากที่สุด (4.43) รองลงมาคือ ดานความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก (4.36) 
โอกาสการบริหารความเส่ียงดานการบริหารกลยุทธ (4.35) โอกาสการบริหารความเส่ียงดาน 
การบริหารการเงินและงบประมาณ(4.33) และดานท่ีโอกาสการเกิดความเส่ียงการบริหารนอยที่สุด 
คือ ดานการบริหารนโยบาย (4.29) 
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 เม่ือพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ พบวา ความรุนแรงของผลกระทบภาพรวมอยู
ในระดับมาก (4.34) โดยท่ีความรุนแรงของผลกระทบ ดานความเส่ียงจากเหตุการณภายนอกมี
คาเฉล่ียความรุนแรงมากท่ีสุด (4.41) รองลงมาคือดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
(4.38) ดานความเส่ียงจากการบริหารนโยบายมีคาเฉล่ียระดับความรุนแรงของผลกระทบ (4.32) 
ดานความเส่ียงดานบริหารกลยุทธ (4.30) และดานการบริหารการเงินและงบประมาณมีคาเฉล่ีย
ระดับความรุนแรงของผลกระทบนอยท่ีสุด (4.29) 
 
ตารางท่ี 4.3  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรง 
  ของผลกระทบของความเส่ียง ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ       

1 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีการวางแผน 
การจัดทําแผนงบประมาณ 4.22 0.78 มาก 4.09 0.78 มาก 

2 การจัดทําแผนงบประมาณในสถานศึกษา/
หนวยงานของทาน มีการวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือรองรับและ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
และสพฐ. โดยมีการสอดคลองรับกับปรัชญา/
ธรรมนูญสถานศึกษาแผนปฏิบัติราชการ ของ
สพฐ.และสพท.   4.42 0.84 มาก 4.43 0.74 มาก 

3 การจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ก า รประจํ าป ใน
สถานศึ กษา /หน วยงานของท านมีก าร
ดําเนินงานในการนําผลการประกันคุณภาพ
ภายในและผลประเมินคุณภาพภายนอก  
วิ เคราะหจุ ดออน   จุดแข็ ง  โอกาสและ
อุปสรรค  ตามมาตรฐานเพ่ือกําหนดแนวทาง
ผดุงรักษาหรือปรับปรุง/พัฒนา โดยเช่ือมโยง
ใหเห็นจุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามโครงสรางของสถานศึกษา (ภารกิจ 4 
ดานของสถานศึกษา) มีภาวะความเสี่ยงอยูใน
ระดับใด 4.53 0.79 มากที่สุด 4.25 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรง 
  ของผลกระทบของความเส่ียง ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ (ตอ) 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
4 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความ

เสี่ยงจากขอมูล ดานงบประมาณและแผนงาน
ไมถูกตองทําใหทานมีการตัดสินใจท่ีไม
เหมาะสมมีภาวะความเสี่ยงอยูในระดับใด 4.33 0.80 มาก 4.48 0.81 มาก 

5 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมุงพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการงบ 
ประมาณตามมาตรฐานการจัดการด าน
การเงินทั้ง 7 ดานคือ   
การวางแผนงบประมาณ การคํานวณตนทุน  
การจัดระบบการจัดหาพัสดุ การบริหารทาง
การเงินการควบคุมงบประมาณ การรายงาน
ทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริการ
สินทรัพย การตรวจสอบภายใน  4.47 0.75 มาก 4.33 0.72 มาก 

6 การอนุมัติการใชจายงบประมาณสถานศึกษา/
หนวยงานของทานจัดทํา เอกสารสําคัญ
ประกอบรายละเอียดของงานและโครงการ
เพ่ือเบิกจายคาใชจายใหการทํางานเปนไป
ตามรายละเอียดของขั้นตอนในงาน/โครงการ  4.31 0.80 มาก 4.20 0.87 มาก 

7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช
งบประมาณในสถานศึกษา/หนวยงานของ
ทาน  เชน   การแสดงรายรับของเ งินทุก
ประเภท รายจายเงินตามแผนการรายจายและ
นอกแผนพรอมผลประโยชนที่สถานศึกษา
และนั ก เ รี ยนได รั บต อ คณะกรรมก า ร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสาธารณชน มี
ภาวะความเสี่ยงอยูในระดับใด 4.33 0.83 มาก 4.19 0.85 มาก 
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรง 
  ของผลกระทบของความเส่ียง ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ (ตอ) 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
8 การตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน

ในสถานศึกษา /หนวยงานของทานเ ร่ือง
ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช จ า ยงบ 
ประมาณตอหนวยกิจกรรมและตอหนวย
ผลผลิตโดยคํานวณตนทุนตอหนวยมีภาวะ
ความเสี่ยงอยูในระดับใด 4.32 0.77 มาก 4.37 0.69 มาก 

9 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความ
เสี่ยงดานงบประมาณรายรับที่ไมพอเพียงกับ
รายจายอยูในระดับใด 4.23 0.85 มาก 4.09 0.79 มาก 

10 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความ
เสี่ยงจากการวางแผนพัสดุ  4.24 0.82 มาก 4.24 0.88 มาก 

11. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ  เพ่ือ
การจัดทําและจัดหาพัสดุในสถานศึกษาของ
ทานมีภาวะความเสี่ยงอยูในระดับใด 4.30 0.72 มาก 4.39 0.80 มาก 

12 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความ
เสี่ยงจากการขาดเงินสดที่ เพียงพอในการ
ดําเนินงานอยูในระดับใด 4.15 0.76 มาก 4.40 0.79 มาก 

13 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความ
เสี่ยงในดานการจัดหาพัสดุ โดยยึดหลักความ
โปรงใสอยูในระดับใด 4.16 0.83 มาก 4.19 0.81 มาก 

14 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะเสี่ยง 
การแบงสัดสวนของงบประมาณ  การใช
งบประมาณ ตามแนวการบริหารงบประมาณ
อุดหนุน และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน ในดานคาใชจายราย
หัว อยูในระดับใด 4.28 0.71 มาก 4.37 0.79 มาก 

 รวม 4.33 0.24 มาก 4.29 0.20 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 โอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบของความ
เส่ียงดานการบริหารการเงินและงบประมาณ พบวา ในภาพรวม โอกาสการเกิดความเส่ียง อยูใน

ระดับมาก (μ = 4.33) ผลกระทบของความเส่ียง อยูในระดับมาก (μ = 4.29) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โอกาสการเกิดความเส่ียง คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปในสถานศึกษา/หนวยงานของทานมีการดําเนินงานในการนําผลการประกัน
คุณภาพภายในและผลประเมินคุณภาพภายนอก วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ตาม
มาตรฐานเพ่ือกําหนดแนวทางผดุงรักษาหรือปรับปรุง/พัฒนา โดยเช่ือมโยงใหเห็นจุดปรับปรุง

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษา (ภารกิจ 4 ดานของสถานศึกษา) (μ = 4.53)
รองลงมาคือ สถานศึกษา/หนวยงานของทานมุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัด 
การงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการดานการเงินท้ัง 7 ดานคือ การวางแผนงบประมาณ 
การคํานวณตนทุน การจัดระบบการจัดหาพัสดุ การบริหารทางการเงินการควบคุมงบประมาณ  

การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริการสินทรัพย การตรวจสอบภายใน (μ = 
4.47) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเส่ียงจากการขาดเงินสดท่ี

เพียงพอในการดําเนินงาน (μ = 4.15) 
 สวนความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษา/
หนวยงานของทานมีภาวะความเส่ียงจากขอมูล  ดานงบประมาณและแผนงานไมถูกตองทําใหทาน

มีการตัดสินใจท่ีไมเหมาะสม (μ = 4.48) รองลงมาคือ การจัดทําแผนงบประมาณในสถานศึกษา/
หนวยงานของทาน มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพื่อรองรับและเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและสพฐ. โดยมีการสอดคลองรับกับปรัชญา/ธรรมนูญสถานศึกษา

แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และ สพท. (μ = 4.43) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงาน
ของทานมีการวางแผนการจัดทําแผนงบประมาณ และสถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความ

เส่ียงดานงบประมาณรายรับท่ีไมพอเพียงกับรายจาย (μ = 4.09) 
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ตารางท่ี 4.4  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรง 
  ของผลกระทบของความเส่ียงดานการบริหารนโยบาย 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

ดานการบริหารนโยบาย       
1 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีเอกภาพใน

การปฏิบัติงาน (Unity of actions) จําแนกตาม
หนาที่ เชน งานวิชาการ งานบุคคล  งานการเงิน
และงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงาน
แบงตามแผนกงาน เชน งานทะเบียน งานวัดผล  
งานธุรการ มีการกําหนดแนวทางการดําเนิน 
งานท่ีสอดคลองกัน  4.04 0.85 มาก 4.25 0.65 มาก 

2 สายบังคับบัญชา (Chain of command) มีการ
กําหนดอํานาจหนาที่ในการบริหารงาน ในการ
ตัดสินใจสั่งการและประสานงาน ไมใหเกิด
ความซับชอน มีการกําหนดอํานาจหนาที่ ที่
ชัดเจนต้ังแตรองผูอํานวยการ  หัวหนากลุม
ส า ระ /หั วหน า ง าน  /ครู ป ฏิบั ติ ก า รสอน 
เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน นักการภารโรง จาก
ระดับสูงไปยังระดับตํ่า 4.32 0.69 มาก 4.39 0.71 มาก 

3 สถานศึกษาของทานมีภาวะความเสี่ยงดาน
คุณวุฒิตามสาขาของอาจารย/ครู 4.41 0.71 มาก 4.40 0.69 มาก 

4 สภาพปจจุบันโครงสร างการบริหารของ
สถานศึกษาของทานยุคโลกาภิ วัตนมีการ
ยืดหยุน (Flexibility) ตามการเปล่ียนแปลงตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 4.34 0.68 มาก 4.24 0.68 มาก 

5 การผลิตนักเรียนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542-2545 ใหมี
คุณภาพมาตรฐานสากลของสถานศึกษา 4.15 0.75 มาก 4.36 0.65 มาก 

6 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีความชัดเจน
ดานนโยบายและชวยใหบรรลุเปาประสงคของ
สถานศึกษา/หนวยงาน 4.34 0.72 มาก 4.50 0.59 

มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.4  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรง 
  ของผลกระทบของความเส่ียงดานการบริหารนโยบาย (ตอ) 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
7 สถานศึกษา/หนวยงานของทานสามารถนํา

นโยบายเฉพาะซึ่งเปนนโยบายที่มีความชัดเจน
ในระดับภารกิจสูการปฏิบัติไดชัดเจนอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน นโยบายงานบุคคล 4.33 0.59 มาก 4.25 0.65 มาก 

8 สถานศึกษา/หนวยงานของทานใหความสําคัญ
ดานนโยบายที่เก่ียวของกับการศึกษา (นโยบาย) 
ที่ เปนปรัชญาและอุดมการณของชาติจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย (มาตรา 42) บุคคลยอมมีเสรีภาพในทาง
วิชาการ เชน การศึกษา อบรม การเรียนการ
สอน การวิจัย การเผยแพรงานวิจัยตามหลัก
วิชาการยอมไดรับการคุมครอง 4.17 0.65 มาก 4.24 0.70 มาก 

9 สถานศึกษาของทานไดใหความสําคัญในดาน
การมีส วนร วมการ พัฒนาโรง เ รี ยนและ
พฤ ติกรรม นัก เ รี ยน  จากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 4.44 0.69 มาก 4.40 0.65 มาก 

10 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 4.35 0.38 มาก 4.21 0.72 มาก 

รวม 4.29 0.24 มาก 4.32 0.25 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 โอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบของความ

เส่ียงดานการบริหารนโยบาย พบวา ในภาพรวม โอกาสการเกิดความเส่ียง อยูในระดับมาก (μ = 

4.29) ผลกระทบของความเส่ียง อยูในระดับมาก (μ = 4.32) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โอกาสการเกิดความเส่ียง คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษา
ของทานไดใหความสําคัญในดานการมีสวนรวมการพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน จาก

คณะกรรมการสถานศึกษา (μ = 4.44) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีภาวะความเส่ียงดาน
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คุณวุฒิตามสาขาของอาจารย/ครู (μ = 4.41) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงานของทาน
มีเอกภาพในการปฏิบัติงาน (Unity of actions) จําแนกตามหนาท่ี เชน งานวิชาการ งานบุคคล งาน
การเงินและงบประมาณ งานบริหารท่ัวไป และงานแบงตามแผนกงาน เชน งานทะเบียน งานวัดผล 

งานธุรการ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกัน (μ = 4.04) 
 สวนผลกระทบของความเส่ียง คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงานของทานมี

ความชัดเจนดานนโยบายและชวยใหบรรลุเปาประสงคของสถานศึกษา/หนวยงาน (μ = 4.50) 
รองลงมา คือ สถานศึกษาของทานมีภาวะความเส่ียงดานคุณวุฒิตามสาขาของอาจารย/ครู และ
สถานศึกษาของทานไดใหความสําคัญในดานการมีสวนรวมการพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรม

นักเรียน จากคณะกรรมการสถานศึกษา (μ = 4.40) และคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือ นโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (μ = 4.21) 
 
ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของ 
  ความเส่ียงดานการบริหารกลยุทธ 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

ดานการบริหารกลยุทธ       
1 สถานศึกษาของทานมีภาวะความเสี่ยงตอ

จํานวนอาจารยผูสอน (ประจําการ) ที่เปนไป
ตามเกณฑในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
กําหนด   4.37 0.65 มาก 4.39 0.65 มาก 

2 สถานศึกษามีภาวะความเสี่ยงของผูบริหารที่มี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานวิชาการ 4.26 0.70 มาก 4.21 0.76 มาก 

3 สถานศึกษามีการบริหารงานโดยยึดหลักการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School –Based 
Management)และใชกระบวนการบริหารวงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เนนการมีสวนรวม  4.29 0.65 มาก 4.25 0.69 มาก 

4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางนักเรียนใหมี
ความจงรัก ภัก ดีต อสถาบันชา ติ   ศาสนา  
พระมหากษัตริยและภูมิใจในประวัติศาสตร
ของชาติไทย 4.29 0.65 มาก 4.37 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของ 
  ความเส่ียงดานการบริหารกลยุทธ (ตอ) 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
5 สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามเอก/ความ

ถนัดความสนใจ และมีครูเพียงพอทุกช้ันเรียน
ตามเกณฑที่ 
 สมศ.กําหนด 4.27 0.69 มาก 4.27 0.67 มาก 

6 การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะตามแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช
ในการดําเดินชีวิตประจําวันไดจริง 4.24 0.65 มาก 4.50 0.59 

มาก
ที่สุด 

7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อการ
เรียนการสอนเขาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 4.24 0.84 มาก 4.43 0.74 มาก 

8 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความ
เสี่ยงดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  4.53 0.79 

มาก
ที่สุด 4.25 0.73 มาก 

9 การจัดการ เรี ยนการสอนในปจจุบันของ
สถานศึกษา 4.33 0.80 มาก 4.48 0.81 มาก 

10 การปฏิบัติงานโดยไมมีการวางแผน  นักเรียนมี
ผลการเรียนตํ่ามาก  ครูมีคาบสอนมากเกินไป
ในสถานศึกษาของทานมีผลกระทบตอการ
ดําเนินภารกิจของสถานศึกษา 4.47 0.75 มาก 4.33 0.72 มาก 

11 หนวยงานระดับฝาย (หัวหนางาน) ในสถาน 
ศึกษาของทาน  เหมาะสมกับความสามารถและ
ความถนัดของแตละบุคคล (Put  the  right man  
in  the  right  Job)    4.31 0.80 มาก 4.20 0.87 มาก 

12 ปจจั ยด าน เทคโนโลยี  เชน  คอมพิวเตอร  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการ
เรียนรูมีผลกระทบตอการดําเนินภารกิจของ
สถานศึกษา 4.33 0.83 มาก 4.19 0.85 มาก 

13 ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลกระทบท้ังเชิงบวกและ
ลบตอการดําเนินงานของสถานศึกษา 4.32 0.77 มาก 4.24 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของ 
  ความเส่ียงดานการบริหารกลยุทธ (ตอ) 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
14 ปจจัยดานการสื่อสาร เชน การประชาสัมพันธ

ที่เปนระบบตอเน่ือง การติดตอประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอก  4.33 0.59 มาก 4.25 0.65 มาก 

15 กฎระเบียบ หรือขอกําหนด ของนักเรียนใน
สถานศึกษา 4.17 0.65 มาก 4.24 0.70 มาก 

16 ความ ชัด เจนในการ กํ าหนดทิ ศทางของ
สถานศึกษาของทานใหบรรลุเปาประสงคมี
ภาวะความเสี่ยงอยูในระดับใด 4.50 0.59 

มาก
ที่สุด 4.33 0.59 มาก 

17 สถานศึกษามีภาวะความเสี่ยงเรื่องเอกสารที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนในระดับใด 4.33 0.59 มาก 4.25 0.65 มาก 

18 พัฒนาทักษะของนักเรียนดานการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง   รักการเรียนและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองของสถานศึกษา 4.17 0.65 มาก 4.24 0.70 มาก 

19 การพัฒนาจิตใตสํานึกในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 4.50 0.59 

มาก
ที่สุด 4.33 0.59 มาก 

20 การสงเสริมสนับสนุนการใชแหลงการเรียนรู
และภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 4.25 0.65 มาก 4.17 0.65 มาก 

21 การสรางความสัมพันธและความรวมมือในการ
บริการทางการศึกษาระหวางสถานศึกษากับ
องคกรทองถ่ิน 4.24 0.70 มาก 4.12 0.73 มาก 

22 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในการเช่ือมโยงกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเล่ือนระดับ  4.53 0.71 

มาก
ที่สุด 4.51 0.61 

มาก
ที่สุด 

23 การนําแผนกลยุทธไปใชในทางปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 4.65 0.60 

มาก
ที่สุด 4.33 0.64 มาก 

รวม 4.35 0.17 มาก 4.30 0.16 มาก 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

111 

 จากตารางท่ี 4.5 โอกาสการเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบของความ

เส่ียงดานการบริหารกลยุทธ พบวา ในภาพรวม โอกาสการเกิดความเส่ียง อยูในระดับมาก (μ = 

4.35) ผลกระทบของความเส่ียง อยูในระดับมาก (μ = 4.30) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โอกาสการเกิดความเส่ียง คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การนําแผน

กลยุทธไปใชในทางปฏิบัติงานในสถานศึกษา (μ = 4.65) รองลงมาคือ สถานศึกษา/หนวยงานของ
ทานมีภาวะความเส่ียงดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และตัวช้ีวัดผลการ

ดําเนินงานในการเช่ือมโยงกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือเล่ือนระดับ (μ = 4.53) และคาเฉล่ียต่ํา
ท่ีสุดคือ กฎระเบียบ หรือขอกําหนด ของนักเรียนในสถานศึกษาและพัฒนาทักษะของนักเรียนดาน

การแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของสถานศึกษา (μ = 
4.17) 
 สวนผลกระทบของความเส่ียง คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในการ

เช่ือมโยงกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือเล่ือนระดับ (μ = 4.51) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรม
เสริมสรางทักษะตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใชในการดําเดิน

ชีวิตประจําวันไดจริง (μ = 4.51) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การสรางความสัมพันธและความรวมมือ

ในการบริการทางการศึกษาระหวางสถานศึกษากับองคกรทองถ่ิน (μ = 4.12) 
 
ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของ 
  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา       
1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลของสถาน 

ศึกษาของทานมีภาวะความเสี่ ยงตอความ
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา 4.42 0.65 มาก 4.51 0.76 มาก 

2 สถานศึกษา/หนวยงานของทาน  มีภาวะความ
เสี่ยงจากการบริหารท่ีไมเหมาะสมเน่ืองจาก
ผูบริหารไมทราบขอมูลเก่ียวกับสัญญา  ขอ
ผูกพันตางๆ ที่มี 4.54 0.61 

มาก
ที่สุด 4.33 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของ 
  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา (ตอ) 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
3 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความ

เสี่ยงจากกําหนดระดับการอนุมัติ  และความ
รับผิดชอบไมชัดเจนและลาชาทําใหไมสามารถ
แกไขปญหาในการบริหารของสถานศึกษา  4.40 0.70 มาก 4.29 0.75 มาก 

4 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความ
เสี่ยงเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติ
ตน ตามจรรยาบรรณของอาชีพครู 4.43 0.66 มาก 4.55 0.49 มาก 

5 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีการนําหลัก 
การบริหาร ระบบการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี  (หลักนิติกรรม หลักคุณธรรม  
หลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุมคา)  นํา
ปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษา 4.39 0.65 มาก 4.43 0.60 มาก 

6 สถานศึกษาของทาน มีภาวะความเสี่ยงดานการ
จัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา 
เชน บุคลากรทางการศึกษาใชเวลาในการเรียน
การสอนสวนใหญในการทําวิจัย/เสนอผลงาน 
ขาดการนําผลการวิจัยมาใชในการเรียนการ
สอน เปนตน  4.37 0.69 มาก 4.16 0.71 มาก 

 รวม 4.43 0.28 มาก 4.38 0.27 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.6 โอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา พบวา ในภาพรวม โอกาสการเกิดความเส่ียง อยูในระดับ

มาก (μ = 4.43) ผลกระทบของความเส่ียง อยูในระดับมาก (μ = 4.38) 
 เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  โอกาสการเกิดความเส่ียง  คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
สถานศึกษา/หนวยงานของทาน มีภาวะความเส่ียงจากการบริหารท่ีไมเหมาะสมเนื่องจากผูบริหาร

ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับสัญญา ขอผูกพันตางๆ ท่ีมี (μ = 4.54) รองลงมาคือ สถานศึกษา/หนวยงาน
ของทานมีภาวะความเส่ียงเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของ
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อาชีพครู (μ = 4.43) และคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ สถานศึกษาของทาน มีภาวะความเส่ียงดานการจัด 
การเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา เชน บุคลากรทางการศึกษาใชเวลาในการเรียน 
การสอนสวนใหญในการทําวิจัย/เสนอผลงาน ขาดการนําผลการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน  

เปนตน (μ = 4.16) 
 สวนผลกระทบของความเส่ียง คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงานของทานมี

ภาวะความเส่ียงเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของอาชีพครู (μ = 
4.55) รองลงมา คือ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลของสถานศึกษาของทานมีภาวะความเส่ียงตอ

ความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา (μ = 4.51) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษาของ
ทาน มีภาวะความเส่ียงดานการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา เชน บุคลากร
ทางการศึกษาใชเวลาในการเรียนการสอนสวนใหญในการทําวิจัย/เสนอผลงาน ขาดการนํา

ผลการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน เปนตน (μ = 4.16) 
 
ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของ 
  ความเส่ียงดานความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก       
1 การใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นในการ

จัดการกับความเสี่ยง 4.33 0.73 มาก 4.31 0.80 มาก 
2 มีการแบงความรับผิดชอบกับหนวยงานอื่นใน

การจัดการกับความเสี่ยง 4.32 0.68 มาก 4.42 0.84 มาก 
3 นโยบายการเปดประชาคมอาเซียนมีผลตอ

โรงเรียน 4.43 0.74 มาก 4.53 0.79 
มาก
ที่สุด 

4 โรงเรียนของทานอยูใกล รานเกมอินเตอรเน็ท  
แหลงมั่วสุมของนักเรียน หรือแหลงที่นักเรียน
หนีเรียนมารวมกัน  รานจําหนายสุรา บุหรี่ใหแก
เด็ก เขตกอสราง แหลงการพนัน แหลงเสื่อม
โทรม เปนตน  4.25 0.73 มาก 4.33 0.80 มาก 
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของ 
  ความเส่ียงดานความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก (ตอ) 
 

โอกาสเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
5 การวิเคราะหและประเมินผลไดและเสียที่เกิด

จากการเปล่ียนแปลงภายนอก  ทั้งทางดาน
เทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ ของบุคลากร การ
ควบคุม การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงที่
ไม เหมาะสม  และไมอาจตอบสนองความ
ตองการหรือกลยุทธและเปาหมายที่ เปล่ียน 
แปลงไปไดทันเวลา 4.48 0.81 มาก 4.47 0.75 มาก 

 รวม 4.36 0.29 มาก 4.41 0.29 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 โอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงดานความเส่ียง

จากเหตุการณภายนอก พบวา ในภาพรวม โอกาสการเกิดความเส่ียง อยูในระดับมาก (μ = 4.36) 

ผลกระทบของความเส่ียง อยูในระดับมาก (μ = 4.41) 
 เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  โอกาสการเกิดความเส่ียง  คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  
การวิเคราะหและประเมินผลไดและเสียที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายนอก ท้ังทางดานเทคโนโลยี 
นวัตกรรมตางๆ ของบุคลากร การควบคุม การตรวจสอบ การบริหารความเส่ียงท่ีไมเหมาะสม และ

ไมอาจตอบสนองความตองการ หรือกลยุทธและเปาหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปไดทันเวลา (μ = 4.48)

รองลงมาคือ นโยบายการเปดประชาคมอาเซียนมีผลตอโรงเรียน (μ = 4.43) และคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ  
โรงเรียนของทานอยูใกล รานเกม อินเตอรเน็ท แหลงม่ัวสุมของนักเรียน หรือแหลงท่ีนักเรียนหนี
เรียนมารวมกัน รานจําหนายสุรา บุหร่ีใหแกเด็ก เขตกอสราง แหลงการพนัน แหลงเส่ือมโทรม 

เปนตน (μ = 4.25) 
 สวนผลกระทบของความเส่ียง คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ นโยบายการเปดประชาคมอาเซียนมี

ผลตอโรงเรียน (μ = 4.53) รองลงมา คือ การวิเคราะหและประเมินผลไดและเสียท่ีเกิดจาก 
การเปล่ียนแปลงภายนอก ท้ังทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรมตางๆ ของบุคลากร การควบคุม  
การตรวจสอบ การบริหารความเส่ียงที่ไมเหมาะสม และไมอาจตอบสนองความตองการ หรือกล

ยุทธและเปาหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปไดทันเวลา (μ = 4.47) และคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือ การใหความ

รวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการจัดการกับความเส่ียง (μ = 4.31) 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหตารางระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ 
 
 ระดับความเส่ียง = คะแนนโอกาสเกิดความเส่ียง x คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ 
ผลคูณท่ีไดอยูระหวาง 1-25 ผูวิจัยทําขอมูลท่ีไดแตละรายการมาหารคาเฉล่ีย เปนรายขอและรายดาน 
 
ตารางท่ี 4.8  ระดับความเส่ียงจําแนกรายดาน 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 
1 ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ 18.61 1.43 สูงมาก 
2 ดานการบริหารนโยบาย 18.60 1.65 สูงมาก 
3 ดานการบริหารกลยุทธ 18.75 1.25 สูงมาก 
4 ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 19.44 1.85 สูงมาก 
5 ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 19.29 2.01 สูงมาก 

 รวม 18.94 1.64 สูงมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ระดับความเส่ียงของการบริหารโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ภาพรวมมีระดับความเส่ียงในระดับสูงมาก (18.94) เม่ือพิจารณารายปจจัยความเส่ียง
พบวา ปจจัยความเส่ียงดานการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสถานศึกษา มีระดับความเส่ียงสูงสุด 
(19.44) รองลงมาคือ ปจจัยความเส่ียงดานเหตุการณภายนอก (19.29) ปจจัยความเส่ียงดานการ
บริหารกลยุทธ (18.75) ปจจัยความเส่ียงดานการบริหารการเงินและงบประมาณ (18.61) และปจจัย
ความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงนอยท่ีสุด คือ ปจจัยความเส่ียงดานการบริหารนโยบาย 
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ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานการบริหารการเงินและ 
  งบประมาณ 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 

 ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ 
1 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีการวางแผนจัดทําแผนงบประมาณ 17.40 5.06 สูงมาก 
2 การจัดทําแผนงบประมาณในสถานศึกษา/หนวยงานของทาน  มีการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือรองรับและเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและสพฐ. โดยมีการสอดคลองรับกับปรัชญา/
ธรรมนูญสถานศึกษาแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.และสพท. 19.62 5.08 สูงมาก 

3 
 
 

การจัดทําแผนประจําปในสถานศึกษา/หนวยงานของทานมีการดําเนินงาน
ในการนําเสนอผลการประกันคุณภาพภายในและผลประเมินคุณภาพ
ภายนอก วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคตามมาตรฐานเพื่อ
กําหนดแนวทางผดุงรักษาหรือปรับปรุง/พัฒนา โดยเช่ือมโยงใหเห็นจุด
ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษา (ภารกิจ 4
ดานของสถานศึกษา) มีภาวะความเสี่ยงอยูในระดับใด 18.83 4.94 สูงมาก 

4 สถานศึกษา /หนวยงานของทานมีภาวะความเสี่ยงจากขอมูล  ดาน
งบประมาณและแผนงานไมถูกตองทําใหทานมีการตัดสินใจท่ีไมเหมาะสม
อยูในระดับใด 20.34 5.19 สูงมาก 

5 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการดานการเงินทั้ง 7 ดานคือ การ
วางแผนงบประมาณ การคํานวณตนทุน การจัดระบบการจัดหาพัสดุ การ
บริหารทางการเงินการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผล
การดําเนินงาน การบริการสินทรัพย การตรวจสอบภายใน   18.83 4.94 สูงมาก 

6 การอนุมัติการใชจายงบประมาณสถานศึกษา/หนวยงานของทานจัดทํา
เอกสารสําคัญประกอบรายละเอียดของงานและโครงการเพ่ือเบิกจาย
คาใชจายใหการทํางานเปนไปตามรายละเอียดของขั้นตอนในงาน /
โครงการ  18.86 5.30 สูงมาก 

7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณในสถานศึกษา/
หนวยงานของทาน เชน  การแสดงรายรับของเงินทุกประเภท รายจายเงิน
ตามแผนการรายจายและนอกแผนพรอมผลประโยชนที่สถานศึกษาและ
นักเรียนไดรับตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสาธารณชน  18.21 5.39 สูงมาก 
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ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานการบริหารการเงินและ 
  งบประมาณ (ตอ) 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 
8 การตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานในสถานศึกษา/หนวยงานของ

ทานเรื่องตรวจสอบประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณตอหนวยกิจกรรม
และตอหนวยผลผลิตโดยคํานวณตนทุนตอหนวย 18.87 4.30 สูงมาก 

9 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเส่ียงดานงบประมาณรายรับที่
ไมพอเพียงกับรายจายอยูในระดับใด 17.64 4.51 

สูงมาก 
 

10 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเสี่ยงจากการวางแผนพัสดุ 18.06 5.58 สูงมาก 
11 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ  เพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุใน

สถานศึกษา 18.66 5.02 สูงมาก 
12 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเสี่ยงจากการขาดเงินสดที่

เพียงพอในการดําเนินงาน 19.13 5.14 สูงมาก 
13 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเสี่ยงในดานการจัดหาพัสดุ 

โดยยึดหลักความโปรงใส 17.40 4.62 สูงมาก 
14 สถานศึกษา /หนวยงานของทานมีภาวะเสี่ยง  การแบงสัดสวนของ

งบประมาณ การใชงบประมาณ ตามแนวการบริหารงบประมาณอุดหนุน 
และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน ในดานคาใชจาย
รายหัว อยูในระดับใด 18.69 4.62 สูงมาก 

รวม 18.61 1.43 สูงมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.9 ระดับความเส่ียงดานการบริหารการเงินและงบประมาณ พบวา ใน

ภาพรวมมีระดับความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก (μ = 18.61) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ีย
สูงท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเส่ียงจากขอมูล ดานงบประมาณและ

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

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

หนวยงานของทานมีภาวะความเส่ียงในดานการจัดหาพัสดุ โดยยึดหลักความโปรงใส (μ = 17.40) 
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานการบริหารนโยบาย 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 

 ดานการบริหารนโยบาย    
1 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีเอกภาพในการปฏิบัติงาน (Unity of 

actions) จําแนกตามหนาที่ เชน งานวิชาการ งานบุคคล งานการเงินและ
งบประมาณ งานบริหารท่ัวไป และงานแบงตามแผนกงาน เชน งาน
ทะเบียน งานวัดผล งานธุรการ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่
สอดคลองกัน  17.30 5.01 สูงมาก 

2 สายบังคับบัญชา (Chain of command )มีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการ
บริหารงาน ในการตัดสินใจสั่งการและประสานงาน ไมใหเกิดความซับ
ชอน  มีการกําหนดอํานาจหนาที่ ที่ชัดเจนต้ังแต รองผูอํานวยการ หัวหนา
กลุมสาระ/หัวหนางาน /ครูปฏิบัติการสอน เจาหนาที่ประจําสํานักงาน 
นักการภารโรง จากระดับสูงไปยังระดับตํ่า 19.07 4.53 สูงมาก 

3 สถานศึกษาของทานมีภาวะความเสี่ยงดานคุณวุฒิตามสาขาของอาจารย/ครู 19.50 4.48 สูงมาก 
4 
 
 

สภาพปจจุบันโครงสรางการบริหารของสถานศึกษาของทานยุค 
โลกาภิวัตนมีการยืดหยุน(Flexibility) ตามการเปล่ียนแปลงตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 18.28 3.44 สูงมาก 

5 
 
 

การผลิตนักเรียนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542-2545 ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากลของสถานศึกษา 18.19 4.62 สูงมาก 

6 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีความชัดเจนดานนโยบายและชวยให
บรรลุเปาประสงคของสถานศึกษา/หนวยงาน 19.62 4.29 สูงมาก 

7 สถานศึกษา/หนวยงานของทานสามารถนํานโยบายเฉพาะซึ่งเปนนโยบาย
ที่มีความชัดเจนในระดับภารกิจสูการปฏิบัติไดชัดเจนอยางมีประสิทธิภาพ
เชน นโยบายงานบุคคล 18.43 4.00 สูงมาก 

8 สถานศึกษา/หนวยงานของทานใหความสําคัญดานนโยบายที่เก่ียวของกับ
การศึกษา  (นโยบาย) ที่เปนปรัชญาและอุดมการณของชาติจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย (มาตรา 42) บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ เชน การศึกษา 
อบรม การเรียนการสอน การวิจัย การเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ
ยอมไดรับการคุมครอง 17.77 4.43 สูงมาก 
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานการบริหารนโยบาย  
    (ตอ) 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 
9 สถานศึกษาของทานไดใหความสําคัญในดานการมีสวนรวมการพัฒนา

โรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน จากคณะกรรมการสถานศึกษา 19.41 3.54 สูงมาก 
10 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 18.38 4.36 สูงมาก 

รวม 18.60 1.65 สูงมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.10 ระดับความเส่ียงดานการบริหารนโยบาย พบวา ในภาพรวมมีระดับ

ความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก (μ = 18.60) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  
สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีความชัดเจนดานนโยบายและชวยใหบรรลุเปาประสงคของ

สถานศึกษา/หนวยงาน (μ = 19.62) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีภาวะความเส่ียงดานคุณวุฒิ

ตามสาขาของอาจารย/ครู (μ = 19.50) และคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงานของทานมี
เอกภาพในการปฏิบัติงาน (Unity of actions) จําแนกตามหนาท่ี เชน งานวิชาการ งานบุคคล งาน
การเงินและงบประมาณ งานบริหารท่ัวไป และงานแบงตามแผนกงาน เชน งานทะเบียน งานวัดผล  

งานธุรการ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกัน (μ = 17.30) 
 
ตารางท่ี 4.11 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานการบริหารกลยุทธ 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 

 ดานการบริหารกลยุทธ    
1 สถานศึกษาของทานมีภาวะความเสี่ยงตอจํานวนอาจารยผูสอน (ประจํา 

การ) ที่เปนไปตามเกณฑในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด   19.24 3.96 สูงมาก 
2 สถานศึกษามีภาวะความเสี่ยงของผูบริหารท่ีมีความสามารถและมี

ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ 17.96 4.83 สูงมาก 
3 สถานศึกษามีการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน(School–Based Management) และใชกระบวนการบริหารวงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เนนการมีสวนรวม  18.22 4.00 สูงมาก 
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานการบริหารกลยุทธ (ตอ) 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 
4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางนักเรียนใหมีความจงรักภักดีตอสถาบัน

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยและภูมิใจในประวัติศาสตรของชาติไทย 18.80 4.16 สูงมาก 
5 สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามเอก/ความถนัดความสนใจ และมีครู

เพียงพอทุกช้ันเรียนตามเกณฑที่ สมศ.กําหนด 18.23 3.99 สูงมาก 
6 การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและนําไปใชในการดําเดินชีวิตประจําวันไดจริง 19.04 3.49 สูงมาก 
7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อการเรียนการสอนเขาสูโรงเรียน

มาตรฐานสากล 19.62 5.08 สูงมาก 
8 
 

สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเสี่ยงดานการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  19.21 4.40 สูงมาก 

9 การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันของสถานศึกษา 19.45 5.24 สูงมาก 
10 

 
 

การปฏิบัติงานโดยไมมีการวางแผน  นักเรียนมีผลการเรียนตํ่ามาก  ครูมี
คาบสอนมากเกินไปในสถานศึกษาของทานมีผลกระทบตอการดําเนิน
ภารกิจของสถานศึกษา 19.34 4.49 สูงมาก 

11 หนวยงานระดับฝาย (หัวหนางาน) ในสถานศึกษาของทาน เหมาะสมกับ
ความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล (Put the right man in the 
right Job) 120 18.21 5.39 สูงมาก 

12 ปจจัยดานเทคโนโลยี  เชน  คอมพิวเตอร  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เก่ียวของกับการเรียนรูมีผลกระทบตอการดําเนินภารกิจของสถานศึกษา 18.56 5.25 สูงมาก 

13 ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบตอการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 18.43 4.00 สูงมาก 

14 ปจจัยดานการสื่อสาร เชน การประชาสัมพันธที่เปนระบบตอเน่ือง การ
ติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอก  18.43 4.00 สูงมาก 

15 กฎระเบียบ หรือขอกําหนด ของนักเรียนในสถานศึกษา 17.95 3.36 สูงมาก 
16 ความชัดเจนในการกําหนดทิศทางของสถานศึกษาของทานใหบรรลุ

เปาประสงคมีภาวะความเสี่ยงอยูในระดับใด 18.28 4.23 สูงมาก 
17 สถานศึกษามีภาวะความเสี่ยงเรื่องเอกสารที่เก่ียวกับการเรียนการสอนใน

ระดับใด 18.43 4.00 สูงมาก 
18 พัฒนาทักษะของนักเรียนดานการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียน

และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองของสถานศึกษา 17.77 4.43 สูงมาก 
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานการบริหารกลยุทธ (ตอ) 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 
19 การพัฒนาจิตใตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 19.37 2.98 สูงมาก 
20 การสงเสริมสนับสนุนการใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 17.78 
3.98 

 สูงมาก 
21 การสรางความสัมพันธและความรวมมือในการบริการทางการศึกษา

ระหวางสถานศึกษากับองคกรทองถ่ิน 17.46 4.22 สูงมาก 
22 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในการเช่ือมโยงกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ

เล่ือนระดับ  20.48 4.37 สูงมาก 
23 การนําแผนกลยุทธไปใชในทางปฏิบัติงานในสถานศึกษา 20.00 3.30 สูงมาก 

รวม 18.75 1.25 สูงมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.11 ระดับความเส่ียงดานกลยุทธของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมมี

ระดับความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก (μ = 18.75) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในการเช่ือมโยงกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือเล่ือนระดับ (μ = 20.48) 

รองลงมาคือ การนําแผนกลยุทธไปใชในทางปฏิบัติงานในสถานศึกษา (μ = 20.00) และคาเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุดคือ การสรางความสัมพันธและความรวมมือในการบริการทางการศึกษาระหวางสถานศึกษา

กับองคกรทองถ่ิน (μ = 17.46) 
 
ตารางท่ี 4.12 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานการปฏิบัติงานของ 
    บุคลากรในสถานศึกษา 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 

 ดานการการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา    
1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลของสถานศึกษาของทานมีภาวะความเสี่ยง

ตอความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา 20.00 4.63 สูงมาก 
2 สถานศึกษา/หนวยงานของทาน  มีภาวะความเสี่ยงจากการบริหารท่ีไม

เหมาะสมเน่ืองจากผูบริหารไมทราบขอมูลเก่ียวกับสัญญา ขอผูกพันตางๆท่ีมี 19.65 4.12 สูงมาก 
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ตารางท่ี 4.12 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานการปฏิบัติงานของ 
    บุคลากรในสถานศึกษา (ตอ) 
 

ระดับความเสี่ยง 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 
3 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเสี่ยงจากกําหนดระดับการ

อนุมัติ  และความรับผิดชอบไมชัดเจนและลาชาทําใหไมสามารถแกไข
ปญหาในการบริหารของสถานศึกษา  18.96 4.60 สูงมาก 

4 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเสี่ยงเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
และการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของอาชีพครู 20.20 3.62 สูงมาก 

5 สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีการนําหลักการบริหาร ระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (หลักนิติกรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใสหลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา) นํา
ปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษา 19.46 3.79 สูงมาก 

6 สถานศึกษาของทาน มีภาวะความเสี่ยงดานการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรทางการศึกษา เชน บุคลากรทางการศึกษาใชเวลาในการเรียนการ
สอนสวนใหญในการทําวิจัย/เสนอผลงาน ขาดการนําผลการวิจัยมาใชในการ
เรียนการสอน เปนตน  18.25 4.54 สูงมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.12 ระดับความเส่ียงดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาพบวา  

ในภาพรวมมีระดับความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก (μ = 19.44) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษา/หนวยงานของทานมีภาวะความเส่ียงเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

และการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของอาชีพครู (μ = 20.20) รองลงมาคือ การสรรหาและ 
การคัดเลือกบุคคลของสถานศึกษาของทานมีภาวะความเส่ียงตอความเหมาะสมกับภารกิจและทิศ

ทางการพัฒนา (μ = 20.00) และคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือ สถานศึกษาของทาน มีภาวะความเส่ียงดาน 
การจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา เชน บุคลากรทางการศึกษาใชเวลาในการเรียน
การสอนสวนใหญในการทําวิจัย/เสนอผลงาน ขาดการนําผลการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน 

เปนตน (μ = 18.25) 
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ตารางท่ี 4.13 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความเส่ียงดานความเส่ียงจากเหตุการณ 
    ภายนอก 
 

โอกาส ×ผลกระทบ 
ขอท่ี ปจจัยความเสี่ยง 

μ σ ระดับ 

 ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก    
1 การใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นในการจัดการกับความเสี่ยง 18.80 5.10 สูงมาก 
2 มีการแบงความรับผิดชอบกับหนวยงานอื่นในการจัดการกับความเสี่ยง 19.08 4.73 สูงมาก 
3 นโยบายการเปดประชาคมอาเซียนมีผลตอโรงเรียน 20.00 4.75 สูงมาก 
4 โรงเรียนของทานอยูใกล รานเกม อินเตอรเน็ท แหลงมั่วสุมของนักเรียน 

หรือแหลงที่นักเรียนหนีเรียนมารวมกัน รานจําหนายสุรา บุหรี่ใหแกเด็ก 
เขตกอสราง แหลงการพนัน แหลงเสื่อมโทรม เปนตน  18.34 4.29 สูงมาก 

5 การวิเคราะหและประเมินผลไดและเสียที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายนอก 
ทั้งทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ ของบุคลากร การควบคุม การ
ตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงที่ไมเหมาะสม และไมอาจตอบสนอง
ความตองการ หรือกลยุทธและเปาหมายที่เปล่ียนแปลงไปไดทันเวลา 20.30 5.58 สูงมาก 

รวม 19.29 2.01 สูงมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.13 ระดับความเส่ียงจากเหตุการณภายนอกพบวา ในภาพรวมมีระดับ

ความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก (μ = 19.29) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
การวิเคราะหและประเมินผลไดและเสียที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายนอก ท้ังทางดานเทคโนโลยี 
นวัตกรรมตางๆ ของบุคลากร การควบคุม การตรวจสอบ การบริหารความเส่ียงท่ีไมเหมาะสม และ

ไมอาจตอบสนองความตองการ หรือกลยุทธและเปาหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปไดทันเวลา (μ = 20.30)  

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

เปนตน (μ = 18.34) 
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ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการของผูบริหารและ 
 ครูโรงเรียนสมุทรปราการ 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
     การเปรียบเทียบความแตกตางระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการจําแนก 
     ตามเพศ 
 

เพศชาย เพศหญิง 
ปจจัยระดับความเสี่ยง 

μ σ μ σ 
คา t P-value 

การบริหารการเงินและงบประมาณ 15.09 3.58 13.70 3.14 2.62 0.010** 
การบริหารนโยบาย 17.05 1.97 18.46 1.57 -4.86 0.000** 
การบริหารกลยุทธ 17.68 1.88 18.78 1.17 -4.23 0.000** 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 18.23 2.34 19.39 1.86 -3.36 0.001** 
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 18.06 2.48 19.27 1.87 -3.34 0.001** 
ระดับปจจัยเสี่ยงในภาพรวม 17.22 1.27 17.92 1.04 -3.86 0.000** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางดานระดับความเส่ียง
ของโรงเรียนสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ พบวา ปจจัยดานความเส่ียงในภาพรวมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับความเส่ียงมากกวาเพศชาย เม่ือ
จําแนกรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ัง 5 ดาน ไดแก 
ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ ดานการบริหารนโยบาย ดานการบริหารกลยุทธ ดาน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ดานความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
     การเปรียบเทียบความแตกตางระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการจําแนก 
     ตามตําแหนง 
 

ผูบริหาร ครู 
ปจจัยระดับความเสี่ยง 

μ σ μ σ 
คา t P-value 

การบริหารการเงินและงบประมาณ 10.38 0.14 13.47 3.02 -12.52 0.000** 
การบริหารนโยบาย 11.76 3.23 16.66 3.02 -3.52 0.001** 
การบริหารกลยุทธ 12.06 3.90 17.26 3.34 -3.40 0.001** 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 11.98 3.73 17.03 4.26 -2.60 0.010** 
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 11.78 3.27 16.61 4.23 -2.52 0.013** 
ระดับปจจัยเสี่ยงในภาพรวม 11.59 2.85 16.20 2.65 -3.81 0.000** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางดานระดับความเส่ียง
ของโรงเรียนสมุทรปราการ จําแนกตามตําแหนงปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยดานความเส่ียงในภาพรวม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยตําแหนงครูมีระดับความเส่ียงมากกวา
ตําแหนงผูบริหาร เม่ือจําแนกรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ ดานการบริหารนโยบาย ดาน 
การบริหารกลยุทธ ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ดานความเส่ียงจากเหตุการณ
ภายนอกซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน 
 
ตารางท่ี 4.16  คาสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกตางระดับ 
     ความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการในภาพรวมจําแนกตามกลุมอายุ 
 

ความเสี่ยง ความแปรปรวน df SS MS F P-value 
ระหวางกลุม 3 73.19 24.39 3.39 0.019** ระดับความเสี่ยงในภาพรวม 
ภายในกลุม 162 1164.01 7.18   

รวม 165 1237.20    
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความเส่ียงในภาพรวมของโรงเรียนสมุทรปราการ  
จําแนกตามกลุมอายุ พบวา กลุมอายุตางๆ มีระดับความเส่ียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe 
ดังตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17  เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเส่ียงจําแนกตามกลุมอายุเปนรายคู 
 

กลุมอาย ุ ตํ่ากวา  30  ป 30-40  ป 41-50  ป 51-60  ป 
ตํ่ากวา 30 ป 1.00 -2.00** -1.51 -1.01 
30-40 ป  1.00 0.48 0.98 
41-50 ป   1.00 0.50 
51-60 ป    1.00 

μ 11.60 13.60 13.11 12.61 

σ 1.58 2.69 2.79 3.35 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 4.17 เม่ือทดสอบความแตกตางของของระดับความเส่ียงจําแนกตามกลุม
อายุเปนรายคูพบวา กลุมอายุตางๆ ท่ีมีระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมอายุต่ํากวา 30 ป มีระดับความเส่ียงนอย
กวากลุมอายุ 30-40 ป 
 
ตารางท่ี 4.18  คาสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกตางระดับ 
     ความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการในภาพรวมจําแนกตามประสบการณดาน 
     การปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง ความแปรปรวน df SS MS F P-value 
ระหวางกลุม 3 128.54 42.84 6.26 0.000** ระดับความเสี่ยงในภาพรวม 
ภายในกลุม 162 1108.662 6.84   

รวม 165 1237.20    
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความเส่ียงในภาพรวมของโรงเรียนสมุทรปราการ  
จําแนกตามกลุมอายุ พบวา ประสบการณดานการปฏิบัติงานมีระดับความเส่ียงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของ Scheffe ดังตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเส่ียงจําแนกตามประสบการณดาน 
     การปฏิบัติงานเปนรายคู 
 

กลุมอาย ุ ตํ่ากวา  6  ป 6-15  ป 16-25  ป 26  ปขึ้นไป 
ตํ่ากวา 6 ป 1.00 -2.26** -1.79** -0.16 
6-15 ป  1.00 0.46 2.09 
16-25 ป   1.00 1.62 
26 ปข้ึนไป    1.00 

μ 11.51 13.77 13.30 11.67 

σ 1.64 2.70 2.86 2.86 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 4.19 เม่ือทดสอบความแตกตางของของระดับความเส่ียงจําแนกตามกลุม
อายุเปนรายคูพบวา ประสบการณดานการปฏิบัติงานมีระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ปฏิบัติงานตํ่ากวา 6 ป มี
ระดับความเส่ียงนอยกวาปฏิบัติงาน 6-15 ปและปฏิบัติงานตํ่ากวา 6 ป มีระดับความเส่ียงนอยกวา
ปฏิบัติงาน 16-25 ป 
 
ตารางท่ี 4.20  คาสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกตางระดับ 
     ความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการในภาพรวมจําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

ความเสี่ยง ความแปรปรวน df SS MS F P-value 
ระหวางกลุม 2 72.02 36.01 5.03 0.008** ระดับความเสี่ยงในภาพรวม 
ภายในกลุม 163 1165.18 7.14   

รวม 165 1237.20    
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความเส่ียงในภาพรวมของโรงเรียนสมุทรปราการ  
จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา วุฒิการศึกษาสูงสุดมีระดับความเส่ียงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของ Scheffe ดังตารางท่ี 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21  เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเส่ียงจําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดเปน 
     รายคู 
 

กลุมอาย ุ ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 1.00 -1.64** -0.59 
ปริญญาตรี  1.00 1.04 
ปริญญาโทข้ึนไป   1.00 

μ 11.89 13.53 12.43 

σ 1.33 2.73 3.31 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 4.21 เม่ือทดสอบความแตกตางของของระดับความเส่ียงจําแนกตามวุฒิ
การศึกษาสูงสุดรายคูพบวา วุฒิการศึกษาสูงสุดมีระดับความเส่ียงของโรงเรียนสมุทรปราการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน มีจํานวน 1 คู ไดแก 
วฒุิต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับความเส่ียงนอยกวาวุฒิปริญญาตรี 
 


