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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 24 
กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา 22) การดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงและราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานักงานใดสํานักหนึ่งในสังกัดกระทรวง โดยเฉพาะประสานงานตางๆ 
ในกระทรวงและดําเนินงานตางๆ ท่ีมีลักษณะเปนงานท่ีตองปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชา 
อันเปนอํานาจหนาท่ีซ่ึงจะตองมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกําหนดในกฎหมายอ่ืน
จัดทํางบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ ซ่ึงการบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี มีความจําเปน
และสําคัญอยางยิ่ง สอดคลองกับพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในหมวดท่ี 3 มาตรา 9 (1) กําหนดใหสวนราชการตองทําแผนปฏิบัติ
ราชการลวงหนาและในมติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรกําหนดให “การบริหารความเส่ียง” เปน
ตัวช้ีวัดในการบริหารจัดการองคกรเพื่อสงเสริมและผลักดันใหมีการบริหารความเส่ียงท่ีดี 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หนา 3) 
 จะเห็นไดวา การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา
มุงเนนการพัฒนาระบบราชการไทยใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีมาตรฐานเทียบเทาเกณฑ
สากล ใหประชาชนไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพอันจะเกิดประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม 
ดังนั้นหากโรงเ รียนมีการกํากับดูแลตนเอง ท่ีดี  ถือ เปนองคประกอบสําคัญท่ีแสดงถึง 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตอการดําเนินงาน ความโปรงใสของการดําเนินงาน การปกปอง
ผลประโยชนของสวนรวม จะสงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและมาตรฐานของการ
ดําเนินงานในโรงเรียน ดังนั้นการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุถึงการกํากับดูแลท่ีดีจึงตองมีระบบการ
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จัดการ เพ่ือใหเกิดการควบคุม ดูแล การเลือกใชกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีระบบเปนสากล 
มีมิติท่ีครอบคลุมมาจัดการกับความเส่ียงในการดําเนินงานของโรงเรียน เปนการวางแนวทางสู
รูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐานสากล ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ .ศ. 2546 นอกจากนี้สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได เ ลือกระดับความสําเ ร็จของการจัดทําระบบบริหารความเ ส่ียงเปนหัวขอ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ี 17  
ท่ีหนวยงานในสังกัดตองดําเนินการ และไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมิน 
ความเส่ียงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 
11)  
 การบริหารงานขององคกรทุกประเภท ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตางมีวัตถุประสงค 
บางประการ เชน เพื่อคุณภาพการศึกษา เพื่อสรางผลกําไร เพื่อการใหบริการประชาชน เปนตน  
ไมวาจะกําหนดวัตถุประสงคไวเชนใดก็ตาม การบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้น ก็ตองประสบกับ
ความเสี่ยง (Risk) อยูเสมอ ซ่ึงอาจปรากฏในลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป เชน นโยบาย การเงิน 
ทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี การเมือง ความเส่ียง เปนภาวะคุกคาม ปญหา อุปสรรค หรือการ
สูญเสียโอกาส ซ่ึงจะมีผลทําใหองคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หรือกอใหเกิดผล 
เสียหาตอองคกร ท้ังในดานกลยุทธ การปฏิบัติงาน การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ประเด็น
สําคัญในเร่ืองเกี่ยวกับความเส่ียงคือความไมแนนอน (Uncertainty) ของผลลัพธ ถึงแมบางทาน
อาจจะใหคําอธิบายวาความเส่ียงกอใหเกิดเฉพาะผลท่ีติดตามมา ท้ังในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได และ
หากบริหารความเส่ียงไดอยางถูกตองแลว ความเส่ียงจะกอใหเกิดโอกาส และนําไปสูนวัตกรรมได
ตัวอยางเชน โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) ถึงแมวาอาจมีความเส่ียงเขามา
เกี่ยวของคอนขางมาก แตหากสามารถควบคุมความเส่ียงไดแลว จะชวยกอใหเกิดโอกาสในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน และการใหบริการประชาชนอยางมาก ความเส่ียงเปนเร่ือง
ประกอบกันระหวางองคประกอบอยางนอย  2 สวน  คือโอกาสท่ีนาจะเกิดข้ึนของส่ิงท่ีได 
พึงประสงคกับผลกระทบท่ีตามมา ประโยชนพึงไดรับจากการที่องคกรมีการบริหารความเส่ียงอยาง
เหมาะสมจะเปนการสนับสนุนกลยุทธและแผนงาน ชวยในการบรรลุจุดประสงค เขาใจภัยคุกคาม
ของโครงการ การปฏิบัติงานในองคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหแนใจวาอยูในภาวะควบคุมได 
สนับสนุนใหมีการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากนั้นทําใหมีการส่ือสารกันในองคกร
มากข้ึน ความสัมพันธก็ดีข้ึนตามมา ผลโดยรวมจะชวยใหองคกรมีชัยชนะตอคูแขงถาองคกรนั้น
ยอมรับระดับความเส่ียง (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 1)  
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 ความเสี่ยงสามารถเกิดข้ึนกับธุรกิจและสถานศึกษาไดตลอดเวลา ดังนั้นความเส่ียงเปน
เร่ืองอนาคตท่ีประกอบดวยความไมแนนอน ธุรกิจท่ีตองสูญเสียทรัพยากรในหลายๆ ดานเร่ืองอาจ
ถึงข้ันปดกิจการ เนื่องจากขาดการพิจารณาความเส่ียงในดานตางๆ อาจเปนเพราะรูเทาไมถึงการณ
หรือกลาเส่ียงมากเกินไป ผูท่ีเกี่ยวของจึงควรตระหนักในเร่ืองของความเส่ียงใหมากข้ึน เพราะ 
ความเส่ียงที่เกิดข้ึนมักจะเกิดจากปจจัยตางๆ มากมายท้ังภายในสถานศึกษา เชน ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และภายนอกสถานศึกษา เชน สภาพแวดลอมดาน กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง คูแขง 
คานิยมทางสังคม เปนตน ซ่ึงมีท้ังควบคุมไดและควบคุมไมได ดังนั้นไมวาจะเปนองคกร
สถานศึกษาใด โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ีเปนของเอกชนจําเปนตองมีการบริหารความเส่ียง 
(Risk) ในดานตางๆ เหมือนกับองคกรธุรกิจ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือท่ีจะทําใหเกิดความม่ันใจ 
ความเส่ียงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบตอโรงเรียน จะไดรับการพิจารณาและจัดการใหหมดๆ ไปหรือลด
นอยลง ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของโรงเรียน สอดคลองกับ สุเพชร  ยอดตา (2552, หนา 1) วาการบริหารงานของ
ผูบริหารสามารถนําหลักการการตรวจสอบภายใน ซ่ึงถือเปนเคร่ืองมือหรือผูชวยของผูบริหารและผู
ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรู และกลุม
การบริหารโรงเรียน รวมท้ังเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีจะทําใหผลการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด การตรวจสอบภายในใหเปนการ
สนับสนุนและเพิ่มคุณคาใหกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค การ
วางแผนการตรวจสอบ การนําแผนสูการปฏิบัติ การติดตามผลและการรายงานผล การตรวจสอบ
ภายในจะเปนหลักประกันการทํางานในองคกร เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ไดกําหนดตัวช้ีวัดในมิติท่ี 3 ในเร่ืองมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการระดับความสําเร็จ
ของการตรวจสอบภายใน กําหนดตัวช้ีวัดเปน (Milestone) 5 ระดับข้ันตํ่าคือระดับท่ี 3 จะตองใหได
คือจะตองมีการจัดทําแผนตรวจสอบติดตามผล การประเมินความเส่ียงของกิจกรรมซ่ึงเปนจุดเนนท่ี
ตองใหความสําคัญ 
 ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารงาน เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบโดยตรง จึงตอง
มีความรูความสามารถ มีประสบการณในการบริหารงาน ความเส่ียงในการบริหารงานสามารถ
เกิดข้ึนไดตลอดเวลา ความรูและประสบการณการทํางานท่ีตางกันอาจจะทําใหความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดแตกตางกัน เพราะผูท่ีมีประสบการณมาก จะปรับเปล่ียนความคิด พฤติกรรม สามารถ
คาดการณถึงผลการปฏิบัติงานและเปนผูเช่ียวชาญท่ีสามารถคนหาแกไขปญหาภายใตภาวะความ
เส่ียงไดเปนอยางดีหรือไมนั้นข้ึนอยูกับความรู ความเช่ือ และความคิดเห็น ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ
ของเจตคติตอวิธีการหรือรูปแบบการบริหารความเส่ียงในแตละองคกร หากในองคกรมีบรรยากาศ
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การบริหารความเส่ียงท่ีเนนถึงความปลอดภัย มองปญหาเชิงระบบ จะสงผลตอเจตคติท่ีดีในการ
บริหารงาน เนื่องจากเจตคตินั้นมีความสัมพันธกับความรู และการปฏิบัติงานของบุคคล ซ่ึงถือเปน
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการบริหารงานสําเร็จหรือลมเหลว และปจจัยท่ีจะสงผลตอความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการศึกษาโดยตรงไดแก บุคลากรผูมีหนาท่ีและบทบาทเกี่ยวกับสถานศึกษาโดย
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากบุคลากรเปนตัวจักรท่ีจะ
นํามาเปนพลังในการขับเคล่ือนใหการบริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ตอไป (สมพศิ  ภารสมบูรณ, 2544, หนา 20-21) 
 สําหรับเร่ืองความเส่ียงในบริหารงานงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ิมใหความสําคัญต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพราะไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนตัวช้ีวัดท่ี 17 เร่ืองระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบการบริหารความเส่ียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549, หนา 60)  
 จากหลักการดังกลาวผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเห็นถึงความสําคัญของ 
ความเส่ียงในบริหารงานงานสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี เพื่อเปนการสงเสริมพลังในการบริหารงานภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครท่ีเนนการพึ่งตนเองและการอยูไดอยางม่ันคงและมีศักดิ์ศรีแหงคุณธรรม 
จริยธรรมแหงอิสลามท่ีดีท่ีพรอมจะมอบใหแกเยาวชน เพราะแนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาที่ใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมในภาวะความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายองคกร เพื่อ
เปนแรงเสริมฐานเศรษฐกิจและสังคมของทรัพยากรมนุษยใหเขมแข็ง และในขณะเดียวกันก็
สงเสริมการพัฒนาการศึกษาภายในประเทศใหมีเสถียรภาพดุลยแหงความรูและคุณธรรมในสังคม
ระหวางประเทศของเยาวชนท่ีจะสามารถปรับตัวเลือกรับส่ิงท่ีเปนประโยชนและพรอมรับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ จากท้ังภายในและภายนอกประเทศได และนําไปสูความอยูดีมีสุขของคนไทยใน
การกาวยางสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 อยางภาคภูมิใจ 

 
ปญหาการวิจัย 
 
 มีปญหาการวิจัยดังตอไปนี้  
 1.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวมเปนอยางไร 
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 2.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหาร จําแนกเปนเพศชายและเพศหญิงแตกตางกันหรือไม
อยางไร 
 3.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดนนทบุรีตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร จําแนกเปนปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี
แตกตางกันหรือไมอยางไร 
 4.  ระดับบริหารความเส่ียงขอโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณของผูบริหาร จําแนกเปนประสบการณมากและนอยแตกตาง
กันหรือไมอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม     
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหารไดแก เพศชายและเพศหญิง 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหารไดแก ปริญญาตรีและ 
สูงกวาปริญญาตรี 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณของผูบริหารไดแก ประสบการณในการ
ทํางานมากและนอย 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 
 ผูวิจัยต้ังสมมติฐานการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
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 2.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี ของผูบริหารเพศชายและผูบริหารเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 
 3.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
และนนทบุรี ของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 4.  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร
และนนทบุรี ของผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานมากและผูบริหารที่มีประสบการณการทํางาน
นอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ขอบเขตในการวิจัย 
 
                 1.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง   
                       1.1  กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ปการศึกษา 2555 จํานวน 51 สถานศึกษาละๆ 15 คน รวม
จํานวน 765 คน   
                      1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 สุมจํานวนโรงเรียน 51 โรงเรียน สุมมารอยละ 70 ได
กลุมตัวอยางจํานวน 36 โรงเรียน ข้ันตอนท่ี 2 สุมผูบริหารโรงเรียนละ 15 คน สุมมารอย 70 ได
ผูบริหารโรงเรียนละ 11 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 396 คน ซ่ึงสูงกวาตารางการเลือกกลุมตัวอยางของ
เกรจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) และยอมรับได 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหาและตัวแปรท่ีศึกษา 
 ผูวิจัยกําหนดสาระสําคัญของการศึกษาไวดังนี้ 
 2.1  ดานเนื้อหา การบริหารความเส่ียงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ใชองคประกอบการบริหารความเส่ียงตามแนวทางทฤษฏี 
การบริหารความเส่ียงของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of Tread way Commission) 
(ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส, 2547, หนา 7) 
 2.2  ดานตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 2.2.1  ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หมายถึง สถานภาพของ
ผูบริหาร ไดแก 
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 2.2.1.1  เพศ จําแนกเปน 
 1)  เพศชาย 
 2)  เพศหญิง 
 2.2.1.2  วุฒิการศึกษา จําแนกเปน 
 1)  ปริญญาตรี 
 2)  สูงกวาปริญญาตรี 
 2.2.1.3  ประสบการณในการทํางาน จําแนกเปน 
 1) ประสบการณมาก (5 ปข้ึนไป) 
 2)  ประสบการณนอย (ต่ํากวา 5 ป) 
 2.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) หมายถึงองคประกอบของการบริหาร
ความเสี่ยงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
ใชองคประกอบของการบริหารความเส่ียงตามแนวทฤษฏีการบริหารความเส่ียงของ COSO  
(Committee of Sponsoring Organization of Tread way Commission) (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส, 
2547, หนา 7) ประกอบดวย 
 2.2.2.1  สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 
 2.2.2.2  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)  
 2.2.2.3  การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ (Event Identification) 
 2.2.2.4  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 2.2.2.5  การตอบสนองตอความเส่ียง (Risk Response) 
 2.2.2.6  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 2.2.2.7  ขอมูลและการติดตอส่ือสาร (Information & Communication) 
 2.2.2.8  การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน (Monitoring) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  (Conceptual Framework) 
 
                          ตัวแปรตน                                                                 ตัวแปรตาม 
               (Independent Variables)                            (Dependent Variables)                                                            
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
         
 
                       
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพทเพื่อความเขาใจท่ีตรงกันดังตอไปนี้ 
 กรุงเทพมหานคร หมายถึง เมืองหลวงและเปนเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ
ไทยรวมท้ังเปนศูนยกลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสง การเงินการธนาคาร  
การพาณิชย การส่ือสาร และความเจริญกาวหนาดานอ่ืนๆ ของประเทศไทยท่ีใชเปนพื้นท่ีใน 
การวิจัย                   
 นนทบุรี หมายถึง จังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย เปนหนึ่งในจังหวัด
ปริมณฑล มีประชากรอยูหนาแนน เปนศูนยรวมราชการ มีการจัดสรรท่ีดินและกอสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก พื้นท่ีฝงตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดตอกับพื้นท่ีมีอาณาเขต
ติดตอกับกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชเปนพื้นท่ีในการวิจัย  

สถานภาพของผูบริหาร 
 
1. เพศ 
 1.1  ชาย 
 1.2  หญิง 
2. วุฒิการศึกษา 
 2.1  ปริญญาตรี 
 2.2  สูงกวาปริญญาตรี 
3. ประสบการณในการทํางาน 
  3.1  ตั้งแต 5 ป ข้ึนไป 
  3.2  นอยกวา 5 ป 

การบริหารความเสี่ยง 8 ดาน 
(ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร, 2547, หนา 7) 
 
1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร  
2.  การกําหนดวตัถุประสงค   
3.  การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ  
4.  การประเมินความเส่ียง  
5.  การตอบสนองตอความเส่ียง  
6.  กิจกรรมการควบคุม  
7.  ขอมูลและการติดตอส่ือสาร  
8.  การติดตามประเมินผลหรือการ
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 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง โรงเรียนเอกชน (ราษฎร) ท่ีมีหลักสูตร
สถานศึกษาประกอบดวยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา  บริหารงานโดยใชงบประมาณสวนตัวภายใตการกํากับดูแลของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีซ่ึงอยูในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
 การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของโรงเรียน  
โดยอาศัยหนาท่ีหลักทางบริหารอยางนอย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การนํา และ
การควบคุม ซ่ึงกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบท่ีจะใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สถานภาพของผูบริหาร หมายถึง สถานภาพลักษณะสวนตัว ฐานะหรือเกียรติภูมิของ
บุคคลหรือกลุม เปนตําแหนงของบุคคลหน่ึง หรือกลุมหนึ่งท่ีไดรับความนับถือจากสาธารณชนเปน
ส่ิงกําหนดเฉพาะตัวบุคคลท่ีทําใหแตกตางจากผูอ่ืนประกอบดวย 
 1.  เพศ หมายถึง สถานภาพทางเพศของผูบริหารความเส่ียงโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกเปน 

 1.1  เพศชาย หมายถึง ผูบริหารเพศชายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
 1.2  เพศหญิง หมายถึง ผูบริหารเพศหญิงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี    
 2.  วุฒิการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาขณะดํารงตําแหนงของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกเปน 
 2.1  ปริญญาตรี 
 2.2  สูงกวาปริญญาตรี  
 3.  ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกเปน 
 3.1.  ประสบการณทํางานมาก หมายถึง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร
โรงเรียนต้ังแต 5 ป ข้ึนไป 
 3.2  ประสบการณทํางานนอย หมายถึง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร
โรงเรียนตํ่ากวา 5 ป  
 การบริหารความเส่ียง 8 ดาน (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร, 2547, หนา 7) หมายถึง
สภาพแวดลอมภายในองคกรการกําหนดวัตถุประสงค การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ  
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การประเมินความเส่ียง การตอบสนองตอความเส่ียง กิจกรรมการควบคุมขอมูลและการติดตอส่ือสาร  
และการติดตามประเมินผลหรือการรายงาน  
 สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) หมายถึง ผูบริหารใหความสําคัญ
ในการนําระบบการบริหารความเส่ียงเขามาใช จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนท่ีชัดเจน 
เพื่อสรางสภาพแวดลอมท่ีดี กําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 
กําหนดขอมูลในการตัดสินใจและการบริหารความเส่ียง สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงาน 
ท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง
ชัดเจน  
 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) หมายถึง กําหนดวัตถุประสงคของกระบวน 
การหลัก กําหนดเปาหมายสอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงคสอดคลองกับเปาหมาย ระบุวัตถุประสงค
และเปาหมายเปนลายลักษณอักษร กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมสามารถปฏิบัติและวัดผลได และปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีไดกําหนดไวอยางถูกตอง  
 การบงช้ีเหตุการณหรือการระบุเหตุการณ (Event Identification) หมายถึง ศึกษาจุดแข็ง
และจุดออนของโรงเรียนเพื่อเนนจุดแข็ง สรางความไดเปรียบและขจัดจุดออน ลดความเสียเปรียบ 
วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคเพื่อนํามาใชในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน ปรับเปล่ียนกลยุทธ
ใหมีความทันสมัย สอดคลองแตละสถานการณท่ีแตกตางกัน วิเคราะห สถิตินักเรียนแรกเขาเปน
ระยะๆ เพื่อทราบสถานการณปจจุบัน วิเคราะหเงินหมุนเวียนระยะส้ันและยาว และปองกันไมให
เกิดอันตรายระหวางการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร  
 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง มุงเนนคนหาส่ิงท่ีจะทําใหเกิด
เหตุการณท่ีอาจจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค วิเคราะหเหตุการณความเส่ียงและผลที่อาจจะเกิดข้ึน 
มีการเรียงลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อการแกไขกอนและหลัง ศึกษาและรวบรวมขอมูล
ผลกระทบของเหตุการณความเส่ียง นําขอมูลผลพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการใหระดับความรุนแรง
ท่ีไมคาดฝนลดลง และประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทําสัญญาการประกันอุบัติเหตุภายในองคกร  
 การตอบสนองตอความเส่ียง (risk Response) หมายถึง เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับ
ปญหาท่ีเผชิญ ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการกับความเส่ียง พิจารณาผลกระทบ
ตอบุคลากรทุกระดับ กําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณความเส่ียง ใหความรวมมือ
กับหนวยงานอ่ืนในการจัดการกับความเส่ียง และแบงความรับผิดชอบกับหนวยงานอื่นในการ
จัดการกับความเส่ียง  
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 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุม
แตละกิจกรรมอยางชัดเจน มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมแตละกิจกรรมเปน
ลายลักษณอักษร กําหนดการสอบทานโดยผูบริหารในกิจกรรมที่สําคัญ กําหนดกลไกในการ
ควบคุมเพื่อปองกันและลดจุดออนการควบคุม ระบุอยางชัดเจนถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากร และกําหนดการควบคุมทางกายภาพ เชน เคร่ืองมือ อุปกรณ การรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพยสินไวอยางชัดเจน  
 ขอมูลและการติดตอส่ือสาร (Information & Communication) หมายถึง กระบวนการ
สอบทานความเขาใจของบุคลากรเพื่อวัดประสิทธิภาพในการส่ือสาร วิธีปฏิบัติในการใหขอมูล
ภายในและภายนอกสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด กําหนดวิธีปฏิบัติในการติดตอส่ือสาร
ระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิผล เชน การประชุมทุกเดือนหนังสือเวียน นําขอมูลในอดีต
เปรียบเทียบกับเหตูการณปจจุบันเพื่อคาดการณงานในอนาคต การติดตอส่ือสารกับนักเรียน 
ผูปกครอง สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงภายใน และระบบการ
ติดตามความเส่ียงอยางตอเนื่องและตามความจําเปน  
 การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กําหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานใน
แตละชวงเวลาตามเวลาที่กําหนด รายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรับผิดชอบบริหาร 
ความเส่ียง รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กําหนด รายงานการ
บริหารความเส่ียงตามขอเท็จจริงอยางเปนอิสระไมปดบังส่ิงผิดปกติ และจัดทํารายงานการทางการ
เงินเปนไปอยางถูกตองเช่ือถือได  

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับมีดังตอไปนี้ 
 1.  ไดทราบระดับการบริหารความเส่ียงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม 
 2.  ไดทราบความแตกตางของการบริหารความเส่ียงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามสภาพของผูบริหารไดแก เพศ จําแนกเปนเพศชายและ
หญิง 
 3.  ไดทราบความแตกตางของการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามสภาพของผูบริหารไดแก วุฒิการศึกษา จําแนก
เปนวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี 
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 4.  ไดทราบความแตกตางของการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามสภาพของผูบริหารไดแก ประสบการณในการ
ทํางาน จําแนกเปนประสบการณในการทํางานมากและนอย 
 5.  ไดขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
 6.  ไดแนวทางขยายงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ 

 
 


