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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี” ผูวิจัยขอสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะการวิจัยดังนี้  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 ผูวิจัยกําหนดวตัถุประสงคในการวจิัยดังตอไปนี ้
 1.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ในภาพรวม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร ไดแก เพศชายและเพศหญิง 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบการระดับบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร ไดแก ปริญญาตรีและ 
สูงกวาปริญญาตรี 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบการระดับบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณของผูบริหาร ไดแก ประสบการณในการ
ทํางานมากและนอย 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 
 ผูวิจัยมีสมมุตฐิานการวจิัยดงัตอไปนี ้
 1. ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
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 2.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดนนทบุรี ของผูบริหารเพศชายและผูบริหารเพศหญิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 
 3.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร
และนนทบุรี ของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 4.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร
และนนทบุรี ของผูบริหารท่ีมีประสบการณการทํางานมากและผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานนอย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
ในภาพรวม 
 สรุปไดวาระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายละเอียดแตละดาน พบวา การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม มีระดับการ
บริหารเรียงลําดับจากมากท่ีสุดลงมาหานอยท่ีสุด 8 ดานไดแก ดานสภาพแวดลอมภายในองคกร 
ดานการบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ ดานการกําหนดวัตถุประสงค ดานกิจกรรมการควบคุม 
ดานการติดตามประเมินผลหรือการรายงาน ดานการตอบสนองตอความเส่ียง ดานการประเมิน
ความเส่ียง และดานขอมูลและการติดตอส่ือสาร   
 เ ม่ือพิจารณาการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีในแตละดาน พบวา ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีของผูบริหาร ซ่ึงเรียงตามลําดับ
พบวา 
 1.  สภาพแวดลอมภายในองคกรหมายถึง ความตระหนักขององคกรท่ีมีตอการบริหาร
ความเส่ียง การบริหารความเส่ียงขององคกร ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธ วัตถุประสงค 
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และวิธีการกําหนดโครงสรางของกิจกรรมพบวาในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอคือ กําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน สงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม ผูบริหารใหความสําคัญใน
การนําระบบการบริหารความเส่ียงเขามาใช กําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
อยางชัดเจน จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนท่ีชัดเจนเพื่อสรางสภาพแวดลอมท่ีดี และกําหนด
ขอมูลในการตัดสินใจ และการบริหารความเส่ียงตามลําดับพบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
 2.  การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณหมายถึง การระบุส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหรือเร่ืองท่ีจะ
เกิดข้ึนจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนจากภายนอกหรือภายในองคกร ซ่ึงจะมีผลตอการดําเนินตาม 
กลยุทธหรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เหตุการณอาจใหผลกระทบในเชิงบวก หรือเชิงลบก็
ได พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ คือ ศึกษาจุดแข็งและ
จุดออนของโรงเรียนเพ่ือเนนจุดแข็ง สรางความไดเปรียบและขจัดจุดออนลดความเสียเปรียบ 
ปองกันไมใหเกิดอันตรายระหวางปฏิบัติงานใหกับบุคลากร ปรับเปล่ียนกลยุทธใหมีความทันสมัย
สอดคลองกันในแตละสถานการณท่ีแตกตางกัน วิเคราะหเงินทุนหมุนเวียนท้ังในระยะส้ันและ 
ระยะยาว วิเคราะหสถิตินักเรียนแรกเขาเปนระยะๆ เพื่อทราบสถานการณปจจุบัน และวิเคราะห
โอกาสและอุปสรรคเพื่อนํามาใชในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียนตามลําดับ พบวาอยูในระดับ
มากทุกขอ 
 3.  การกําหนดวัตถุประสงคหมายถึง วัตถุประสงคดานตางๆ ไดแก วัตถุประสงค 
ดานกลยุทธ วัตถุประสงคดานการปฏิบัติการ วัตถุประสงคดานการรายงาน เปนวัตถุประสงคท่ี
เกี่ยวกับความนาเช่ือถือของรายงานตางๆ รายงานเหลานั้นก็จะใหขอมูลท่ีถูกตอง และครบถวน
เหมาะสม และวัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ คือ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับเปาหมาย ปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีไดกําหนดไวอยางถูกตอง กําหนดวัตถุประสงคของกระบวนการหลัก 
กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระบุวัตถุประสงคและเปาหมาย
เปนลายลักษณอักษร กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมสามารถปฏิบัติและวัดผลได และกําหนด
เปาหมายสอดคลองกับพันธกิจตามลําดับ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
 4.  กิจกรรมการควบคุม หมายถึง กิจกรรมที่ใชโดยทั่วไปคือ เปนการสอบทานดวย
ผูบริหารระดับสูง เปนการสอบทานผลการปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ มีการติดตาม
โครงการท่ีสําคัญๆ กิจกรรมการควบคุม จะประกอบดวย 2 สวน ไดแก นโยบายกําหนดส่ิงท่ีควรทํา
และวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําใหนโยบายบังเกิดผล พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ คือ กําหนดการควบคุมทางกายภาพ เชน เคร่ืองมือ อุปกรณ การรักษาความ
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ปลอดภัยของทรัพยสินไวอยางชัดเจน มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมแตละ
กิจกรรมเปนลายลักษณอักษร ระบุอยางชัดเจนถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร กําหนด
นโยบายการควบคุมแตละกิจกรรมอยางชัดเจน กําหนดการสอบทานโดยผูบริหารในกิจกรรมท่ี
สําคัญและกําหนดกลไกในควบคุมเพ่ือปองกันและลดจุดออนควบคุม พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
 5.  การติดตามประเมินผลหรือการรายงานหมายถึงวิธีในการติดตามประเมินผลไดแก 
กิจกรรมการติดตามประเมินผลตอเนื่อง และการติดตามประเมินผลแบบมีรายงานสําหรับตรวจทาน
พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ คือ รายงานผลบริหาร 
ความเส่ียงโดยผูรับผิดชอบความเส่ียง จัดทํารายงานการทางการเงินเปนไปอยางถูกตองเช่ือถือได 
กําหนดรายงานผลปฏิบัติงานแตละชวงเวลาตามท่ีกําหนด รายงานการบริหารความเส่ียง 
ตามขอเท็จจริงอยางเปนอิสระไมปดบังส่ิงผิดปกติ และรายงานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระยะเวลาท่ีกําหนด พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
 6.  การตอบสนองตอความเส่ียง หมายถึง ประเภทของการตอบสนองตอความเส่ียง
ไดแก การหลีกเล่ียง (Avoidance) การลดความเส่ียง (Reduction) การหาผูรวมรับความเส่ียง 
(Sharing) การยอมรับความเส่ียง (Acceptance) พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ คือ พิจารณาผลกระทบตอบุคลากรทุกระดับ แบงความรับผิดชอบกับหนวยงาน
อ่ืนการจัดการกับความเส่ียง กําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณความเส่ียง เลือก
วิธีการที่เหมาะสมกับปญหาท่ีเผชิญอยู ศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการกับ 
ความเส่ียง และใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการจัดการกับความเส่ียง พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ 
 7.  การประเมินความเส่ียง หมายถึง ประเภทของความเสี่ยง 2 ประเภท ไดแก ความเส่ียง
ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเส่ียงท้ังหมดขององคกร (Entity’s Risk Profile) 
พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ คือ มีการเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหาเพื่อแกไขกอนหลัง มุงเนนคนหาส่ิงท่ีจะทําใหเกิดเหตุการณท่ีอาจจะทําใหไม
บรรลุวัตถุประสงค นําขอมูลผลกระทบมาพิจารณา เพื่อกําหนดมาตรการใหระดับความรุนแรงท่ีไม
คาดฝนลดลง ศึกษาและรวบรวมขอมูลผลกระทบเหตุการณความเส่ียง วิเคราะหเหตุการณ 
ความเส่ียงและผลที่อาจจะเกิดข้ึน และประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทําสัญญาการประกันอุบัติเหตุ
ภายในองคกร พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
 8.  ขอมูลและการติดตอส่ือสาร หมายถึง ระบบสารสนเทศถูกผนวกเขากับการ
ปฏิบัติงานทุกดานมีการใช Web และ Web-based ชวยใชงาน เชน ระบบการวางแผนทรัพยากรแบบ
ครอบคลุมท้ังองคกร (Enterprise Resource Planning) จะชวยในการนําเขาขอมูลจากทุกๆ 
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หนวยงาน สรางใหองคกรมี Knowledge Management Capabilities การส่ือสารจะแบงออกเปน 2 
ประเภทไดแก การส่ือสารภายใน และการส่ือสารภายนอก พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ คือ กําหนดวิธีปฏิบัติในการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานอยาง
มีประสิทธิผล เชน การประชุมทุกเดือนหนังสือเวียน ติดตอส่ือสารกับนักเรียน ผูปกครอง  
สถานประกอบการ หนวยงานรัฐ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงภายใน นําขอมูลในอดีตเปรียบเทียบกับ
เหตูการณปจจุบันเพื่อคาดการณงานในอนาคต วิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายในและภายนอก
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด กระบวนการสอบถามความเขาใจของบุคลากรเพื่อวัด
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร และระบบการติดตามความเส่ียงอยางตอเนื่องและตามความจําเปน 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร
ไดแก เพศชายและเพศหญิง สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา เพศชายมีความคิดเห็นวาระดับการบริหารความเส่ียงสูงกวา
เพศหญิง และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา 
 1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง ความตระหนักขององคกรท่ีมีตอการบริหาร
ความเส่ียง การบริหารความเส่ียงขององคกรซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธ วัตถุประสงค 
และวิธีการกําหนดโครงสรางของกิจกรรม การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ีย
ความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ  
 2.  การกําหนดวัตถุประสงค หมายถึง วัตถุประสงคดานตางๆ ไดแก วัตถุประสงคดาน
กลยุทธ วัตถุประสงคดานการปฏิบัติการ วัตถุประสงคดานการรายงาน เปนวัตถุประสงคท่ีเกี่ยวกับ
ความนาเช่ือถือของรายงานตางๆ รายงานเหลานั้นก็จะใหขอมูลท่ีถูกตอง และครบถวนเหมาะสม 
และวัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร ในภาพรวม
พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ   
 3.  การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ หมายถึง การระบุส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหรือเร่ืองท่ีจะ
เกิดข้ึนจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนจากภายนอกหรือภายในองคกร ซ่ึงจะมีผลตอการดําเนินตาม 
กลยุทธ หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เหตุการณอาจใหผลกระทบในเชิงบวก หรือเชิงลบ
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ก็ได การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .05 (t=2.267) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ขอ คือ ศึกษาจุดแข็งและจุดออนของโรงเรียนเพื่อเนนจุดแข็ง สรางความ
ไดเปรียบและขจัดจุดออน ลดความเสียเปรียบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .001 (t=3.529) 
และวิเคราะหสถิตินักเรียนแรกเขาเปนระยะๆ เพื่อทราบสถานการณปจจุบันแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 (t=3.108)  
 4.  การประเมินความเส่ียง หมายถึง ประเภทของความเส่ียง 2 ประเภท ไดแก ความเส่ียง
ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเส่ียงท้ังหมดขององคกร (Entity’s Risk Profile)  
การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง 
และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 5.  การตอบสนองตอความเส่ียง หมายถึง ประเภทของการตอบสนองตอความเส่ียง
ไดแก การหลีกเล่ียง (Avoidance) การลดความเส่ียง (Reduction) การหาผูรวมรับความเส่ียง 
(Sharing) การยอมรับความเส่ียง  (Acceptance) การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร ในภาพรวม
พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และแตกตางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีไมนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 6.  กิจกรรมการควบคุม หมายถึง กิจกรรมที่ใชโดยทั่วไปคือ เปนการสอบทานดวย
ผูบริหารระดับสูง เปนการสอบทานผลการปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ มีการติดตาม
โครงการท่ีสําคัญๆ กิจกรรมการควบคุม จะประกอบดวย 2 สวนไดแก นโยบายกําหนดส่ิงท่ีควรทํา 
และวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําใหนโยบายบังเกิดผล การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา 
คาเฉล่ียของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกขอ 
 7.  ขอมูลและการติดตอส่ือสาร หมายถึง ระบบสารสนเทศถูกผนวกเขากับการ
ปฏิบัติงานทุกดานมีการใช Web และ Web-based ชวยใชงาน เชน ระบบการวางแผนทรัพยากรแบบ
ครอบคลุมท้ังองคองค (Enterprise Resource Planning) จะชวยในการนําเขาขอมูลจากทุกๆ 
หนวยงาน สรางใหองคกรมี Knowledge Management Capabilities การส่ือสารจะแบงออกเปน 2 
ประเภทไดแก การส่ือสารภายใน และการส่ือสารภายนอก การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
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เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร 
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายเทากับเพศหญิง และแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ  
 8.  การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน หมายถึง วิธีในการติดตามประเมินผลไดแก 
กิจกรรมการติดตามประเมินผลตอเนื่อง และการติดตามประเมินผลแบบมีรายงานสําหรับตรวจทาน 
การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี ตามเพศของผูบริหารในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง 
และพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันท่ีไมมี
นัยสําคัญทางสถิติทุกขอ  
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบการระดับการบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษา
ของผูบริหาร ไดแก ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ผูบริหารท่ีมีประสบการณมาก มีความคิดเห็นวาระดับ
การบริหารงานสูงกวาผูบริหารที่มีประสบการณนอย และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 
                  1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง ความตระหนักขององคกรท่ีมีตอการบริหาร
ความเส่ียง การบริหารความเส่ียงขององคกรซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธ วัตถุประสงค
และวิธีการกําหนดโครงสรางของกิจกรรม การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา 
คาเฉล่ียความคิดเห็นความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมี 
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนท่ีชัดเจนเพื่อสราง
สภาพแวดลอมท่ีดีท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี. .01 (t=3.268) กําหนดอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจนท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.414) 
กําหนดขอมูลบริหารความเส่ียงท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.458) สนับสนุนให
บุคลากรปฏิบัติงานท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
(t=3.075) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .001 (t=3.637)  
 2.  การกําหนดวัตถุประสงค หมายถึง วัตถุประสงคดานตางๆ ไดแก วัตถุประสงคดาน
กลยุทธ วัตถุประสงคดานการปฏิบัติการ วัตถุประสงคดานการรายงาน เปนวัตถุประสงคท่ีเกี่ยวกับ
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ความนาเช่ือถือของรายงานตางๆ รายงานเหลานั้นก็จะใหขอมูลท่ีถูกตอง และครบถวนเหมาะสม 
และวัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร  
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา แตกตางอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ  
 3.  การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ หมายถึง การระบุส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหรือเร่ืองท่ีจะ
เกิดข้ึนจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนจากภายนอกหรือภายในองคกร ซ่ึงจะมีผลตอการดําเนินตาม 
กลยุทธ หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เหตุการณอาจใหผลกระทบในเชิงบวก หรือเชิงลบ
ก็ได การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารที่มี 
วุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 4.  การประเมินความเส่ียง หมายถึง ประเภทของความเส่ียง 2 ประเภทไดแก ความเส่ียง
ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเส่ียงท้ังหมดขององคกร (Entity’s Risk Profile)  
การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารที่มี 
วุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ  
           5.  การตอบสนองตอความเส่ียงหมายถึงประเภทของการตอบสนองตอความเส่ียงไดแก 
การหลีกเล่ียง (Avoidance) การลดความเส่ียง (Reduction) การหาผูรวมรับความเส่ียง (Sharing)  
การยอมรับความเส่ียง (Acceptance) การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ีย
ความคิดเห็นของผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
และแตกตางกันอยางมีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติทุกขอ ยกเวนดานการแบงความรับผิดชอบกับหนวยงานอื่นในการจัดการกับ
ความเส่ียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.215) 
 6.  กิจกรรมการควบคุม หมายถึง กิจกรรมที่ใชโดยทั่วไปคือ เปนการสอบทานดวย
ผูบริหารระดับสูง เปนการสอบทานผลการปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ มีการติดตาม
โครงการท่ีสําคัญๆ กิจกรรมการควบคุม จะประกอบดวย 2 สวน ไดแก นโยบายกําหนดส่ิงท่ีควรทํา 
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และวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําใหนโยบายบังเกิดผล การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร  
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
แตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ  
 7.  ขอมูลและการติดตอส่ือสาร หมายถึง ระบบสารสนเทศถูกผนวกเขากับการ
ปฏิบัติงานทุกดานมีการใช Web และ Web-based ชวยใชงาน เชน ระบบการวางแผนทรัพยากรแบบ
ครอบคลุมท้ังองคองค (Enterprise Resource Planning) จะชวยในการนําเขาขอมูลจากทุกๆ 
หนวยงาน สรางใหองคกรมี Knowledge Management Capabilities การส่ือสารจะแบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก การส่ือสารภายใน และการส่ือสารภายนอก การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร 
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ  
 8.  การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน หมายถึง วิธีในการติดตามประเมินผล ไดแก 
กิจกรรมการติดตามประเมินผลตอเนื่อง และการติดตามประเมินผลแบบมีรายงานสําหรับตรวจทาน 
การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีผูท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสูงกวาวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ  
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 4 เพ่ือเปรียบเทียบการระดับการบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณ
ของผูบริหาร ไดแก ประสบการณในการทํางานมากและนอย สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณมาก มีระดับการบริหาสูงกวา
ผูบริหารท่ีมีประสบการณนอย และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (t=2.682) และ
พิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 
              1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง ความตระหนักขององคกรท่ีมีตอการบริหาร
ความเส่ียง การบริหารความเส่ียงขององคกรซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธ วัตถุประสงค 
และวิธีการกําหนดโครงสรางของกิจกรรม การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา
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คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผู ท่ีมีประสบการณการทํางานมากสูงกวาผูบริหารผู ท่ีมี
ประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .011 (t=3.975)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  5 ขอคือ ขอ2-6 ดังนี้ คือ  
จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนท่ีชัดเจนเพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีดีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 (t=3.278) กําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรอยาง
ชัดเจนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 (t=2.414)  กําหนดขอมูลในการตัดสินใจและ 
การบริหารความเส่ียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.458) สงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรปฏิบัติงาน ท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
(t=3.075) และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .001 (t=3.637)   
                   2.  การกําหนดวัตถุประสงค หมายถึง วัตถุประสงคดานตางๆ ไดแก วัตถุประสงค 
ดานกลยุทธ วัตถุประสงคดานการปฏิบัติการ วัตถุประสงคดานการรายงาน เปนวัตถุประสงคท่ี
เกี่ยวกับความนาเช่ือถือของรายงานตางๆ รายงานเหลานั้นก็จะใหขอมูลท่ีถูกตอง และครบถวน
เหมาะสม และวัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีตามประสบการณของผูบริหาร 
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานมากสูงกวา
ผูบริหารผู ท่ีมีประสบการณการทํางานนอย  และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ ยกเวนขอ 6 คือ  
การกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมสามารถปฏิบัติและวัดผลได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 (t=2.653) 
                   3. การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ หมายถึง การระบุส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหรือเร่ืองท่ีจะ
เกิดข้ึนจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนจากภายนอกหรือภายในองคกร ซ่ึงจะมีผลตอการดําเนินตาม 
กลยุทธ หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เหตุการณอาจใหผลกระทบในเชิงบวก หรือเชิงลบ
ก็ได การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรีตามประสบการณของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมี
ประสบการณการทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทุกขอ ยกเวนขอ 4 คือการวิเคราะหสถิตินักเรียนแรกเขาเปนระยะๆ เพ่ือทราบสถานการณปจจุบัน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 (t=2.972) 
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  4.  การประเมินความเส่ียง หมายถึง ประเภทของความเส่ียง 2 ประเภทไดแก ความเส่ียง
ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเส่ียงท้ังหมดขององคกร (Entity’s Risk Profile)  
การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี ตามประสบการณของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมี
ประสบการณการทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทุกขอ  
               5.  การตอบสนองตอความเส่ียง หมายถึง ประเภทของการตอบสนองตอความเส่ียง
ไดแก การหลีกเล่ียง (Avoidance) การลดความเส่ียง (Reduction) การหาผูรวมรับความเส่ียง 
(Sharing) การยอมรับความเส่ียง (Acceptance) การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณของผูบริหาร ในภาพรวม
พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมี
ประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ ยกเวนขอท่ี 3 คือการพิจารณาผลกระทบตอ
บุคลากรทุกระดับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.01 (t=2.693)  
              6.  กิจกรรมการควบคุม หมายถึง กิจกรรมที่ใชโดยทั่วไปคือ เปนการสอบทานดวย
ผูบริหารระดับสูง เปนการสอบทานผลการปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ มีการติดตาม
โครงการท่ีสําคัญๆ กิจกรรมการควบคุม จะประกอบดวย 2 สวน ไดแก นโยบายกําหนดส่ิงท่ีควรทํา 
และวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําใหนโยบายบังเกิดผลการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณของผูบริหาร  
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานมากสูงกวา
ผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(t=2.433) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขอ 3, 5, คือ
กําหนดการสอบทานโดยผูบริหารในกิจกรรมท่ีสําคัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
(t=2.310) ระบุอยางชัดเจนถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .001 (t=3.359) 
                 7.  ขอมูลและการติดตอส่ือสาร หมายถึง ระบบสารสนเทศถูกผนวกเขากับการ
ปฏิบัติงานทุกดานมีการใช Web และ Web-based ชวยใชงาน เชน ระบบการวางแผนทรัพยากรแบบ
ครอบคลุมท้ังองคองค (Enterprise Resource Planning) จะชวยในการนําเขาขอมูลจากทุกๆ 
หนวยงาน สรางใหองคกรมี Knowledge Management Capabilities การส่ือสารจะแบงออกเปน 2 
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ประเภท ไดแก การส่ือสารภายใน และการส่ือสารภายนอก การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณของผูบริหาร 
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานมากสูงกวา
ผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(t=2.272) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขอ 1,2  คือ
กระบวนการสอบทานความเขาใจของบุคลากรเพื่อวัดประสิทธิภาพในการส่ือสารแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.499) วิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายในและภายนอกสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.194)  
          8.  การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน หมายถึง วิธีในการติดตามประเมินผลไดแก 
กิจกรรมการติดตามประเมินผลตอเนื่อง และการติดตามประเมินผลแบบมีรายงานสําหรับตรวจทาน 
การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรีตามประสบการณของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความความคิดเห็นของผูบริหารผู
ท่ีมีประสบการณการทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001(t=3.969) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ขอ 1, 3, 4, คือกําหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลาตามเวลาท่ี
กําหนดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.301) รายงานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กําหนดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .011 (t= 4.836) 
รายงานการบริหารความเส่ียงตามขอเท็จจริงอยางเปนอิสระไมปดบังส่ิงผิดปกติ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .011 (t= 4.059)    

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การอภิปรายผลการวิจัยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญจากการคนพบในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้ตามวัตถุประสงคเพื่อตอบสมมุติฐานของการวิจัย ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพ่ือศึกษาระดับการบริหารความเส่ียงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร” นั้นพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “ระดับ
การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง” นั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรินทร  อนุชิราชีวะ 
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(2554, บทคัดยอ) พบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นตอการบริหารความเส่ียง โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก อนึ่งสาเหตุสําคัญซ่ึงทําใหจําเปนตองมีการจัดทําการบริหารความเส่ียงองคกร เนื่องจาก
แรงผลักดัน อาทิ การเปล่ียนแปลงของความเส่ียงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี โลกาภิวัฒน 
ความลมเหลวของกลไกการตรวจสอบภายใน หรือความแปรปรวนของธรรมชาติ จากแรงกดดัน
องคกร การมองภาพความเส่ียงโดยรวม การเปล่ียนวิกฤตเปนโอกาส การประเมินคาความเส่ียง  
การส่ือสารไรพรมแดน เปนตน (ปยวดี  โขวิฑูรกิจ, 2549, หนา 39) ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตาม
เจตนารมณในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติจึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ข้ึนตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย พ.ศ. 2546-2550 ภายใตเปาประสงคการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนใหดีข้ึน 
สําหรับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดไววาใหสวนราชการมีการปรับเปล่ียนกระบวนการและ
วิธีการทํางานใหมีความทันสมัยมากข้ึนโดยเฉพาะการควบคุมกอนดําเนินการ เชน การบริหาร 
ความเส่ียงและการควบคุมภายหลังการดําเนินงาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีสวนราชการตองสราง
กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจโดยการสรางหลักเกณฑการปฏิบัติในแตละเร่ืองไว
ใหชัดเจน และตรวจสอบไดทุกข้ันตอนการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยมาตรฐานการควบคุมผล
ภายใน พ.ศ. 2544 ท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการตองประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรมและระดับ
องคกรเพ่ือหามาตรการวางระบบควบคุมภายในและใหมีการติดตามประเมินผล ดังกลาวงานวิจัย
ของดวงใจ  ชวยตระกูล (2552, บทคัดยอ) เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาประกอบดวย 5 องคประกอบคือ ดานการการเรียนการสอน  
ดานการเงิน ดานความม่ันใจทางการศึกษา ดานส่ิงแวดลอมและดานการจัดการปลอดภัย โดยการ
เรียนการสอนควรใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน 
ความเส่ียงรวมไปถึงถายโอนความเส่ียง ปจจัยดานการเงินควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการใน
การปองกันความเส่ียง ดานความม่ันใจทางการศึกษาควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการปองกัน 
ดานความมั่นใจทางการศึกษาควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการปองกันรวมถึงการมีสวนรวม
ของภาคีคือชุมชน ผูปกครองและผูประกอบการ ดานส่ิงแวดลอมควรใชการบริหารความเส่ียงโดย
การควบคุมและหามาตรการปองรวมถึงการถายโอนความเส่ียง และดานการบริหารความเส่ียงความ
ปลอดภัยควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียง รวมถึงการมีสวนรวมของ
นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของ ดังกลาว
สอดคลองกบังานศึกษาของ กรรณิการ  พงศกิตติธัช (2553, บทคัดยอ) เร่ืองความคิดเห็นสภาพและ
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ปญหาการบริหารความเส่ียงในโรงเรียนมัธยมศึกษาพบวาอยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน 
จากวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือป 2540 เปนบทเรียนของการขาดการบริหารความเส่ียง ซ่ึงความสูญเสียขยาย
วงกวางไปท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศตางๆ แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก การศึกษาเร่ือง
การบริหารความเส่ียงจึงมิไดจํากัดอยูเพียงแตมุมมองของการควบคุมภายในอีกตอไป หากแตการ
บริหารความเส่ียงไดเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการองคกรทุกประเภทท้ังองคกรภาครัฐ 
องคกรเอกชน องคกรทางการศึกษาและองคกรทางสาธารณสุข เปนตน สําหรับการบริหารจัดการ
องคกรทางการศึกษาไดนําการจัดการความเส่ียงเปนสวนหนึ่งขององคประกอบคุณภาพในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) อนึ่งความหมายของความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ อุบัติการณ ผลท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท้ังท่ีคาดหมายไดและคาดหมายไมได ความเส่ียงอาจประเมินไดและความเส่ียง
อาจจะประเมินไมได (Charles A. Fishkin, 2006, p. 4 ) ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณท่ีมีความ 
ไมแนนอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนแลวจะมีผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
องคกร เชน การแขงขันท่ีเพิ่ม มากข้ึน การเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย ภัยธรรมชาติ การทุจริต 
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการถูกดําเนินการทางกฎหมายเปนตน  
(ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส, 2547, p. 2) ความเส่ียง หมายถึง ความนาจะเปนของการเกิดความ
สูญเสียหรือการพลิกกลับของสถานการณหรือการไดประโยชนหรือการพัฒนาตอไปของ
สถานการณ (เดวิด  แอปการ, 2550, หนา 27) ความเส่ียง หมายถึง โอกาสที่บางส่ิงบางอยางอาจ
เกิดข้ึนท่ีผลลัพธของส่ิงท่ีเปนอันตรายหรือคุกคามท่ีสงผลกระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจหรือ
แผนการตางๆ (ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, 2550, หนา 14) ความเส่ียงหมายถึง ความไมแนนอนท่ีอาจ
นําไปสูความสูญเสีย (นฤมล สะอาดโฉม, 2550, หนา 13)  
 สําหรับการบริหารความเส่ียงในอิสลามมีลักษณะพิเศษหลายประการในทฤษฎีซ่ึงกลาว
ไวในคัมภีรอัลกุรอานในหลายโองการดวยกัน ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงในอิสลามไดให
ความสนใจท่ีสงผลตอการบริหารจัดการทุกๆ ดาน ไมวาจะอยูในรูปของปจจัยภายในขององคการ
หรือปจจัยภายนอกองคการ ตลอดจนตัวแปรทางดานจริยธรรมของคนงานและวิถีชีวิตของตนเอง
และสังคม ในอีกแงหนึ่งคือทฤษฎีการบริหารจัดการความเส่ียงในอิสลามไดบรรจุคุณคาของสังคม
ดังกลาวถือเปนความจําเปนอยางยิ่ง และมีอิทธิพลตอจริยธรรมการบริหารจัดการและการปกครอง
ในอิสลามมีจริยธรรมนั้นก็หมายความวาสังคมอิสลามมีจริยธรรมจากการเร่ืองท่ีไดกลาวมาขางตน
นั้น ยอมแสดงวาทฤษฎีการบริหารจัดการความเสี่ยงในอิสลามประกอบดวยคุณลักษณะเฉพาะ
ไดแก  
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 1.  ทฤษฎีการบริหารจัดการความเสี่ยงในอิสลามเปนทฤษฎีที่มีความผูกผันกับปรัชญา
สังคมอยางแนนแฟน ทฤษฎีนี้ยังมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับจริยธรรมและคุณคาตางๆ ของ
สังคม การบริหารจัดการความเสี่ยงในอิสลามเปนสวนหนึ่งของระบบทางสังคม ศาสนาอสิลาม
กําหนดเปาหมายชีวิตของทุกคน ขณะที่อิสลามไดเสนอรูปแบบดุลยสัมพันธระหวางมนุษยกับ
จักรวาล และมนุษยกับสังคมโดยคํานึงวาองคการที่ระบุถึงความสัมพันธระวางมนุษยกับจักรวาล
โดยพระองคทรงตรัสวามนุษยเปนสวนของจักรวาล ดังดํารัสของพระองคความวา 
 ความวา “และขาไมไดสรางญินและมนุษยเวนแตเพื่อภักดีตอขา ขาไมประสงค
ริซกีย (ปจจัยยังชีพ) จากพวกเขาและไมประสงคใหอาหารแกขา” (อัลซาริยาต 51: 56-57)  
 ความวา “จงกลาวเถิดแทจริงการละหมาดของฉัน การอีบาดะฮฺของฉัน การมีชีวิต
ของฉันและการตายของฉันทั้งปวงนั้นเพื่ออัลลอฮ (ซ.บ.) พระเจาแหงสากลจักรวาลไมมีสําหรับ
พระองคการตั้งภาคีดังกลาวนั้นถูกฉันใช และฉันเปนคนแรกท่ีเปนอิสลาม (การมีชีวิตของฉันและ
การตายของฉันทัง้ปวงนั้นเพื่ออัลลอฮพระเจาแหงสากลจักรวาลและไมมีสําหรับพระองคการ 
ตั้งภาคี ดังกลาวนั้นถูกฉันใช และฉันเปนคนแรกที่เปนอิสลาม (ภักดีตออัลลอฮ) (อัลอันอาม 6 : 
162-163)  อัลลอฮไดกลาวถึงกฎเกณฑและระเบียบการดํารงชีวิตในลักษณะที่เปนสังคมสวนรวม 
ทั้งนี้ก็เพื่อกําหนดเปนวิถีชีวิตของมนุษย ในดานการบริหารจัดการความเสี่ยงในการใชชีวิตใน
สังคม การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมที่สุด
ในฐานนะเปนบาวของพระองคการประกอบอีบาดะฮฺไมใชเปนการตัดขาดความสัมพันธกับโลก
แหงการทํางาน การประกอบอิบาดะฮฺก็ไมใชวาจะตองใหความสําคัญตอภารกิจโลก ชวงเวลา
เดียวกันทําใหสถานภาพของตนเองในฐานะเปนมนุษยที่พระองคทรงสงมายังโลกนี้เพื ่อเปน
ผูพัฒนาและทําใหโลกนี้มีความอุดมสมบูรณและเปนผูเผยแพรกฎเกณฑที่ไมบอนทําลายซึ่งกัน
และกันในอาณาจักรวาลของพระองคตองหมดไป  
 อัลลอฮฺทรงตรัสความวา “และขามิไดสรางญิน และมนุษยเพื่ออื่นใด เวนแตเพื่อ
เคารพภักดีตอขา” (อัซซาริยาต 51 : 56) 
 แทจริงแลวการประกอบอิบาดะฮนั้นจะครอบคลุมกิจการงานทุกอยางที่นํามาซึ่ง
ประโยชนในการดําเนินชีวิตและนํามาซ่ึงการปองกันภาวะเส่ียงในการใชชีวิตในสังคมและองคกร 
การประกอบอิบาดะฮนั้นทานศาสดาไดกลาววา “เจาตองการไหมหากฉันจะบอกถึงอิบาดะฮที่งาย
ท่ีสุด (ทานจึงกลาวตอไปวา) นั้นคือการเงียบและมีจริยธรรมท่ีดีงาม (รายงานโดยอิบนูอบีดุนยาคัด
จากซุฟวานบินสุไลมฺ) สวนอิบาดะฮฺที่สุดยอดที่สุดคือ การญิฮาดในแนวทางของอัลลอฮและการ 
ญิฮาดของอัลลอฮไมไดหมายถึง การตัดคอศัตรูดวยคมดาบแตมันครอบคลุมความเสี่ยงในกิจงาน
ทุกอยางกระทั่งคนที่ออกจากบานไปทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพครอบครอบก็นับวาเปนการตอสูใน
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หนทางอัลลอฮหนาที่ประการแรกขององคกรในสังคมอิสลามคือ การจัดเตรียมสภาพที่เหมาะสม
กับความเปนอยูแกทุกปจเจกบุคคลในฐานะเปนบาวของอัลลอฮบนหนาแผนดินนี้ นอกจากนั้น
แลวยังตองเปดโอกาสใหแกเขาในการปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮที่ระบุไวในกุรอานและ 
ซุนนะฮฺของทานศาสดา การประกอบอิบาดะฮฺตออัลลอฮในความหมายท่ีกวาง จะไมเกิดข้ึนมาเวน
แตมนุษยจะตองใหกิจการงานของการดําเนินชีวิต ทุกคําพูดและการกระทํา กิจกรรมการงานและ
ความสัมพันธกับคนหมูมากจะสอดคลองกับกฎเกณฑและหลักการ ที่พระองคทรงกําหนดไวใน
ฐานะเปนวินัยของการดําเนนิชีวิตที่มีการปองกันความเสี่ยงของมุสลิม การดําเนินการตาม
กฎเกณฑหรือหลักการของอัลลอฮฺดังกลาวนั้นจะเร่ิมจากสถาบัน ครอบครัวเปนพื้นฐานของสังคม
จากนั้นไดรับการสนับสนุนจากปจจัยอื่นๆ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองและการจัดการ เมื่อ
วิถีชีวิตดังกลาวไดรับการยึดถือโดยสังคมแลวจะทําใหเกิดองคการทางการบริหารตางๆ ที่มี
สมาชิกองคอันประกอบไปดวยผูบริหารผูปกครองที่มีความศรัทธา การดําเนินงานของพวกเจามี
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต การปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺทุกประการและละเวนสิ่งท่ี
พระองคทรงหาม ขณะนั้นกิจการงานทุกอยางจะดําเนินไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 
ยุติธรรม สมดุล ลดความเส่ียง และสอดคลองกับความตองการสังคมอิสลามและหลักยึดมั่น (อะกี
ดะฮฺ) ตลอดจนคําสอนของพระองค 
 2.  ทฤษฎีการบริหารจัดการความเสี่ยงในอิสลามจะมองถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจรวมทั้งการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการทางกายภาพของปจเจกบุคคลทุกคน 
(การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัตถุ) การจัดการในอิสลามมีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองตามวัตถุประสงคของคนงานอยางไมมีความเสียหายตราบใดที
เขาทํางานเต็มที่ความรับผิดชอบ (อะมานะฮฺ) และหนาที่ความรับผิดชอบจะตองไดรับการดํารง
ตําแหนงโดยผูที่ความสามารถและความเหมาะสมที่สามารถเชื่อถือได ดังคําดํารัสของอัลลอฮฺ
ความวา “แทจริงคนดีท่ีทานควรจะจางเขาไวคือผูท่ีแข็งแรง ผูท่ีซ่ือสัตย” (อัลเกาะศ็อด 28 : 26) 
 ขณะเดียวกันกับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดังกลาวนั้นจะตองนอมรับสิทธิตางๆ
ของอัลลอฮฺดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ โดยไมมีความเห็นแกตัวหางไกลจากทุกสิ่งที่จะ
นําไปสูการกระทําอธรรมและไมใชอํานาจไปในทางที่ผิดเชน คอรัปชั่น เปนตน คนงานทุกคน
จะตองไดรับความผิดชอบในงานที่ตนทํา โดยพิจารณาจากโลกดุนยานี้กอนจะถูกพิจารณา
จากอัลลอฮฺในวันอาคีเราะฮฺ เมื่อใดที่หนาที่การงานไดรับการตอบสนองอยางเต็มความรับผิดชอบ
และความริสุทธใจแลว ทางฝายผูมีอํานาจไมวาผูนั้นจะอยูในฐานะผูจัดการหนวยงานท่ีเปนของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชนก็ตาม เขาจะตองจายคาตอบแทนอยางคุมคาที่สุดแกคนงานหรือเจาหนาที่ท่ี
อยู ภายใตการบริหารงานของเขา ซึ่งอิสลามไดพูดถึงเรื่องนี้แลวโดยคนงานจะตองไดรับรูวา
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คาตอบแทนของตนไดรับเทาไร ทานศาสดา (นบีมูฮัมหมัด ซ.บ) กลาววา “ผูที่ทําธุระกับคนใดคน
หนึ่งเพื่อทํางานใดๆ นั้น เขาตองบอกจํานวนคาตอบแทนของเขา” ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง ในอิสลามยังไดเสนอผูบริหารทุกคนดําเนินการบริหารอยางนิ่มนวลโดยปราศจากการ
บังคับขูเข็ญใหคนงานทํางานนอกเหนือความสามารถของเขา ซึ่งสามารถลดภาวะเสี่ยงไดที่ไม
อนุมัติใหผูปกครองหรือผูจัดการหรือผูใชแรงงานใชอํานาจอิสระตามอําเภอใจเชน การออกคําสั่ง
ใหคนงานทํางานนอกเหนือความสามารถที่ตนมีอยู และจายคาตอบแทนใหแกเขาอยางไมเปน
ธรรม อาศัยความเขาใจเชนนี้จึงเกิดความขัดแยงระหวางฝายบริหารกับคนงาน ผูปกครองตามหลัก
อิสลามจะมีหนาท่ีในการปกครองสิทธิตางๆ ของปจเจกคนใหพนจากการลวงละเมิดหรือถูกระทํา
อธรรม เร่ืองน้ีเปนหนาท่ีจะตองมีความรับผิดชอบในการจัดเตรียมศาลสถิตยุติธรรมที่ทําหนาที่ใน
การพิจารณาใหเปนธรรมในกรณีแรงงานและคนงาน 
 3.  ทฤษฎีบังคับใหความสําคัญตอการเปนมนุษยและจิตใจและใหเกียรติมนุษยใน
ฐานะเปนผูที ่มีสวนรวมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ตนมีอยู  ไมวาความเสี่ยงทางดาน
สติปญญา รางการและจิตใจ (การเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล) หลักการชูรอและการรวมมือในการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการใหเกียรติตอคุณคาการเปนลดภาวะความเสี่ยงใหกับมนุษย (คนทํางาน) 
เชน การชูรอถือเปนกระบวนการที่มั่นใจไดวาสามารถสรางความมั่นคงแข็งแรงและเกิดความ
สอดคลองในการบริหารจัดการความเส่ียงตามหลักศาสนาอิสลาม ขณะที่มีความรวมมือถือวาเปน
ส่ิงจําเปนในการยึดถือปฏิบัติโดยตลอด ส่ิงนี้เราเห็นไดจากคําดํารัสของอัลลอฮฺทรงตรัสความวา  
 “และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการท้ังหลาย (อัลอิมรอน 3 : 159) และ “และ
กิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวางพวกเขา (อัลอาชูรอ 3 : 38) ความเปนผูนําในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในอิสลาม นําวาเปนปจจัยสําคัญพื ้นฐาน และจะตองมีทักษะดาน 
มนุษยสัมพันธในการบริหารซึ ่งไมใชเปนผู นําแบบเผด็จการ  แตความเปนผู นําจะตองให
ความสําคัญกับกลุมคนในทุกระดับชั้น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขความบกพรองหากปรากฏ
อยูในองคการ ในเรื่องความเปนผูนําในอิสลามมีความใกลชิดกับการบริหารตามสถานการณ  
ทานซัยดินาอุมัร (หนึ่งของผูนําของจักวรรดิอิสลามในอดีต) ไดอธิบายรูปแบบการบริหารรูปแบบ
ดังกลาววา “เรื่องนี้ไมสามารถดําเนินการได เวนแตตองอาศัยความออนโยนกับผูที่แข็งแกรงและ
ตองอาศัยความแข็งกราวกับผูที่ออนโยน” ความเปนผูนําในอิสลามไมไดอยูที่ผลผลิตเพียงอยาง
เดียวเทานั ้น  และไมใชหวงัประโยชนสวนตัวเพียงอยางเด ียวเทานั ้น  แตจะเปนการสราง 
ความสมดุลระหวางท้ังสองอยางยุติธรรมตางหาก 
 4.  นอกจากนั้นแลวทฤษฎีการบริหารจัดการความเสี่ยงในอิสลามใหความสําคัญตอ
ระเบียบวินัยพรอมทั้งไดกําหนดภาระหนาที่และความรับผิดชอบของโครงสรางการบริหาร



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

200 

องคการเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใหการดําเนินงานที่ดีทุกอยางไดรับการปฏิบัติ
ตาม (โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางดานจริยธรรมและกฎระเบียบของสังคม)  
 สําหรับบทบาทผูบริหารในการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาน้ัน จากงานศึกษา
ของวิไล  กวางคีรี (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทผูบริหารในการบริหารความปลอดภัยใน
สถานศึกษาในปญหาและเสนอแนะการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาไวดังนี้ การจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรอยางพียงพอ ผูบริหารตองใหความสําคัญและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง 
กําหนดนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการในการบริหารความปลอดภัยอยางชัดเจน ครอบคลุม 
ทุกดานและสามารถปฏิบัติไดจริง กํากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ  
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการสรางจิตสํานึกใหแกครู บุคลากรและนักเรียน
ใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการจัดใหมีหนวยงานความปลอดภัย (ปองกันอุบัติภัย)  
ในสถานศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานดานความปลอดภัย สรางความตระหนัก 
กระตุนและใชมาตรการท่ีจูงใจใหบุคลากรมีความเสียสละในการปฏิบัติงาน การใหชุมชนมี 
สวนรวมในการดําเนินงานปองกันอุบัติภัย การแตงต้ังครูและนักการภารโรงปฏิบัติหนาท่ีอยูรักษา
เวรความปลอดภัยในสถานศึกษา 24 ช่ัวโมง แจกคูมือการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยใน
สถานศึกษาใหกับบุคลากรทุกคน การปรับปรุงและแกไขระเบียบการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
ใหทันสมัยอยูเสมอ ผูบริหารควรมีสวนรวมในการตรวจความปลอดภัย การจัดหาบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีมีความรูความชํานาญมาฝกอบรมใหความรู รวมทั้งการจัดประชุมเพื่อความปลอดภัยอยู
ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การมีสวนรวมจัดประชุมอยางตอเนื่อง การรายงานอุบัติภัยตาม
ความเปนจริง ตลอดจนสอบสวนและวิเคราะหในทุกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนจริง
ในการหาสาเหตุและแนวทางปองกันในการแกไขไดถูกตอง การติดต้ังตูความคิดเห็นเพื่อระดม
ความคิดไดสะดวก การจัดใหมีภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาสามารถส่ือปลูกฝง
จิตสํานึกและคานิยมเกี่ยวกับความปลอดภัยใหครอบคลุมทุกเร่ือง รวมถึงการประชาสัมพันธให
เปนไปในทางเดียวกัน โดยมีขอเสนอแนะคือ การจัดสรรงบประมาณและบุคลากรอยางเพียงพอ 
ผูบริหารตองใหความสําคัญ มีความรู ความสามารถและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีการกําหนด
ระเบียบแบบแผนในการบริการความปลอดภัยท่ีชัดเจน มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนตองใหการสนับสนุน
ชวยเหลือ สอดคลองกับตัวช้ีวัดท่ี 17  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเส่ียง ซ่ึงได
อธิบายถึงความเส่ียงวาคือ เหตุการณ/การกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน 
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิด
ความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ 
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และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการสามารถมอง
แยกเปน 3 สวนดังนี้ 1. ปจจัยเส่ียงคือสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเส่ียง 2. เหตุการณเส่ียงคือ 
เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือนโยบาย และ 3. ผลกระทบของความเส่ียงคือความ
รุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณเส่ียง สวนระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง
ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมท้ังกระบวนการการดําเนินการตางๆ โดยลดมูลเหตุ
ของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ 
โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ัง สวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการเปนสําคัญ สําหรับการบริหาร
ความเสี่ยงนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงปจจัยเส่ียง
และความเส่ียงในดานตางๆ ท่ีนาจะมีผลกระทบกับการดําเนินงาน วัตถุประสงค และนโยบาย และ
พิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือจัดการกับความเส่ียงเหลานั้น กอนท่ีจะเร่ิมปฏิบัติงาน หรือ
ดําเนินการตามแผน และการบริหารความเส่ียงนั้นจะอาศัยข้ันตอนท่ีตอเนื่อง เร่ิมจากการระบุ 
ความเส่ียงท่ีจะสงผลกระทบ ประเมินผลกระทบจากความเส่ียง และหาแนวทางในการจัดการกับ
ความเสี่ยง พรอมท้ังตรวจสอบวาแนวทางในการจัดการความเส่ียงนั้นไดถูกดําเนินการตามท่ี
วางแผนไว (สํานักงานคณะกรรมการสํานักนายกรัฐมนตรี, 2550) ซ่ึงสอดคลองกับ พิสันต์ิ   
จันทรเขียว (2544, บทคัดยอ) การบริหารความเส่ียงดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุม
เครือขายแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร 
ความเส่ียงอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยผูบริหารมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
ดานการบริหารจัดการโรงเรียน โดยปฏิบัติในเร่ืองชวยเหลือโรงเรียนในเครือขายอยางสมํ่าเสมอ 
ดานทรัพยากรบุคคลท่ีเกี่ยวของกับระบบการศึกษา ผูบริหารมีการปฏิบัติเกี่ยวกับโดยนําภูมิปญญา
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา อีกท้ังควรมีการจัดสรรงบประมาณท่ีใชในการจัด
การศึกษาอยางเหมาะสม ในดานระบบการจัดการและกระบวนการผลิตส่ือนั้น ควรมีระบบขอมูล
สารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับครูผูสอนท่ีจะนําไปวางแผนการจัดการเรียนรู สําหรับการบริหาร
การศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลผูบริหารควรปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการ
อยางเหมาะสม และดานกระกันคุณภาพควรมีการประชุมวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนใหครูเขารวมการอบรมเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอก  
 อนึ่งระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในโรงเรียนศาสนาอิสลาม จากงานศึกษา
ของ จารุวัจน  สองเมือง, เกษตรชัย  และหีม, คอเหล็ด  หะยีสาอิ, ฮาเซ็ม  อัชชะรีฟ และมูหามัดรูยานี บากา 
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(2552, บทคัดยอ) เพื่อศึกษาปญหาในการพัฒนากลไกและความตองการในการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนํารอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
พบวา โรงเรียนมีการดําเนินงาน 3 สวนคือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพที่แตกตางกัน ผูเกี่ยวของในโรงเรียนแบงออกไดเปน 4 กลุม คือ ผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหาร ระดับรอง ผูรับผิดชอบงานประกัน และบุคลากรฝายอ่ืนๆ ซ่ึงมีความเขาใจและมีสวนรวม
ในการ ทํางานดานประกับคุณภาพตางกัน และปญหาจากการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ 1) ระบบ
ประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมมิติของการดําเนินงานของโรงเรียน 2) ตัวบงช้ีบางตัวไมสอดคลอง
กับภารกิจของโรงเรียน 3) การขาดความรวมมือจากทุกฝายในโรงเรียน 4) การขาดเครื่องมือการ
ประกันคุณภาพที่สอดคลองกับโรงเรียน 5) การขาดความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ทักษะการประยุกตใช และ 6) การขาดองคความรูดานการบริหารจัดการตามแนวทางอิสลาม  
สวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ไดพัฒนาข้ึนมีเปาหมายของระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 3 ประการคือ 1) มุงใหเกิดการพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับเปาหมายการศึกษา
ในอิสลามและของประเทศ 2) สรางการมีสวนรวมจากทุกฝายในโรงเรียน และ 3) เปนระบบท่ี
เช่ือมโยงทุกภารกิจสูการปฏิบัติงานท่ีเปนสวนหนึ่งของศาสนกิจ องคประกอบของระบบและกลไก
ประกอบดวย 2 สวนคือ 1) กระบวนการดําเนินงานประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย การกําหนด
แนวทางปฏิบัติ การมอบหมาย การดําเนินงาน การติดตามงานและการสรุปงาน 2) ควบคุม
กระบวนการประกอบดวย 4 กระบวนการคือ ตะวักกัล (การมอบหมายความสําเร็จไปยังอัลลอฮ)  
ชูรอ (การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น) นาซีฮัต (การตักเตือนซ่ึงกันและกัน) และอูคูวะห  
(การเปนพี่นองกัน) ท้ังสององคประกอบหลักขางตนจะนําไปสูการสรางงานคุณภาพ ซ่ึงถือเปน
สวนหนึ่งของศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม 

 ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงาน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดานตางๆ คือ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal 
Environment) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ 
(Event Identification)การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) การตอบสนองตอความเส่ียง (Risk 
Response) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอมูลและการติดตอส่ือสาร (Information & 
Communication) และการติดตามประเมินผลหรือการรายงาน (Monitoring) ซ่ึงจะเห็นไดวากิจกรรม
เหลานี้มีระดับการบริหารความเส่ียงอยูในระดับมาก ซ่ึงผูบริหารทุกคนไดใหความสําคัญในการ
บริหารงานดานตางๆ ดังท่ีเจริญ  เจษฏาวัลย (2550, หนา 70-80) วาในการดําเนินงานหรือการทํา
กิจกรรมทุกๆ ชนิดยอมตองมีความเสี่ยงเกิดข้ึน ความเส่ียงหมายถึง โอกาสที่องคกรจะเกิดการ
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ดําเนินงานท่ีขาดทุนหรือไมสามารถดําเนินงานใหประสบความสําเร็จตามแผนงานหรือเปาหมาย
ท่ีตั้งไว กลยุทธการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญควรมีองคประกอบ อาทิเชน การมีระบบขอมูล
สารสนเทศที่ดี การมอบอํานาจในการควบคุมความเส่ียง การใชดุลยพินิจท่ีสอดคลองกัน การมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน การมีเคร่ืองมือชวยสนับสนุน การมีผูเช่ียวชาญ และการ
ฝกอบรม การโอนความเส่ียง และการมีหนวยงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา เปนตน 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีวา “เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของ
ผูบริหาร ไดแก เพศชายและเพศหญิง” นั้น พบวา เพศชายมีระดับการบริหารความเส่ียงสูงกวาเพศ
หญิง และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีวา “ระดับ
การบริหารความเส่ียงขอโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรีของผูบริหารเพศชายและผูบริหารเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ” ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุมนา  เสือเอก (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการบริหาร 
ความเส่ียงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารชายมีความคิดเห็นตอ
การบริหารความเส่ียงสูงกวาผูบริหารเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานศึกษา
ของนฤมล  บินหะยีอาวัง (2553, บทคัดยอ) ไดกลาวถึงการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบวา ผูบริหารที่เพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง โดยรวมไมแตกตางกัน  
 

 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 3 ท่ีวา “เพื่อเปรียบเทียบการระดับบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษา
ของผูบริหารไดแก ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี” นั้น โดยภาพรวม พบวา ผูบริหารที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับคาเฉล่ียการบริหารความเส่ียงสูงกวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงปฏิเสธสมมุติฐานวิจัยขอท่ี 3 ท่ีวา 
“ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและ
นนทบุรีของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ” จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังกลาวจากผลการวิจัยสอดคลองกับจากงานศึกษาของนฤมล  
บินหะยีอาวัง (2553, บทคัดยอ) ไดกลาวถึงการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูบริหารท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกันตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน  
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 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 4 ท่ีวา “เพื่อเปรียบเทียบการระดับบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณ
ของผูบริหารไดแก ประสบการณในการทํางานมากและนอย” นั้น โดยภาพรวม พบวา ผูบริหารที่มี
ประสบการณการทํางานมากมีระดับคาเฉล่ียการบริหารงานสูงกวาผูบริหารท่ีมีประสบการณการ
ทํางานนอย และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 (t=2.682) ซ่ึงตอบรับสมมุติฐานวิจัยขอท่ี 4 
ท่ีวา “ระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและ
นนทบุรีของผูบริหารท่ีมีประสบการณการทํางานมากและผูบริหารท่ีมีประสบการณการทํางานนอย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ” จึงยอมรับสมมติฐาน ดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
สุมนา  เสือเอก (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารท่ีมีประสบการณในการทํางานมากมีระดับคาเฉล่ียการ
บริหารงานสูงกวาผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน และ
สอดคลองกับสุรินทร  อนุชิราชีวะ (2554, บทคัดยอ) วาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํางานมาก
มีความคิดเห็นตอการบริหารความเส่ียงสูงกวาผูบริหารที่มีประสบการณในการทํางานนอยและ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับแนวทางในการเสริมสรางประสบการณให 
เกิดข้ึนกับบุคลากรในการบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับงานวิชาการของโรงเรียนจากงานศึกษา
ของทิวสุดา  ศรีสุระพลกิจ (2554, บทคัดยอ) พบวา ควรจัดทําปฏิทินงานท่ีมีความชัดเจนในการจัด
กิจกรรมตางๆ ควรมีการจัดอบรม สัมมนาพัฒนาความรูดานตางๆ ใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง  
ควรสรางสัมพันธภาพแบบพี่แบบนองระหวางผูบริหารและครูภายในโรงเรียน ควรเพิ่มจํานวนคร้ัง
ในการนิเทศตอภาคเรียนใหมากข้ึน มีการกํากับติดตามอยางใกลชิดและจัดทําเอกสารใหเปน
ปจจุบัน และมีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของโรงเรียนใหครอบคลุมท้ัง 4 ดาน คือ การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การนิเทศการศึกษา และการวัดและประเมินผล และ
ดังกลาวสอดคลองกับธํารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ (2551, หนา 127-131) วาเม่ือองคกรมีคนเปนตัวหลัก
ในการดําเนินงาน ดังนั้นยอมมีโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงอันเนื่องมาจากการทํางานของคนไดเสมอ 
ซ่ึงหากองคกรใดไมระวังปองกันหรือแกไขความเส่ียงแลว เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนก็จะมีผลกระทบ
ตอองคกรนั้นๆ ดังนั้นโรงเรียนจึงไดจัดใหมีการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจใหกับ
บุคคลากรทุกคนในโรงเรียน แตถามีบุคคลากรใหมเขามาหลังจากการอบรมสัมมนาไดดําเนินการ
ไปแลวโรงเรียนจะตองบริหารความเส่ียงดวยการใหหัวหนากลุมสาระเปนผูใหความรูความเขาใจ
ในหลักสูตรสถานศึกษากับบุคคลากรใหม ซ่ึงสอดคลองกับ COSO (2004 อางถึงใน สมาคมผูตรวจ
สอบภายในแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551, หนา 52) ท่ีกลาววา 
ปจจัยตอความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล 
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กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกรควรตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือใหเขาใจ กรอบ
การบริหารความเส่ียง ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในการจัดการความเส่ียง และส่ือสารขอมูล
เกี่ยวกับความเส่ียง ผูบริหารโรงเรียนจะกํากับติดตามผลจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
ครูท่ีตองสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ COSO (2004 อางถึงใน สมาคม
ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2551, หนา 68) ท่ี 
กลาววา การติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงข้ันตอนสุดทายของปจจัยท่ีสําคัญตอความสําเร็จ
ของการบริหารความเส่ียง คือการกําหนดวิธีท่ีเหมาะสมในการติดตามการบริหารความเส่ียง  
การติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงควรพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้ (1) การรายงานและการ
สอบทานข้ันตอนกระบวนการบริหารความเส่ียง (2) ความชัดเจนและสมํ่าเสมอของการมีสวนรวม
และมุงม่ันของผูบริหารระดับสูง (3) บทบาทของผูนําในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความ
เส่ียงและ (5) การประยุกตใชเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง  
 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สอดคลองกับ รุงชัชดาพร  เวหะชาติ (2552, หนา 
10) ท่ีกลาววา หลักสูตรสถานศึกษาจะบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวเพียงใดน้ัน ภารกิจ
การบริหารงานวิชาการประการหนึ่งท่ีสําคัญยิ่ง คือการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียน
ไดเรียนรู และสรุปองคความรูดวยตนเองโดยมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมลูในการ
จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความถนัดความสนใจและความตองการของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรอยาง
แทจริง หลังจากการประเมินพบวาความเส่ียงในเร่ืองของบุคลากรขาดการใชส่ือท่ีหลากหลายเปน
อันดับแรกในการประเมินความเส่ียง ดังนั้นโรงเรียนจึงมีวิธีบริหารความเส่ียงในเร่ืองของครูยังใช
ส่ือในการเรียนการสอนไมหลากหลาย โดยการจัดอบรมวิธีการใชส่ือท่ีถูกตองพรอมท้ังกระตุนให
ครูมีการใชส่ือท่ีหลากหลายในการสอน รวมท้ังจัดประชุมใหครูไดแลกเปล่ียนเรียนรูการใชส่ือ ซ่ึง
สอดคลองกับ COSO (2004 อางถึงใน สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551, หนา 52) ท่ีกลาววา ปจจัยตอความสําเร็จของการบริหารความ
เส่ียงการฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกร
ควรตองไดรับการฝกอบรมเพื่อใหเขาใจ กรอบการบริหารความเส่ียง ความรับผิดชอบของแตละ
บุคคลในการจัดการความเส่ียง และส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียง โดยผูบริหารจะทําการติดตาม
ผลจากการจัดการเรียนการสอนอยางใกลชิดจึงสรุปผลเพื่อใหขอมูลแกครูนําไปปรับปรุงพัฒนา
ตอไป  
 ดานการนิเทศการศึกษาสอดคลองกับเจริญ  เจษฎาวัลย (2550, หนา 15-25) ท่ีกลาววา
เม่ือผูบริหารเผชิญกับความเส่ียงอันอาจเกิดข้ึนจากสถานการณท่ีไมมีความแนนอน ปจจัยที่ทําให
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เกิดความเส่ียงนั้น เรายากท่ีจะกําหนดแนนอนลงไปไดวามีอะไรบาง เพราะความเส่ียงท่ีมีในโลกน้ีมี
มากมายหลากหลาย ซ่ึงอาจจําแนกออกได 2 แหลงท่ีมาของความเส่ียง คือ (1) ปจจัยเส่ียงอันเกิดข้ึน
จากอิทธิพลภายนอกและ (2) ปจจัยเส่ียงอันเกิดข้ึนจากอิทธิพลภายใน ดังนั้นจากการประเมินแลว 
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโรงเรียนจึงใชการบริหารความเส่ียงเพื่อลดความสูญเสีย จากการที่การนิเทศตอง
เล่ือนออกไปโดยการใชการนิเทศแบบไมเปนทางการ ซ่ึงผูท่ีรับผิดชอบจะเปนคนใดคนหนึ่ง
ระหวางรองผูอํานวยการฝายวิชาการหรือหัวหนากลุมสาระเปนผูนิเทศแทนการนิเทศแบบเต็ม
รูปแบบและจะมีการติดตามจากผลการนิเทศที่ผานมา ผลการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอน
อยางไร ซ่ึงสอดคลองกับนฤมล  สะอาดโฉม (2550, หนา 18) ท่ีกลาววาความเส่ียงท่ีไมไดเกิดข้ึน
เปนประจําแตสงผลกระทบตอการสัมฤทธิผล ตามแผนยุทธศาสตรเปนอีกหนึ่งกลุมความเส่ียงหลัก
ท่ีผูบริหารองคกรควรใหความสําคัญ รวมถึงการเกิดจากปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมของ
ผูบริหารดวย และสอดคลองกับเสาวนี  ตรีพุทธรัตน (2548, หนา 20-35) ท่ีกลาววา ผูบริหารตอง
กํากับติดตามวาเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวหรือมีปญหาหรือไม หากไมเปนไปตามแผนหรือมี
ปญหาจะไดใหการนิเทศ เพื่อแกไขปรับปรุงแกไข 
 ดานการวัดและประเมินผล การนํากระบวนการบริหารความเส่ียงเขามาทําใหสามารถ
ระบุความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในดานการวัดและประเมินผลการเรียนคือ ระบบการวิเคราะหผลการวัดและ
ประเมินผลยังไมชัดเจน แตเปนการประมาณคาอยางงายเทานั้นและการเก็บรวบรวมผลเพื่อนํามา
วิเคราะหยังไมเปนระบบ ซ่ึงสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ(2545, หนา 16) ท่ีกลาววาการวัดผล
และประเมินผล ท่ีไดกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 26 วา ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษาดังนี้ (1) 
กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา (2) สงเสริมใหครู
จัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู (3) สงเสริมใหครู
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจาก
กระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน (4) จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณและผล
การเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (5) พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
 ดังนั้นโรงเรียนบริหารความเส่ียงโดยการนําขอมูลจากการวัดและประเมินผลมาใช
พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชวัดและประเมินผลใหมีมาตรฐานมากข้ึน สามารถประเมินผลการเรียนไดตาม
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ตัวช้ีวัดของหลักสูตร ซ่ึงจะมีการติดตามผลการบริหารความเส่ียงจากรองรอยของเอกสารนําผลไป
เปรียบเทียบ สวนรูปแบบการบริหารความเส่ียงท่ีผูบริหารควรนํามาปรับใชในสถานศึกษาจากงาน
ศึกษาของ ปสุตา  โอษฐจันทรศรี (2556, บทคัดยอ) กลาวถึงรูปแบบการบริหารความเส่ียงดาน
นโยบายและดานกลยุทธของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พบวา ความเส่ียงดานนโยบายประกอบดวย 6 องคประกอบคือ เปาหมายและวัตถุประสงคของ
นโยบาย ทรัพยากร การติดตอส่ือสาร ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ สภาพสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง และความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติ สวนความเส่ียงดานกลยุทธ์ิ
ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา การกําหนดทิศทาง
ของสถานศึกษา การกําหนดกลยุทธ์ิสถานศึกษาการปฏิบัติตามกลยุทธ์ิสถานศึกษา การควบคุมและ
การประเมินกลยุทธ์ิสถานศึกษา และจากงานศึกษาดังกลาวยังพบวาความเส่ียงท้ังสองดานมี
ความสัมพันธกันโดยรูปแบบการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนควรประกอบดวย 1. 
โรงเรียนตองมีหนวยงานหรือมีการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียง 
อยางชัดเจน 2. โรงเรียนตองสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางการศึกษา เชน การสรางความ
โดดเดน  มีความเปนอัตลักษณ  มีการบริหารงบประมาณอยางคุมคาและมีการเทียบเคียง 
(Benchmark) คุณภาพการศึกษากับองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 3. โรงเรียนตองสรางความรวมมือ
กับหนวยงานตางๆ สามารถบริหารจัดการดานความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆเพื่อปฏิบัติตามกลยุทธโดยตองการปรับลดรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนเอกชนตองมีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ท้ังระบบท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริหารคาตอบแทนครูอยางชัดเจน หรือกองทุนเล้ียงชีพเพื่อเปน
ขวัญกําลังใจและรักษาบุคลากรไวในองคกร ดังกลาวสอดคลองกับธร  สุนทรายุทธ (2550, หนา 48) 
ท่ีกลาวไววาการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเปนระบบนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากร 
ทุกคน ทุกฝายในหนวยงานซ่ึงถือวาเปนกิจกรรมของทุกคนในองคกร ผูบริหารจะตองสรางความ
ตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการบริหารความเส่ียงขององคกร ท่ีทุกคนตองทําเปน
ประจํา และทําอยางตอเนื่องเปนระบบ มีรูปแบบท่ีชัดเจน สามารถนําไปใชไดจริงในองคกร 
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ขอเสนอแนะในการวิจัย 
  
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อในการนําไปใช 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา และเพ่ือกําหนดแนว
การบริหารความเส่ียงของผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดนนทบุรี และหนวยงานท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้  
 1.1. สงเสริมใหผูบริหารในสถานศึกษา มีสภาพการปฏิบัติงานและบริหารงานโดยใช
การบริหารความเส่ียงตามแนวทางท่ีถูกตอง โดยจัดอบรมการปฏิบัติงานหรือการบริหารงาน โดยใช
การบริหารความเส่ียงแนวทางศาสนาอิสลามท่ีถูกตอง เปนตน 
 1.2. สงเสริมใหผูบริหาร มีความรูความเขาใจหลักการบริหารความเส่ียงใหมากข้ึน 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือบริหารงานอันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพงานท่ีดี ดวยการจัดอบรมให
ความรูเร่ืองหลักการบริหารความเส่ียงตามแนวทางท่ีถูกตอง เปนตน 
 1.3. สงเสริมใหโรงเรียนเอกชน มีการใชหลักการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 
และการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด  
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ดานประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง
ของผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเทานั้น 
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาผูบริหารในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและในระดับอุดมศึกษา 
 2.2 ดานพื้นท่ี ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงของ
ผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเทานั้น  
จึงนาจะไดมีการศึกษากับผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอ่ืนๆ ดวยเชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ซ่ึงจะไดขอมูลในขอบเขตท่ีกวางข้ึน 

 2.3 ดานเนื้อหาการศึกษา ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจเทานั้น  
จึงนาจะไดมีการศึกษา และวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงของผูบริหารในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 

 


