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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเร่ือง “การบริหารความเส่ียงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี”  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเปนกรอบแนวคิดทางการศึกษา ตามลําดับดังนี้  
 1. การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

 2. หลักและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

 3. ทฤษฏีและวิวัฒนาการการบริหาร 

 4. การบริหารความเส่ียง 

 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 5.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
 5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

 
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
  
 เอกชนได เขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาของชาติมาเปนระยะเวลา 
อันยาวนาน โดยมิไดมีการกําหนดเปนระเบียบแบบแผนแตอยางใด เร่ิมแรกนั้นการจัดการศึกษาจะ
จัดข้ึนเฉพาะในวัง วัด และบาน สําหรับศาสนาอิสลามมีการดําเนินการโดยเอกชนมีมาเปนเวลา 
ชานานอาจจะมีพรอมๆ กับการมีผูนับถือศาสนาอิสลามในเอเซียอาคเนยกอ็าจจะพูดไมผิด เนื่องจาก
หลักธรรมของอิสลามตองการใหทุกคนไดเรียนรูเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดโดยไม
มีขอจํากัดของสถานะสวนบุคคล สําหรับในอาณาจักรแหงสยามจะมีพระภิกษุหรือเจานายใน 
ราชนิกุลเปนผูสอนวิชาการอานและเขียนหนังสือไทย วิชาเลข และขนบธรรมเนียมประเพณี ผูเรียน
สวนใหณมาจากตระกูลหรือครอบครัวขุนนาง สําหรับประชาชนท่ัวไปมีโอกาสไดรับการศึกษา
นอยมาก นอกจากไดรับการถายทอดวิชาชีพในครัวเรือนในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนป 2325-
2411 ซ่ึงมีเพียงเด็กผูชายเทานั้นท่ีไดเรียนหนังสือ สวนเด็กผูหญิงจะอยูเฝาบานหรือไมก็สงไปเปน
สนมในวังเรียนรูการทําครัว เย็บปกถักรอยและมารยาทไทย แมวาประเทศไทยจะติดตอคาขายกับ
ตางประเทศแลวก็ตาม แตการจัดศึกษายังจัดในวัดเปดโอกาสใหเด็กผูชายไดเลาเรียน เขียน อาน
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เทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2531, หนา 21-26) อนึ่งการวิวัฒนาการ
การศึกษาเอกชนสามารถเรียงลําดับเหตุการณไดดังนี้ 
 (1) ปพุทธศักราช 2479 ประกาศใชพระราชบัญญัติดรงเรียนราษฏ พ.ศ.2479 
กําหนดใหเจาของโรงเรียนท่ีมีทรัพยสินหรือมีฐานะพอท่ีจะต้ังโรงเรียนมิไดกําหนดวาผูจะเปน
เจาของตองมีวุฒิอะไร  ผูจัดการตองมีความรูสอบไลโดยไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษา 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงมีการเทียบรับรองใหหรือไมต่ํากวานั้น ครูใหญ
โรงเรียนท่ีเปดสอนท่ีมีวุฒิไมสูงกวาระดับประถมศึกษาจะตองมีวิทยฐานะไมต่ํากวาประโยคมูล
หรือผูท่ีมีวิทยฐานะซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดรับรองวาเทียบไดไมต่ํากวาโรงเรียนท่ีเปดสอน 
ช้ันมัธยมศึกษาหรือมัธยมวิสามัญศึกษาข้ึนไป จะตองมีวิทยฐานะไมต่ํากวาประโยคครูประถมหรือ
เปนผู มีวิทยฐานะซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบไดไมต่ํ ากวานั้น  ครูจะตองได รับ
ประกาศนียบัตรครู หรือสอบไลไดชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูมี 
วิทยฐานะซ่ึงกระทรวงรับรองเทียบไดไมต่ํากวานั้น เวนกรณีซ่ึงไมอาจเปนไปตามกําหนดการนีก้ใ็ห
รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดวิทยฐานะของครูเพียงสอบไลไมต่ํากวามัธยมศึกษาปท่ี 3 สําหรับครูสอน
เฉพาะวิชาชีพอ่ืนๆ ไมจําเปนตองมีวิทยฐานะท่ีกําหนด แตตองมีความรูความสามารถในเชิงวิชาชีพ
ท่ีตนจะสอนนั้น และโรงเรียน 6 ประเภทคือ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาวิสามัญ อาชีวศึกษา 
และการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้มีการควบคุมโรงเรียน การอุดหนุนโรงเรียน การถอนใบอนุญาตและ
บทลงโทษ 
 (2) ปพ.ศ. 2518 ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฏร (ฉบับท่ี 2) โดยแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฏร พ.ศ. 2479 ในบางเร่ือง ไดแก การเพิ่มอํานาจใหพนักงาน
เจาหนาท่ีโรงเรียนราษฏรในการปฏิบัติหนาท่ี อุดหนุนสงเสริมและชวยเหลือโรงเรียนและครูใหญ 
การคุมครองการทํางานและการสงเคราะหครูใหญและครู การถอนใบอนุญาตและมาตรการพิเศษ
และคณะกรรมการการศึกาเอกชน  โดยไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงของสถานศึกษาเอกชน และเชนเดียวกันกระทรวงศึกษิการไดตั้งหนวยงานมาดูแล
รับผิดชอบการจัดการศึกษาเอกชนข้ึนเปนการเฉพาะในป พ.ศ. 2518 ไดช่ือวา “สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน”  
 (3) ป พ.ศ. 2525 ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 (4 สิงหาคม 
2525) โดยไดปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฏรใหทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
การศึกษาใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยใหโอกาสเอกชนท่ีมีความพรอมในการจัด
การศึกษามาแบงเบาภารกิจของรัฐและเพ่ิมเติมลักษณะและการจัดต้ังโรงเรียน การบริหารและ 
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การควบคุมโรงเรียน จรรยามารยาท วินัยและหนาท่ี การอุดหนุน สงเสริมและชวยเหลือครูใหญ ครู 
และดานอ่ืนๆ เพื่อควบคุมกํากับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีประสิทธิภาพ 
 (4) ป พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงข้ึนหลายฉบับ เพ่ือกํากับ
ควบคุมสงเสริมโรงเรียนเอกชนใหมีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 (5) ป พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดยกรางพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายการศึกษา 
 (6) ป พ.ศ. 2544 โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
โดยกระทรวงไดแบงประเภทการศึกษาเปน 4 ประเภทคือ  
 (6.1) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
 (6.2) โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
 (6.3) โรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ 
 (6.4) โรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม 
 (7) ป พ.ศ. 2546 โรงเรียนเอกชนไดยายไปอยูภายใตการดูแลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ โดยหนวยงานท่ีกํากับดูแลไดเปล่ียน
ชื่อจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปน สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย, 2541, คํานํา) 
 (8) ป พ.ศ. 2550 เปล่ียนแปลงเปนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดย
ระบุอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มีอํานาจหนาท่ีดังนี้  
 (8.1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนตอคณะกรรมการ 
 (8.2) สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 (8.3) รับผิดชอบการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุน 
 (8.4) ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
 (8.5) เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน 
ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
 (8.6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย (สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน, 2552, หนา 25)  
 กลาวโดยสรุปวาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปนโรงเรียนราษฎรประเภทหนึ่ง 
ในจํานวน 7 ประเภทของโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามมาตรา 20(3) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  
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พ.ศ. 2497 โรงเรียนดังกลาวต้ังอยูในจังหวัดตางๆ ในเขตศึกษา 2 , 3 และ 4 ซ่ึงไดแกจังหวัด ยะลา 
นราธิวาส สตูล ปตตานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ระนอง และภูเก็ต เปน
โรงเรียนท่ีมีลักษณะและความเปนมาแตกตางจากโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามในเขตอ่ืนๆ 
เพราะนอกจากจะทําการสอนวิชาศาสนาอิสลามแลว ยังสอดแทรกการสอนวิชาสามัญและวิชาชีพ
เขาไปในหลักสูตรอีกดวย และโรงเรียนประเภทน้ีในภาคใตไดแปรสภาพมาจากสถานศึกษาท่ี
เรียกวา “ปอเนาะ” (Pondok) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2516, หนา 1) ในป พ.ศ. 2501 รัฐบาลมี
นโยบายท่ีจะปรับปรุงสงเสริมปอเนาะการแปรสภาพปอเนาะเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนา
อิสลาม  กระทรวงศึกษาธิการไดเร่ิมพัฒนาการศึกษาตามโครงการพัฒนาการศึกษาในสวนภูมิภาค 
พ.ศ. 2501 จึงไดเร่ิมงานพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนภาคแรก (วิทยา  บุญสม, 
2521, หนา 11) การดําเนินการแปรสภาพปอเนาะใหเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามนั้น 
เร่ิมตนจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปรับปรุงสงเสริมปอเนาะในภาคศึกษา 2 พ.ศ. 
2504 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2504 โดยใหปอเนาะมาจดทะเบียนและสงเสริมใหปอเนาะจัดการ
เรียนการสอนท้ังวิชาศาสนา วิชาสามัญและวิชาชีพ ท้ังนี้ก็โดยเหตุผลและนโยบายในความเปนไทย
ของประชากรท่ีเปนมุสลิม เพื่อใหการจัดการศึกษาของปอเนาะสอดคลองกับแนวนโยบายของการ
จัดการศึกษาของชาติอันเปนสวนรวม (ภาคการศึกษา 2 ยะลา, 2512, หนา 1) 
 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2509 หามจัดต้ังปอเนาะข้ึนตาม
ขอเสนอแนะของสภาความม่ันคงแหงชาติ  สวนปอเนาะท่ีจัดตั้งอยูแลวใหจดทะเบียนใหถูกตอง
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2509 และแปรสภาพเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามใหเสร็จส้ิน
(ภายใน 3-5 ป) หรือถึงวันท่ี 15 มิถุนายน 2514 สวนปอเนาะท่ีมิไดขอจัดต้ังเปนโรงเรียนราษฎร
สอนศาสนาอิสลามภายในกําหนดใหถือวาปอเนาะน้ันลมเลิกไป สวนโตะครูคนใดท่ีประสงคจะ
เปดสถานศึกษาข้ึนใหม หลังจากนี้ก็มีสิทธิยื่นเร่ืองราวขอจัดต้ังไดตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร พ.ศ. 2497 ทุกประการ ซ่ึงดังกลาวเปนผลใหปอเนาะท่ีมีอยูแปรสภาพเปนโรงเรียนราษฎร
สอนศาสนาอิสลามจนหมดส้ิน จากผลสํารวจเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2515 มีโรงเรียนอยูจํานวน
ท้ังส้ิน 426 โรงเรียน และไมปรากฏรายงานวามีปอเนาะจัดต้ังข้ึนใหม (วินิจ  สังขรัตน, 2544, หนา 
194) 
 ตอมาปอเนาะไดรับการปรับเปล่ียนใหเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามภายใน
วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2514 แลวโดยอยูในความควบคุมของกองโรงเรียนราษฎร กรมวิสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายท่ีใชบังคับและควบคุมโรงเรียนราษฎรคือ พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2497 ซ่ึงใชบังคับมาตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2497 ตอมาเม่ือป พ.ศ. 
2515 ไดมีการประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 216 ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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เอกชน (สช.) ข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการและไดโอนงานของกองโรงเรียนราษฎรไปเปนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2524, หนา 6) 
และในป พ.ศ. 2518 ไดมีการปรับปรุงอีกคร้ังหนึ่งเรียกวาพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร
พุทธศักราช 2518 ตอมาในป พ.ศ. 2525 จึงไดเปล่ียนช่ือ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนเพื่อให
สอดคลองกับช่ือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (วินิจ  สังขรัตน, 2544, หนา 258) 
 วินิจ  สังขรัตน (2544, หนา 308) วาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปนโรงเรียน
เอกชนท่ีพัฒนามาจากปอเนาะ ซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีตั้งข้ึนเพื่อสอนเยาวชนมุสลิมใหรูหลักธรรมของ
ศาสนาอิสลามสอนปฏิบัติศาสนกิจ โดยโตะครูซ่ึงมีความรูดานศาสนาอิสลามสภาพโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มี 2 ลักษณะคือ 
 (1) โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1) เปนโรงเรียนท่ีสอนวิชาศาสนาควบคูกับวิชา
สามัญ และสอนในระบบโรงเรียนโดยใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ป 2521 (ฉบับปรับปรุง 
ป 2533) และหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนป 2535 
 (2) โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2) เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนศาสนาอยางเดียวกับ
หลักสูตรท่ีสอนศาสนาควบคูกับวิชาสามัญ ซ่ึงใชหลักสูตรกรมการศึกษานอกโรงเรียน (หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตนป 2530) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนป 2521 (ฉบับปรับปรุงใหมป 2533) 
 1. แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบอิสลาม 
 ในปจจุบันประเทศมุสลิมสวนใหญมีระบบการศึกษาอยูสองระบบท่ีไดรับความนิยม
อยางมาก  ท้ังสองระบบวางอยูบนพื้นฐานปรัชญาที่ตางกัน เปาหมายทางการศึกษาจึงแตกตางกัน
โดยปริยาย ระบบการศึกษาท้ังสองนี้คือ  
        1.1 ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (Traditional System)   
        1.2 ระบบการศึกษาแบบสมัยใหม (Modern System)  
 ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมหรือ “ระบบการศึกษาศาสนา (Religious System)” 
การศึกษาในระบบนี้จะเนนหนักในเร่ืองศาสนาใหผูเรียนศรัทธาตออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ดวยความ
บริสุทธ์ิใจและนําศาสนามาเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิต และยอมรับวะหยู (คําวิวรณ) เปนแหลงท่ีมา
ของสัจธรรม 
 ระบบการศึกษาแบบสมัยใหมเปนระบบการศึกษาท่ีไดรับอิทธิพลจากปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาเซคคิวลา (Secular) ท่ีแยกศาสนาออกจากการเมือง การศึกษาในระบบนี้จะไม
ยอมรับวาวะหยู (คําวิวรณ) คือแหลงท่ีมาของความรู แตจะยอมรับความรูท่ีเปนวิทยาศาสตรท่ีมา
จากสมมุติฐานตางๆ ท่ีไดรับการทดลองทางวิทยาศาสตรเทานั้น   
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  ปจจุบันการศึกษาท้ังสองระบบดังกลาวมีบทบาทสําคัญในประเทศมุสลิม ผูท่ี
สําเร็จการศึกษาจากการศึกษาแบบสมัยใหมมักไดทํางานกับภาครัฐ และไดดํารงตําแหนงท่ีสูง  
สวนผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากการศึกษาแบบดั้งเดิมจะวนเวียนอยูกับการเปนครูสอนศาสนา บางคน
อาจจะรับราชการ และไดรับตําแหนงท่ีคอนขางตํ่า เม่ือเปนเชนนี้ประชาชนสวนใหญจึงมุงไปยัง
สถาบันท่ีใชระบบการศึกษาแบบสมัยใหม โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีโอกาสมักจะเลือกเรียน
ในสถาบันท่ีใชระบบการศึกษาแบบสมัยใหม สวนบรรดานักศึกษาที่ขาดโอกาสจะเลือกศึกษาใน
สถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม อาจจะเปนเพราะเหตุนี้ท่ีทําใหผลผลิตทางการศึกษาแบบดั้งเดิม  
ไมสามารถท่ีจะเทียบเคียงกับผลผลิตทางการศึกษาแบบสมัยใหม ในประเทศไทยก็เชนกันการศึกษา
อิสลามมีสองระบบ คือการศึกษาแบบดั้งเดิมและระบบการศึกษาแบบสมัยใหม บางสถาบันการศึกษา 
จะมีท้ังสองระบบ แตจะเปนอิสระตอกัน เชน กรณีโรงเรียนสองระบบ และโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ซ่ึงในชวงเชาจะเปนการสอนวิชาศาสนาเพียงอยางเดียว สวนในตอนบายจะเปน
ระบบการสอนวิชาสามัญ แมในปจจุบันโรงเรียนเอกชนไดใชหลักสูตรบูรณาการ แตไมสามารถ
สรุปไดวาผลผลิตของหลักสูตรนี้จะดีกวาผลผลิตของหลักสูตรเดิมท่ีแยกวิชาศาสนาและวิชาสามัญ
ออกจากกัน ท้ังนี้เพราะหลักสูตรบูรณาการที่แทจริงไมไดหมายถึงการรวมวิชาศาสนาและวิชา
สามัญเขาดวยกันอยางเดียว แตหลักสูตรบูรณาการมีความหมายท่ีลึกซ้ึงกวานั้น   
 ความจริงการศึกษาในทัศนะอิสลามเปนการศึกษาแบบบูรณาการท้ังวิชาศาสนา
และวิชาการเขาดวยกัน การกลับสูระบบการศึกษาแบบอิสลามท่ีแทจริงจําเปนท่ีจะตองสรางระบบ
ใหมข้ึนมา ระบบการศึกษาใหมตองเปนแบบบูรณาการท่ีท้ังสองระบบสามารถศึกษาดวยกันอยางมี
กฏเกณฑ และท้ังสองระบบจะแยกออกจากกันไมได ไมควรมีการแยกวิชาศาสนาออกจากวิชา
สามัญหรือแยกวิชาสามัญออกจากวิชาศาสนา เพราะตามทัศนะอิสลามนั้นไมไดหมายถึงการศึกษา
วิชาอัลกุรอานหรือวิชาศาสนบัญญัติเพียงอยางเดียว แตหมายถึงการศึกษาทุกสาขาวิชาท่ีสอนตาม
ทัศนะของอิสลาม บรรดาประเทศมุสลิมในอดีตมีหลักสูตรท่ัวไปเพียงหลักสูตรเดียวไมมีการแยก
วิชาศาสนาและวิชาสามัญ การแยกวิชาศาสนาและวิชาสามัญออกจากกันนั้นเร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี 
19-20 แหงคริสตกาล เม่ือประเทศมุสลิมตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก 
 ในตนศตวรรษท่ี 21 นี้ถือวาเปนสมัยฟนฟูการศึกษา นักการศึกษามุสลิมตาง
พยายามท่ีจะยอนกลับไปสูยุคนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) สมัยนั้นการศึกษามีเพียงระบบเดียว แตการบูรณา
การที่แทจริงเปนส่ิงท่ียากในทางปฏิบัติเพราะมิใชหมายถึงการรวมวิชาการตางๆ เขาดวยกันอยาง 
ไมมีกฏเกณฑ  
 กลาวโดยสรุปไดวาการบูรณาการการศึกษาท่ีสมบูรณแบบคอนขางท่ีจะเปนไป
ไดยากในสังคมปจจุบัน เพราะหลักสูตร หนังสือ แบบเรียน และวิธีการสอนตลอดจนบุคลากร
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ทางการศึกษาจะตองวางอยูบนพื้นฐานของอิสลาม แมวาจะสามารถปฏิบัติไดในบางระดับแตตอง
ไดรับการปฏิบัติอยางรอบคอบ เพราะการบูรณาการท่ีหละหลวมจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี  
อยางไรก็ตาม เม่ือเราตระหนักวาหลักสูตรการศึกษาในอิสลามเปนหลักสูตรบูรณาการ ความ
พยายามท่ีจะตองบูรณาการการศึกษาจึงควรไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง นักปราชญมุสลิมและ
บุคคลท่ีเกี่ยวของตองรวมมืออยางจริงจังในการแกปญหาการศึกษา และรวมมือสรางหลักสูตรให
สอดคลองกับอิสลามอันจะนํามาซ่ึงอารยธรรมและความรุงเรืองแกสังคมมุสลิม 
 2. หลักสูตรอิสลามศึกษา (Islamic Curriculum) มีลักษณะโดยสรุปดังนี้ 
        2.1 เกี่ยวของกับการศรัทธาในความเอกภาพของอัลลอฮฺ (เตาฮีด)   
        2.2 เกี่ยวเนื่องกับศาสนา 
        2.3 มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนมนุษย 
        2.4 สอดคลองกับทุกชีวิตบนผืนแผนดิน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, หนา 3-23) วาหลักสูตรอิสลามศึกษาเปนหลักสูตรท่ี
โรงเรียนสามัญสอนศาสนาอิสลามใชเปนแนวทางการสอนควบคูกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 มีสาระสําคัญดงันี้ 
  (1) หลักการเพื่อใหการจัดการศึกษาอิสลามศึกษามีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เนนความรูคูคุณธรรมมีหลักการของสูตรอิสลาม
ศึกษาไวดังนี้ 
 (1.1) เปนการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามศึกษาท่ีมุงใหมุสลิมทุกคนได รับ
การศึกษาดานอิสลามศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 (1.2) เปนการส่ิงเสริมใหผูเรียนถือปฏิบัติหลักการอิสลามในการดํารงชีวิต 
 (1.3) สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
 (1.4) เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนดานสาระเวลา และจัดการเรียนรู 
 (1.5) เปนหลักสูตรจัดการศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและ
ประสบการณ  
 (2) จุดหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษามุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู 
ทักษะ และเจตคติท่ีดีตอศาสนาอิสลาม โดยปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 
 (2.1) มีความศรัทธาตออัลลอฮฺ (ซ.บ) และรอซูล (ซ.ล.) ปฏิบัติตามหลัก 
คําสอนของอิสลามตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมพึงประสงค 
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 (2.2) สามารถใหความคิดเห็นและเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปญหาโดย
ปราศจากงมงาย มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศ 
 (2.3) มีความรู ความเขาใจ และทักษะในวิชาศาสนา ภาษาอาหรับ ภาษา
มลายู และวิทยาการตางๆ สามารถยกระดับความเปนอยูของสังคมมุสลิมใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
 (2.4) ภูมิใจในความเปนมุสลิมท่ีดี มีระเบียบมีความซื่อสัตย อดทน และ
เสียสละ 
 (2.5) มีความสามัคคี รูจักทํางานเปนกลุม สามารถสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางเพื่อนมนุษยในการอยูรวมกันในสังคมดวยความสันติสุข 
 (2.6) เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม 
 (2.7) รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดี 
 (2.8) รักประเทศชาติและทองถ่ิน ทําประโยชนและสรางส่ิงดีงามในสังคม 
 (2.9) มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอานเขียน และรักการคนควา 
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ตารางท่ี 2.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนป 2521 (ปรับปรุง 2533)  
 

อิสลามศึกษาตอนตน 
อิสลามศึกษา 
ตอนกลาง 

อิสลามศึกษา 
ตอนปลาย 

 
ชวงชั้น 

 
ชวงชั้นท่ี 1 
อต1-อต 3 

ชวงชั้นท่ี 2 
อต4-อต 6 

ชวงชั้นท่ี 3 
อก1-อก3 

ชวงชั้นท่ี 4 
อป1-อป3 

กลุมสาระการเรียนรู 3 กลุม 
- กลุมศาสนาอิสลาม 

 
 
√ 

 
√ √ √ 

- กลุมสังคมและจริยธรรม √ √ √ √ 

- กลุมภาษา 
 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน √√ √√ √√ √√ 

เวลาเรียน 
ประมาณปละ 
350-500 ชม. 

ประมาณปละ 
350-500 ชม. 

ประมาณปละ 
500-650 ชม. 

ไมนอยกวา 
ปละ 650 ชม. 

หมายเหตุ   แตละชวงช้ันเปดสอนสัปดาหละ 5-6 วัน  
 √ สาระการเรียนรูท่ีตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิดการเรียนรูและการแกปญหา          
 √√ กิจกรรมท่ีเสริมสรางการเรียนรูนอกจาก 3 กลุม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ                                   
ท่ีมา : วินิจ  สังขรัตน, 2544, หนา 308. 
      
 (3) โครงสรางหลักสูตร เพื่อใหสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการ
จัดหลักสูตรของสถานศึกษา จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรอิสลามศึกษาดังนี้ 
 (3.1) ระดับชวงช้ัน กําหนดเปน 4 ชวงช้ัน ตามระดับพัฒนาการผูเรียน ดังนี้ 
  ชวงช้ันท่ี 1 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน ประถมศึกษาปท่ี 1-3 
  ชวงช้ันท่ี 2 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน ประถมศึกษาปท่ี 4-6 
  ชวงช้ันท่ี 3 ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
  ชวงช้ันท่ี 4 ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
 (3.2) สาระการเรียนรูของหลักสูตรอิสลามศึกษากําหนดสาระการเรียนรูใน
แตละกลุมไวเฉพาะสวนท่ีจําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคน สวนท่ีตอบสนองความสามารถ
ความถนัดความสนใจของผูเรียนแตละคน สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มข้ึนไดใหสอดคลองและ
สนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยองค
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ความรู ทักษะ หรือกระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียนเปนกลุม ดังนี้ 
 (3.2.1)  กลุมศาสนาอิสลาม 
 (3.2.2)  กลุมสังคมศึกษาและจริยธรรม 
 (3.2.3)  กลุมภาษา 
 (3.3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจัดใหเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 3 กลุม  
การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกดวย
ตัวเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนคือ 
การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน อาทิ รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 
โดยอาจจัดเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบ วินัย และมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ปลูกฝง
และสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว 
เปนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวาง
บุคคลใหสามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ  
การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพท่ีดี ครูทุกคนตองทําหนาท่ีเปนครูแนะแนว
ใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเอง และกิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมท่ี
ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรต้ังแตศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน 
และปรับปรุงการทํางานโดยเนนทํางานเปนกลุม  
 (4) มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรอิสลามศึกษากําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรู 3 กลุมท่ีเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุมเพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงกําหนดเปน 2 ลักษณะคือ 
 (4.1) มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาอิสลามศึกษา เปนมาตรฐานการเรียนรู
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบการศึกษาอิสลามศึกษา 
 (4.2) มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน เปนมาตรฐานในแตละกลุมสาระ 
การเรียนรูเม่ือผูเรียนเรียนจบในแตละชวงช้ัน คือ อิสลามศึกษาตอนตนปท่ี 6 อิสลามศึกษา
ตอนกลางปท่ี 3 และอิสลามศึกษาตอนปลายปท่ี 3 มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรอิสลามศึกษา
กําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น 
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สําหรับมาตรฐานการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม คุณลักษณะอันพึง
ประสงคเพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐาน 
การเรียนรูท่ีเขมขนข้ึนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหสถานศึกษา
พัฒนาเพิ่มเติมได 
 (5) เวลาเรียนของหลักสูตรอิสลามศึกษากําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 
 (5.1) ชวงช้ันท่ี 1 อิสลามศึกษาตอนตนปท่ี 1-3 (อิบติดาอียะห) มีเวลาเรียน
ประมาณปละ 350-500 ช่ัวโมง โดยเฉล่ียวันละ 2-2.5 ชั่วโมง 
 (5.2) ชวงช้ันท่ี 2 อิสลามศึกษาตอนตนปท่ี 4-6 (อิบติดาอียะห) มีเวลาเรียน
ประมาณปละ 350-500 ชั่วโมง โดยเฉล่ียวันละ 2-2.5 ชั่วโมง 
 (5.3) ชวงช้ันท่ี 3 อิสลามศึกษาตอนกลางปท่ี 1-3 (มูตะวัซซีเฏาะห) มีเวลา
เรียนประมาณปละ 500-650 ช่ัวโมง โดยเฉล่ียวันละ 2.5-3 ชั่วโมง 
 (5.4) ชวงช้ันท่ี 4 อิสลามศึกษาตอนปลายปท่ี 4-6 (ซานาวียะห) มีเวลาเรียน
ไมนอยกวาปละ 650 ชั่วโมง โดยเฉล่ียไมนอยกวาวันละ 3 ชั่วโมง 
 (6) การจัดหลักสูตรของหลักสูตรอิสลามศึกษา เปนหลักสูตรท่ีกําหนดมาตรฐาน
การเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนต้ังแตชั้นอิสลามศึกษาตอนตนถึงช้ันอิสลามศึกษาตอนปลาย สําหรับ
ผูท่ีเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมายสามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในระบบ  
นอกระบบตามอัธยาศัย ในสวนของการจัดการศึกษาปฐมวัยกําหนดใหมีหลักสูตรสําหรับเด็ก 
กอนเกณฑประจํามัสยิด หรือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนการเฉพาะ เพื่อเปนการสรางเสริม
พัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนตนปท่ี 1  
หลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีสถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษาน้ัน กําหนดโครงสรางท่ี
เปนสาระการเรียนรูจํานวนเวลาอยางกวางๆ มาตรฐานการเรียนรูท่ีแสดงคุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบ 
12 ป และเม่ือจัดการเรียนรูแตละชวงช้ันของสาระการเรียนรูแตละกลุมสถานศึกษาตองนํา
โครงสรางดังกลาวนี้ไปจัดทําเปนหลักสูตรของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงสภาพ ปญหาความพรอม 
เอกลักษณและคุณลักษณะอันพึงประสงค ท้ังนี้สถานศึกษาจึงตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมให
ครบถวนตามมาตรฐานท่ีกําหนด นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมเปน
หนวยการเรียนรูรายวิชาตางๆ รายวิชาท่ีมีความเขมสูงข้ึนอยางหลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสนใจความตองการ และความแตกตางระหวางบุคคลโดยเลือกสาระการเรียนรู
จาก 3 กลุม ในชวงช้ันท่ี 2 (อต4-อต 6) ชวงช้ันท่ี 3 (อก1-อก 3) และชวงช้ันท่ี 4 (อป1-อป3) และ
จัดทํามาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูหรือรายวิชานั้นๆ ดวยสําหรับชวงช้ันท่ี 1(อต1-อต3) 
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นั้นยังไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาท่ีเขมขนข้ึนควรเรียนเฉพาะรายวิชาพื้นฐานกอน สถานศึกษาตอง
จัดสาระการเรียนรูใหครบท้ัง 3 กลุมทุกชวงช้ันใหเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรูและระดับ
พัฒนาการของผูเรียน โดยชวงการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนตนถึงอิสลามศึกษาตอนกลางปท่ี 3 
จัดหลักสูตรเปนรายปและช้ันอิสลามศึกษาตอนปลายปท่ี 1-3 จัดเปนหนวยกิตดังนี้ 
 (6.1) ชวงช้ันท่ี 1 และ 2 อิสลามศึกษาตอนตน 1-6 ระดับนี้เปนชวงแรกของ
การศึกษาอิสลามศึกษา หลักสูตรท่ีจัดข้ึนมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู
ทางสังคม ทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห การติดตอส่ือสารและพื้นฐาน
ความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและ
วัฒนธรรม 
 (6.2) ชวงช้ันท่ี 3 อิสลามศึกษาตอนกลางปท่ี 1-3 มุงเนนใหผูเรียนสํารวจ
ความสามารถความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตนพัฒนาความสามารถ
ทักษะพื้นฐานดานการเรียนรู และทักษะในการดําเนินชีวิตใหมีความสมดุลท้ังดาน ความรู ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเสริมสรางสุขภาพสวนตนและ
ชุมชนตลอดจนใหเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 
 (6.3) ชวงช้ันท่ี 4 อิสลามศึกษาตอนปลายปท่ี 1-3 เปนหลักสูตรท่ีมุงเนน
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน มุงปลูกฝงความรู ความสามารถ และทักษะ
วิทยาการใหเกิดการคิดริเร่ิมสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 
มุงม่ันพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทตน สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ 
ลักษณะหลักสูตรในชวงช้ันนี้จัดเปนหนวยกิจเพื่อใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ 
 (7) การจัดเวลาเรียน ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสมในแตละช้ันป การจัดเวลาเรียนในสาระการเรียนรู 3 กลุม และรายวิชาท่ีสถานศึกษาจัดทํา
เพิ่มเติมรวมท้ังตองจัดใหมีเวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม 
 (7.1) การจัดเวลาสําหรับชวงช้ันท่ี 1 และ 2 อิสลามศึกษาตอนตนปท่ี 1-3 
และปท่ี 4-6 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละประมาณ 2-2.5 ช่ัวโมง  
สําหรับชวงช้ันท่ี 1 อิสลามศึกษาตอนตนปท่ี 1-3 ซ่ึงนับเปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาในโรงเรียน 
ผูเรียนจําเปนตองพัฒนาทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน เพื่อชวยสามารถเรียนวิชาอ่ืนไดรวดเร็วข้ึนไดแก 
ภาษามลายู และภาษาอาหรับดานการอาน และการเขียน ดังนั้นการฝกทักษะดานการอาน และ 
การเขียนจึงควรใชเวลาประมาณ 50 % ของเวลาเรียนท้ังหมดในแตละสัปดาห สวนเวลาท่ีเหลือใช
สอนใหครบทุกเวลา ซ่ึงรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย ชวงช้ันท่ี 2 อิสลามศึกษาตอนตนปท่ี 4-6 
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การคิดเวลาเรียนในกลุมภาษามลายู และภาษาอาหรับ อาจใชเวลาลดลงเหลือประมาณ 40 % ของ
เวลาเรียนในแตละสัปดาห สวนเวลาท่ีเหลือใชสอนใหครบทุกวิชา ซ่ึงรวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดวย การจัดการเรียนรูกลุมภาษากลุมศาสนาอิสลามยังคงเปนสาระการเรียนรูท่ีควรจัดเวลาให
มากกวากลุมอ่ืนๆ ท้ังในชวงช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางและตอนปลาย  
 (7.2) ในชวงช้ันท่ี 3 อิสลามศึกษาตอนกลางปท่ี 1-3 การกําหนดเวลาสําหรับ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ควรจัดเวลาเรียนในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ในชวงช้ันท่ี 4 อิสลามศึกษา
ตอนปลายปท่ี 1-3 ซ่ึงจะเร่ิมเขาสูการเรียนเฉพาะสาขาใหมีการเลือกเรียนในบางรายวิชาของในแต
ละกลุมสาระการเรียนรู และคนหารายวิชาเพิ่มเติมใหมๆ บางรายวิชาท่ีนาสนใจหรือมีความยากใน
ระดับสูงข้ึนไป การจัดเวลาเรียนในชวงช้ันท่ี 3 อิสลามศึกษาตอนกลางปท่ี 1-3 จะจัดเปนรายปมี
เวลาเรียนประมาณวันละ 2.5-3 ช่ัวโมง สวนชวงช้ันท่ี 4 อิสลามศึกษาตอนปลายปท่ี 1-3 ใหจัดเวลา
เรียนเปนรายภาค มีการคิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเปนหนวยกิต โดยใชเกณฑ 40 ชั่วโมงตอ 
ภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต โดยมีเวลาเรียนประมาณวันละไมนอยกวา 3 ชั่วโมง ในการ
จัดเวลาเรียนดังกลาวใชเปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาในระบบท่ีมีสถานศึกษา สวน 
การจัดการนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นใหพิจารณายืดหยุนเวลาในการจัดการเรียนรู
ตามสถานการณ และโอกาสท่ีจะเอ้ือใหผูเรียนสามารถเรียนได 
 (8) สาระและมาตรฐานการเรียนรู หลักสูตรอิสลามศึกษากําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑ การกําหนดคุณภาพผูเรียนเม่ือเรียนจบหลักสูตรอิสลามศึกษา ซ่ึง
กําหนดไวเฉพาะสวนท่ีจําเปนสําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาเพิ่มเติมได สารระและมาตรฐานการเรียนรูอิสลามศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  (8.1) กลุมสาระศาสนาอิสลาม 
 (8.1.1) สาระท่ี 1 : อัลกุรอานและอัตตัฟซีรประกอบดวย มาตรฐาน ศอ 
1.1 : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักการอาน และหลักการอรรถาธิบายอัลกุรอานสามารถทองจํา
อรรถาธิบาย และนําไปใชในการดําเนินชีวิต และมาตรฐาน ศอ 1.2 : ยึดม่ันในหลักคําสอนอัลกุรอาน
และนํามาปฏิบัติในการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
 (8.1.2) สาระท่ี 2 : อัลฮะดิษ ประกอบดวยมาตรฐาน ศอ 2.1 : เขาใจ
ความหมาย ความสําคัญ หลักการฮะดีษ สามารถทองจําอัลฮะดีษ และนําไปดําเนินชีวิต และ
มาตรฐาน ศอ 2.2 : ยึดม่ันหลักคําสอนอัลฮะดีษแอละปฏิบัติตามในการดําเนินชีวิต 
 (8.1.3) สาระท่ี 3 : อัลฟกฮ ประกอบดวยมาตรฐาน ศอ 3.1 : เขาใจกฎ 
หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดาต มุอามาลาต มุนากาฮาต และญีนายาต เพื่อเปน
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แนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและดํารงชีวิตในสังคม มาตรฐาน ศอ 3.2 : เห็นคุณคาปฏิบัติตาม
บทบัญญัติอิสลาม และสามารถนํามาวิเคราะหกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของเหตุและผล 
 (8.1.4) สาระที่ 4 : อัลอะกีดะห มาตรฐาน ศอ 4.1 : เขาใจความหมาย 
ความสําคัญหลักฐานของหลักการศรัทธา และโทษของการต้ังภาคีตออัลลอฮฺ การส้ินสภาพของการ
เปนมุสลิม เพื่อเปนบาวท่ียําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺ และมาตรฐาน ศอ 4.2 : ยึดม่ันหลักการศรัทธา
มาปฏิบัติอยางเครงครัด และสามารถแกปญหาสังคม และส่ิงแวดลอมเพื่อการอยูรวมกัน 
  (8.2) กลุมสังคมศึกษาและจริยธรรม  
 (8.2.1) สาระท่ี 1 : อัตตารีค ประกอบดวยมาตรฐาน สจ 1.1 : เขาใจ
ความหมายความสําคัญของแตละยุคสมัยทางประวัติสาสตรอิสลาม สามารถใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร มาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ และประยุกตใชเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข มาตรฐาน สจ 1.2 : เขาใจประวัติศาสตรอิสลามในทองถ่ินและภูมิภาค มีความภาคภูมิใจใน
การใชวิถีชีวิตตามแนวทางของอิสลาม 
 (8.2.2) สาระท่ี 2 : อัลอัคลาก ประกอบดวยมาตรฐาน สจ 2.1 : เขาใจ
จริยธรรมอิสลามและสามารถนําไปใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว สังคม และ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการอยูรวมกัน และมาตรฐาน สจ 2.2 : ยึดม่ันและปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามใน
การดําเนินชีวิต 
 (8.3) กลุมสาระภาษา 
 (8.3.1) สาระท่ี 1 : ภาษาอาหรับ ประกอบดวยมาตรฐาน อม 1.1 : 
เขาใจกระบวนการฟง ดู พูด อาน และเขียน เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับเพื่อการ
เรียนรู คนควา ตีความบทบัญญัติอิสลามและส่ือความหมาย 
 (8.3.2) สาระท่ี 2 : ภาษามลายู ประกอบดวย มาตรฐาน อม 2.1 : เขาใจ
กระบวนการฟง ดู พูด อาน และเขียน เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษามลายูเพื่อการเรียนรู  
ส่ือความหมาย และคนควา ความรูจากแหลงวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอยางสรางสรรค และมี
ประสิทธิภาพ 
 (9) ส่ือการเรียนรู การจัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาและหลักสูตร
สถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาอยาง
สรางสรรค รวมท้ังมีความยืดหยุนสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาและสถานท่ีจากส่ือการเรียนรู และแหลงการเรียนรูทุกประเภท 
รวมท้ังจากเครือขายการเรียนรูตางๆ ท่ีมีอยูในทองถ่ินชุมชนและอ่ืนๆ เนนส่ือท่ีผูเรียนโดยเฉพาะ
หนังสือเรียนควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตลอดชวงชั้น ส่ือส่ิงพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ ควร
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ใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยส่ือหรือหองสมุดของสถานศึกษา ลักษณะของส่ือการเรียนรูท่ีจะ
นํามาใชควรมีความหลากหลาย ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ิงพิมพ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ซ่ึงชวยสงเสริมการ
เรียนรูเปนไปอยางมีคุณคานาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจไดงาย และรวดเร็วข้ึนท้ังกระตุนให
ผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรูการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซ้ึงและตอเนื่อง เพื่อใหการใชส่ือการ
เรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและผูท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาอิสลามศึกษาควรดําเนินการดังนี้ 
 (9.1) จัดทําและจัดหาส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนส่ือการเรียน 
 (9.2) คนควาวิจัยพัฒนาส่ือการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน 
 (9.3) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู สําหรับการศึกษาคนควาเสริมความรู
ของผูสอน 
 (9.4) ศึกษาวิธีการเลือก และการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมหลากหลาย และสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 (9.5) ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินส่ือการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึนเอง และท่ี
เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรูโดยมีการวิเคราะหและประเมินส่ือการเรียนรูท่ีใชอยูนั้นอยาง
สมํ่าเสมอ 
 (9.6) จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยส่ือการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาแลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรู และพัฒนา
ส่ือ 
 (9.7) จัดใหมีเครือขายการเรียน เพื่อเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ระหวางสถานศึกษาทองถ่ิน ชุมชน และสังคมอ่ืนๆ 
 (9.8) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ือ 
และการใชส่ือการเรียนรูเปนระยะๆ 
 (10) การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการท่ีใหครูใชพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความกาวหนา และความสําเร็จ
ทางการเรียนของผูเรียน รวมท้ังขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ สถานศึกษาตองจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและเปนไป
ในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการประเมินท้ังในระดับ 
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ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนการประเมินภายนอกเพ่ือใชเปน
ขอมูลสรางความม่ันใจเกี่ยวกับคุณธรรมของผูเรียนแกผูเกี่ยวของท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 
การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนมีจุดหมายสําคัญของการประเมินระดับช้ันเรียนหาคําตอบวา
ผูเรียนมีความกาวหนาท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และคานิยม อันพึงประสงค  
อันเปนผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด ดังนั้นการวัดและประเมินจึงตองใช
วิธีการหลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กรณีผูเรียนไมผาน
มาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริม และ
จัดใหมีการประเมินใหม การประเมินคุณภาพระดับเขตพ้ืนท่ีท่ีสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ี
เรียนในปสุดทายของแตละชวงนั้นไดแก ช้ันอิสลามศึกษาตอนตนปท่ี 3 อิสลามศึกษาตอนตนปท่ี 6 
อิสลามศึกษาตอนกลางปท่ี 3 อิสลามศึกษาตอนปลายปท่ี 3 เขารับการประเมินคุณภาพระดับเขต
พื้นท่ีในกลุมสาระตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง    
 (11) เกณฑการผานชวงช้ันและการจบหลักสูตรอิสลามศึกษาของการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาซ่ึงตองใชเวลาประมาณ 12 ป ผูเรียนจะสามารถจบการศึกษา
ได 3 ชวง คือ จบช้ันอิสลามศึกษาตอนตน ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง และช้ันอิสลามศึกษา 
ตอนปลาย ผูเรียนท่ีจะผานการศึกษาแตละชวงช้ันตองมีเกณฑดังนี้ 
 (11.1) ตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 3 กลุม และไดรับการตัดสิน
ผลการเรียนใหไดตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
 (11.2) ตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ไดตามเกณฑ 
 (11.3) ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ 
 (11.4) เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑ 
 อนึ่งในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษามีหลักการที่สําคัญในการให 
ทุกสวน ทุกฝายในสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจการศึกษาลง
ไปยังทองถ่ินโดยตรงโดยเฉพาะสถานศึกษาซ่ึงเปนผูจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อใหผลผลิต
ทางการศึกษาคือผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดและสอดคลองกับความตองการของชุมชน
และสังคมจําเปนตองมีระบบการกํากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
เพื่อใหทุกกลุมทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเห็นความกาวหนา ปญหา อุปสรรค  
ตลอดจนใหความรวมมือ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนการวางแผน และดําเนินงานการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพอยางแทจริง การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาเปน
กระบวนการท่ีเปนกลไกหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด  
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โดยตองมีการดําเนินการท่ีเปนระบบเครือขาย ครอบคลุมท้ังหนวยงานภายใน และภายนอกท่ี
จะตองมีการรายงานผลจากทุกระดับใหทุกคนฝายรวมทั้งประชาชนท่ัวไปทราบเพื่อคนหาแนวทาง
รวมกันพัฒนาคุณภาพตอไป เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางแทจริงตองมี
การประเมินผลการจัดการศึกษาท้ังภายใน และระดับเขต รวมท้ังการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 บุรฮานุดดีน  อัลซัรนูญี (อางถึงใน มัสลัน  มาหะมะ, 2552) กลาววาการศึกษาใน
อิสลามมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานคือ  
                    (1) แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.)  
                    (2) เพื่อชีวิตในอนาคต 
                    (3) ขจัดความไมรู  
                    (4) พิทักษรักษาศาสนา และ การคงอยูของอิสลาม  
 อัลเฆาะ  ซาลี (1424 H, หนา 60) กลาววาการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อจรรโลงไวซ่ึง 
อัคลาก (จริยธรรม) ท่ีดี และเพื่อขจัดความไมรู 
 อิบนุ  คอลดูน (1350, หนา 35-37) จากหนังสืออัลอิบาร ซ่ึงเขียนเสร็จในป 1372  
บทนําของหนังสือเลมนี้หรือ อัลมุก็อดดิมะฮฺ (al-Muqaddimah) ซ่ึงตอมาไดรับการตีพิมพเปน
เอกเทศจากกิตาบอัลอิบารเปนตําราท่ีทําใหทานมีชื่อเสียงโดงดังท้ังในโลกมุสลิมและโลกตะวันตก 
อิบนุคอลดูนยังมีผลงานอีกหลายช้ินอาทิ อัลมุก็อดดิมะฮฺ แตผลงานเหลานั้นสวนใหญสูญหายไป  
มีเพียงหนังสือ ลุบัล อัลมุหัสสัลฟอุศูลุลฟกฮฺ เทานั้นทานไดใหความสําคัญกับการศึกษามาก เพราะ
ทานถือวาการศึกษาจะมีผลอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม ทานเช่ืออีกวามนุษยตาง
กับสัตวตรงท่ีทัศนะคติตอสังคมซ่ึงจะบรรลุไดโดยการใชสติปญญา ส่ิงเหลานี้ไมมีในบรรดาสัตว
ท้ังหลาย อิบนุ  คอลดูนถือวาสถาบันการศึกษาคือ สถาบันทางสังคม และการศึกษาจะพัฒนาไปตาม
ความประสงคของสังคมอยางชาๆ และกลาววาการศึกษาใหกับเยาวชนควรมีวัตถุประสงคดังนี้ 
        (1) ใหนักเรียนสามารถวางแผนท่ีจะตอบสนองความตองการของสังคม 
       (2) แสวงหาความรูเพิ่มเติมท่ีอยูเหนือความรูท่ีไดมาจากประสาทสัมผัส 
       (3) พัฒนาบุคลิกนิสัยใหสอดคลองกับศาสนาเพราะจะทําใหมนุษยสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุข 
         (4) ใหนักเรียนม่ันใจกับวิถีการดําเนินชีวิต    
 อิสลามเปนศาสนาท่ีสงเสริมและกระตุนเตือนใหมุสลิมศึกษาหาความรูทุกดาน 
ตลอดเวลา มิไดแยกความรูทางโลกและทางธรรมออกจากกัน อิสลามเปนศาสนาแหงศรัทธาท่ีไมมี
รูปสักการะหรือเคร่ืองหมายอื่นใด ในการปฏิบัติศาสนกิจนั้นกระทําโดยการระลึกถึงพระผูเปนเจา
ดวยจิตใจอันบริสุทธ์ิ ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามเรียกวา “มุสลิม” หรืออิสลามมิกชน ซ่ึงมุสลิมท่ัว 
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ทุกมุมโลกแมวาจะแตกตางดานเช้ือชาติ ยศถาบรรดาศักดิ์ ฐานะทางเศรษฐกิจก็ตาม แตทุกคน
จะตองปฏิบัติศาสนกิจอยางเทาเทียมกันท้ังชายและหญิง ดวยหลักศาสนบัญญัติ 5 ประการ 
 อิสลามเปนศาสนาท่ีมุงหวังใหทุกคนอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมไดอยางสันติ การศึกษาดานศาสนาเปนส่ิงสําคัญและถือเปนหนาท่ีของผูนับถือศาสนา
อิสลามทุกคนจะตองเรียนรูเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีสมบูรณ กําหนดใหผูเรียน
ท่ีนับถือศาสนาอิสลามเรียนรูอิสลามศึกษาในสาระท่ี 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีมุงเนนมาตรฐานผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
มีความรูและเขาใจหลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลักคุณธรรม จริยธรรมเพื่อยึดถือเปนระบบ
แหงชีวิตสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง และมิติท่ีสองเปนการเรียนรูอิสลาม
ศึกษาแบบเขมโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผูเรียนจบหลักสูตรจะไดรับวุฒิ
การศึกษาท้ังดานวิชาสามัญและศาสนา คือ จบระดับประถมศึกษาปท่ี 6 วุฒิอิสลามศึกษาตอนตน 
(อิบติดาอียะฮฺ) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 วุฒิอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซีเฏาะฮฺ) และระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 6 วุฒิอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) กําหนดใหสถานศึกษาท่ีประสงคจะนํา
หลักสูตรนี้ไปใชตองคํานึงถึงความพรอมดานทรัพยากร แหลงการเรียนรู การมีสวนรวมของชุมชน 
และความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนในแตละทองถ่ินเปนสําคัญ หลักสูตรกําหนด
ตัวช้ีวัดคุณภาพของผูเรียนดานตางๆ ประกอบดวย สาระอัลกุรฺอาน สาระอัลหะดีษ สาระอัลอะกีดะฮฺ 
(หลักศรัทธา) สาระอัลฟกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) สาระอัตตารีค (ศาสนประวัติ) สาระอัลอัคลาก 
(จริยธรรม) สาระภาษาอาหรับและสาระภาษามลายู/ภาษาอาหรับเสริม เพ่ือเปนเปาหมายพัฒนา
ผูเรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในแตละระดับการศึกษาท้ังดานองคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยมท่ีพึงประสงคคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน  
การจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญควบคูศาสนาในโรงเรียนจะเกิดประโยชนตอผูเรียนท่ีจะ 
ชวยสรางภูมิคุมกันใหผูเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติและปรับตัวไดอยางเหมาะสมในสภาพการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยางเชนปจจุบัน  
 กลาวโดยสรุปไดวา แนวคิดการศึกษาในอิสลามน้ันอันดับแรกคือ การศึกษาไมมีวัน
ส้ินสุด และใหนําความรูท่ีมีมากมายเหมือนดั่งใบไมในปารูเฉพาะท่ีรู เพื่อนําความรูนั้นมาพินิจ
วิเคราะหถึงองคผูสรางและปฏิบัติตามคําส่ังใชท่ีมีผลตอบแทนท่ีไดสัญญาไว และจากเปาหมาย
สูงสุดของการศึกษาอิสลามคือการสรางมนุษยเพื่อการเคารพภักดี (อิบาดะฮ) และการไมบอนทําลาย
บนผืนแผนดิน การท่ีมนุษยจะเปนบาวท่ีเคารพภักดีตออัลลอฮและเปนตัวแทนท่ีดีตองเปนมนุษยท่ี
สรางความเจริญใหแกตนและองคกรและส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหมนุษยเปนบาวท่ีดีของพระองคนั้นคือ
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ความเปนอิสลาม การที่จะเขาใจความเปนอิสลามเยาวชนจะตองใสใจศึกษาและนําหลักการตางๆ 
มาใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหมีชีวิตในโลกน้ีอยางถูกตองปลอดภัยและยั่งยืน 

 
หลักและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 
 การบริหาร (Administration) คือกระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni) เปนส่ิงสําคัญในการดําเนินงาน
ขององคกรซ่ึงตองใชท้ังศาสตรและศิลป การบริหารจึงเปนส่ิงสําคัญตอองคกรเปนอยายิ่ง ดังมีความ
คิดเห็นของนักบริหาร นักการศึกษา นักวชิาการ ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักบริหารไวดังนี้ 
 1. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ (2542, หนา 6) กลาววา การบริหารการศึกษาหมายถึง กิจกรรม
ตางๆ ท่ีบุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับแต 
บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความ
ตองการของสังคม โดยกระบวนการตางๆ ท่ีอาศัยควบคุมส่ิงแวดลอมใหมีผลตอบุคคล และอาศัย
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคม
ท่ีตนดําเนินชีวิตอยู 
 ธงชัย  สันติวงษ (2546, หนา 18) ใหความหมายของ การบริหาร วา การบริหาร คือ 
งานของหัวหนาหรือผูนําท่ีจะตองกระทํา เพื่อใหกลุมตางๆ ท่ีมีคนหมูมากมาอยูรวมกัน และรวมกัน
ทํางานเพ่ือวัตถุประสงคท่ีตั้งไวจนสําเร็จผลโดยไดประสิทธิภาพ  
 วิโรจน  สารรัตนะ (2546, หนา 1) ไดใหคําจํากัดความไววาการบริหารเปนรูปแบบ 
กระบวนการดําเนินการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ โดยอาศัยหนาท่ีการบริหาร
ท่ีสําคัญ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) 
 ยงยุทธ  เกษสาคร (2546, หนา 25) กลาวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรม  การทํางานอยางเปนระบบดวยเทคนิควิธีการปฏิบัติงานตางๆ อยางเหมาะสมโดยการใช
ทรัพยากรมนุษย เงินทุน วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาในการดําเนินการ รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน
ดวยจิตรับผิดชอบ เพ่ืดใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางขององคการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 วันชัย  มีชาติ (2548, หนา 5) ไดใหความหมายวาการบริหารเปนการวางแผนรวมแรง
รวมใจของคนต้ังแต 2 คน ข้ึนไป เพื่อกระทําการอยางใดอยางหน่ึง การบริหารจึงมีองคประกอบ
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สําคัญ 2 ประการ คือ การมีวัตถุประสงค (Objective) และการรวมแรงรวมใจของคน (Cooperative 
Group Effort) ในการทํางาน 
 ธร  สุนทรายุทธ (2550, หนา 5) วาการบริหารการศึกษา อาจพิจารณาวาเปนกิจกรรม
ประเภทหนึ่งหมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลหลายๆ คนรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาใหเด็ก 
เยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของสังคม มีความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยมหรือคุณธรรม 
สวนในดานสังคม การเมืองและเศรษฐกิจนั้นตองการใหเปนสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของ
สังคม โดยกระบวนการตางๆ ท่ีเปนระเบียบแบบแผน ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
 บุญชม  ศรีสะอาด และสุธิทอง  ศรีสะอาด (2552, หนา 12) วาการบริหารการศึกษา
อาจหมายถึงการจัดการดวยหรืออาจรวมเรียกวาบริหารจัดการ ซ่ึงเปนคําเรียกรวมๆ กัน การบริหาร
การศึกษาหรือการจัดการการศึกษาถือวาเปนวิชาชีพช้ันสูง (Profession) เชนเดียวกับวิชาชีพอ่ืนๆ 
เชน วิชาแพทยศาสตร หรือวิศวกรรม ในสหรัฐอเมริกาถือวาครูจะเปนผูบริหารการศึกษาเชน
ครูใหญ (Principal) ศึกษาธิการ (Superintendent) จะตองไดรับการฝกอบรมดานบริหารการศึกษา 
จึงจะไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ (License) สรุปวาการบริหารการศึกษาเปนกระบวนการ
และกิจกรรมที่ผูบริหารขององคการทางการศึกษาใชภาวะผูนําในการระดมทรัพยากร และเทคนิค
ประยุกตศาสตรและศิลปทางการบริหารมาใชในกิจการทางการศึกษา การพัฒนาองคกรทาง
การศึกษา และสมาชิกของสังคม ใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณท้ังรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีความรูความสามารถเรียนรู การประกอบอาชีพ และเปนคนดีของสังคม  
    ปเตอร เอฟ. ดรัคเกอร (Peter F. Drucker, 1980, p. 6) กลาววา การบริหาร คือ ศิลปะ
ในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน การทํางานตางๆ ใหลุลวงไป โดยอาศัยคนอ่ืนเปนผูทํา
ภายในสภาพองคการที่กลาวนั้น ทรัพยากรดานบุคคลจะเปนทรัพยากรหลักขององคการที่เขามา
รวมกันทํางานในองคการ ซ่ึงคนเหลานี้จะเปนผูใชทรัพยากร ดานวัตถุอ่ืนๆ เคร่ืองจักร อุปกรณ 
วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อผลิตสินคาหรือบริการออกจําหนาย 
  เฮอรเบรต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, 1947, p. 32 อางถึงใน ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, 
2542, หนา 2) ไดใหความหมายของการบริหารคือ กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมมือกัน
ดําเนินการใหบรรลุวัถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
 สรุปไดวาความหมายของการบริหารวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินการรวมกัน 
ของกลุมบุคคล เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมเชน บุคลิกภาพ ความรูความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม 
คุณธรรม จากหนาท่ีท่ีสําคัญคือการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading)  
และการควบคุม (Controlling) โดยใชทรัพยากรมนุษย เงินทุน วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาในการดาํเนนิการ 
การบริหารการศึกษาถือวาเปนวิชาชีพช้ันสูง (profession) เชนเดียวกับวิชาชีพอ่ืน  ๆเชน วิชาแพทยศาสตร 
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หรือวิศวกรรม  เปนการพัฒนาองคการทางการศึกษาและสมาชิกของสังคม ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีความสมบูรณท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีความรูความสามารถในการเรียนรู การประกอบ
อาชีพ และเปนคนดีของสังคม 
 2. การบริหารโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 15-34) ไดจัดทําขอบขายและภารกจิการบริหาร 
และจัดการสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลไว 4 ดานและแผนภูมิภาพ 1-5 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1) ดานบริหารวิชาการ งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของ
สถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) มุงให
การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะให
สถานศึกษาดําเนินการโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญ 
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังมีภารกิจดังตอไปนี้ 
                      (1.1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 (1.1.1)  ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหา และความตองการ
ของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 
              (1.1.2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย
รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (1.1.3)  จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ท่ีกําหนดใหมีใน
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
พยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรู
ตามความเหมาะสม 
 (1.1.4)  นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหาร
จัดการการใชหลักสูตรอยางเหมาะสม 
 (1.1.5)  นิเทศการใชหลักสูตร 
 (1.1.6)  ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
                      (1.2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

34 

 (1.2.1)  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรู ตามสาระและหนวยการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 ขอบขายและกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
  
 (1.2.2) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ 
การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใชความรู เพื่อปองกันและแกไขปญหาการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง 
 (1.2.3) จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ 
โดยเนนการนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 
 (1.2.4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
ความเหมาะสม 
                   (1.3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา 

ดานบริหาร 
วิชาการ 

ขอบขายและกิจการ
บริหารและจัดการ

สถานศึกษา 

ดานบริหารงาน
บุคคล 

ดานบริหาร
งบประมาณ 

ดานบริหาร 
ท่ัวไป 
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 (1.3.1) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ของสถานศึกษา 
 (1.3.2) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละ
รายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการ
เรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 (1.3.3) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียน 
การสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน 
 (1.3.4) จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการ
เรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 (1.3.5) พัฒนาเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
             (1.4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                     (1.4.1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
 (1.4.2) สงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 (1.4.3) ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจน
เผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน 
                (1.5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 (1.5.1) ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ 
 (1.5.2) สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 (1.5.3) จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการและการพัฒนา
ดานวิชาการ 
 (1.5.4) การประเมินการพัฒนาการใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
   (1.6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 (1.6.1) สํารวจแหลงการเรียนรู ท่ี เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกลเคียง 
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 (1.6.2) จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอ่ืน 
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 
 (1.6.3) จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู รวมท้ังการพัฒนาใหเกิดองคความรู 
และประสานความรวมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 
ท่ีจัดการศึกษาในการจัดต้ัง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีใชรวมกัน 
 (1.6.4) ส งเสริม  สนับสนุนใหครู  ใช แหล งการเรี ยนรู ท้ั งในและ 
นอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
            (1.7) การนิเทศการศึกษา 
 (1.7.1) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 
 (1.7.2) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบ
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
  (1.7.3) ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 (1.7.4) ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 (1.7.5) การแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
          (1.8) การแนะแนวการศึกษา 
 (1.8.1) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา
โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
 (1.8.2) การแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา 
 (1.8.3) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการ 
แนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
 (1.8.4) ประสานความรวมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู และประสบการณ
ดานแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          (1.9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 (1.9.1) จัดโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 
 (1.9.2) กําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 (1.9.3) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 
 (1.9.4) ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 (1.9.5) ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนใน 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพ 
 (1.9.6) ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (1.9.7) ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
          (1.10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
 (1.10.1) การศึกษาสํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 
 (1.10.2) จัดใหความรู เสริมสรางความคิดและเทคนิค ทักษะ ทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน 
 (1.10.3) การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 
ท่ีจัด 
 (1.10.4) สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน 
        (1.11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 (1.11.1) ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา ท้ังบริเวณใกลเคียงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ตางเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (1.11.2) สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
       (1.12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
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 (1.12.1) สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการ 
ในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 
 (1.12.2) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 การบริหารวิชาการ 
 

1. การ
พัฒนา
หลักสูตร

ึ

6. การพัฒนา
แหลงเรียนรู 

7. การนิเทศ
การศึกษา 

 

การบริหาร
วิชาการ 

8. การแนะ
แนว

9. การพัฒนา
ระบบการ

ประกันคุณภาพ
ภายใน

10. การสงเสริม
ความรูดาน
วิชาการแก

5. การ
พัฒนาส่ือวัต
กรรมและ
เทคโนโลยี

4. การวิจยั
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

3. การวัดผล
ประเมินผล
และเทียบ
โอนผลการ

2. การ
พัฒนา

กระบวนกา
ี 

12. การสงเสริม
และสนับสนนุงาน
วิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร
หนวยงานและ
สถาบันอ่ืนท่ี
ทําการศึกษา 

11. การ
ประสาน

ความรวมมือ
ในการพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษา

ื่
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 (2) ดานการบริหารงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
มุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการ
บริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทาง
การศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน ซ่ึงมีภารกิจดังตอไปนี้ 
 (2.1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
 (2.1.1)  วิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 (2.1.2) การจัดทําแผนยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
 (2.1.3) การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 (2.2) การจัดสรรงบประมาณ 
 (2.2.1) การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
 (2.2.2) การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
 (2.2.3) การโอนเงินงบประมาณ 
 (2.3) การตรวจสอบ ติดตามประเมิน และรายงานการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 
 (2.3.1) การตรวจสอบ ติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
 (2.3.2) การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
 (2.4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 (2.4.1) การจัดการทรัพยากร 
 (2.4.2) การระดมทรัพยากร 
 (2.4.3) การหารายไดและผลประโยชน 
 (2.4.4) กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 (2.4.5) กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
 (2.5) การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหล่ือมปใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการ
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 (2.6) การบริหารบัญชี 
 (2.6.1) การจัดทําบัญชีการเงิน 
 (2.6.2) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 (2.6.3) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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 (2.7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 (2.7.1) การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
 (2.7.2) การจัดหาพัสดุ 
 (2.7.3) การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง 
 (2.7.4) การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 การบริหารงบประมาณ 
 
 (3) ดานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญ
ท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อ
ดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัวอิสระภายใตกฎหมายระเบียบตามหลัก
ธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญ
กําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกรียติ มีความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมีภารกิจดังตอไปนี้ 
 (3.1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
 (3.1.1) การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 

1. การจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ 

4. การระดมทรัพยสินและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 

6. การบริหารบัญชี 
3. การตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 
และรายงานการใช

เงินและผลดําเนินงาน 

2. การจัดสรร
งบประมาณ 

7. การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย 

ดานบริหาร
งบประมาณ 
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 (3.1.2) การกําหนดตําแหนง 
 (3.1.3) การขอเล่ือนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ
ขาราชการ 
 (3.2) การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 
 (3.2.1) ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (3.2.2) การจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 
 (3.2.3) การแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (3.2.4) การบรรจุกลับเขารับราชการ 
 (3.2.5) การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง 
 (3.3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 (3.3.1) การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี 
 (3.3.2) การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ (ม.79) 
 (3.3.3) การพัฒนากอนเล่ือนตําแหนง (ม.80) 
 (3.3.4) การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ 
 (3.3.5) การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (3.3.6) การเล่ือนข้ันกรณีถึงแกความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 
 (3.3.7) การเล่ือนข้ันกรณีท่ีไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย 
 (3.3.8) การเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 
 (3.3.9) การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายจายเงินเดือน 
 (3.3.10) เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืน 
 (3.3.11) งานทะเบียนประวัติ 
 (3.3.12) งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 (3.3.13) การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ 
 (3.3.14) งานขอหนังสือรับรอง 
 (3.4) วินัยและการรักษา 
 (3.4.1) กรณีความผิดไมรายแรง 
 (3.4.2) กรณีความผิดวินัยรายแรง 
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 (3.4.3) การอุทธรณ การอุทธรณกรณีความผิดวินัย 
 (3.4.4) การรองทุกข 
 (3.4.5) การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย 
 (3.5) การออกจากราชการ 
 (3.5.1) การลาออกจากราชการ 
 (3.5.2) การใหออกจากราชการ กรณีไมพนการทดลองงาน 
 (3.5.3) การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
 (3.5.4) การใหออกจากราชการไวกอน 
 (3.5.5) การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
 (3.5.6) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ 
 (3.5.7) กรณีส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
 (3.5.8) กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
 (3.5.9) กรณีสงสัยวาหยอนความสามารถหนาท่ีหรือประพฤติตนไม
เหมาะสม 
 (3.5.10) กรณีมีมลทินมัวหมอง 
 (3.5.11) กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล หรือพิจารณาถึงท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 2.4 การบริหารงานบุคคล 

1. การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 

5. การออก 
จากราชการ 

4. วินัยและการรักษาวินยั 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการราชการ 

ดานบริหาร 
งานบุคคล 

2. การสรรหาและ 
การบรรจุแตงตั้ง 
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 (4) ดานบริหารท่ัวไป การบริหารทั่วไปเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบ
บริหารองคกรใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว 
โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการ
ใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการ 
มีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สถานศึกษาตองมีภารกิจดังตอไปนี้ 
 (4.1) การดําเนินงานธุรการ 
 (4.1.1) ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ
กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
 (4.1.2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมาะสม 
 (4.1.3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานธุรการตามระบบท่ีกําหนดไว 
 (4.1.4) จัดหา Hardware และ Software ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงาน 
ดานธุรการไดตามระบบท่ีกําหนดไว 
 (4.1.5) ดําเนินการงานธุรการตามระบบท่ีกําหนดไวโดยยึดหลักความรู
ความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และคุมคา 
 (4.1.6) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 
 (4.2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (4.2.1) รวบรวมประมวลบทวิเคราะหและสังเคราะห ขอมูลท่ีจะใชใน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (4.2.2) สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (4.2.3) ดําเนินงานดานธุรการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 (4.2.4) จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติท่ีประชุมใหผูท่ีเกี่ยวของ
เพื่อรับทราบดําเนินการ หรือถือปฏิบัติแลวแตกรณี 
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 (4.2.5) ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเร่ืองการอนุมัติ
อนุญาต ส่ังการเรงรัดดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานทราบ 
 (4.3) งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
 (4.3.1) สํารวจระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
 (4.3.2) จัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
 (4.3.3) จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (4.3.4) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศให
มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 
 (4.3.5) จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาเขต
พื้นท่ีฯ 
 (4.3.6) นําเสนอและเผยแพรขอมูลขาวสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร การบริการ
และการประชาสัมพันธ 
 (4.3.7) ประเมินและประสานงานระบบเครือขายขอมูลขาวสารสารสนเทศ
และปรับปรุงพัฒนาเปนระยะ  ๆ 
 (4.4) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 (4.4.1) จัดใหมีระบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา 
 (4.4.2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขาย
การศึกษา 
 (4.4.3) ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความรวมมือ
ความชวยเหลือเพื่อสงเสริม สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 
 (4.4.4) เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของ
ทราบ 
 (4.4.5) กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเครือขายการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา 
 (4.4.6) ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศกึษาของ
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 (4.5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 
 (4.5.1) การจัดระบบการบริหาร 
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 (4.5.1.1) ศึกษาวิเคราะหโครงสรางปริมาณคุณภาพและสภาพ
ของสถานศึกษา 
 (4.5.1.2) วางแผนออกแบบ การจัดระบบโครงสรางการแบง
สวนราชการภายในระบบการทํางานและการบริหารงานของสถานศึกษา 
 (4.5.1.3) นําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาให
ความเห็นชอบในการแบงสวนราชการในสถานศึกษา 
 (4.5.1.4) ประกาศและประชาสัมพันธใหสวนท่ัวไปทราบ 
 (4.5.1.5) ดําเนินการจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบง
สวนท่ีกําหนด 
 (4.5.1.6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบใหมี
ประสิทธิภาพ 
 (4.5.2) การพัฒนาองคกร 
 (4.5.2.1) ศึกษา  วิ เคราะห  ขอมูลสภาพปจจุบันปญหาและ 
ความตองการจําเปนในการพัฒนาองคกรของสถานศึกษา 
 (4.5.2.2) กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุม
โครงสรางภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและ 
ความตองการจําเปน 
 (4.5.2.3) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงสราง ภารกิจ เทคโนโลยี และกลยุทธของสถานศึกษา 
 (4.5.2.4) กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด การปฏิบัติงาน
บุคลากร 
 (4.5.2.5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง 
การพัฒนาองคกรเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ 
 (4.5.2.6) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกร
และกระบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (4.6) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 (4.6.1) สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 (4.6.2) วางแผนกําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 (4.6.3) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหงานดานตางๆ  
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 (4.6.4) สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 (4.6.5) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการผลิตรวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 (4.6.6) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยี 
 (4.6.7) ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิด
การใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู 
 (4.7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาน บุคลากรและบริหาร
ท่ัวไป 
 (4.7.1) สํารวจปญหาท่ีจําเปนดานวิชาการ งบประมาณบุคลากรและ
บริหารทั่วไป 
 (4.7.2) จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการ
บริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
 (4.7.3) จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนและ
อํานวยการความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกดาน 
 (4.7.4) ติดตามประเมินผลการสนับสนุนและอํานวยการความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตางๆ 
 (4.7.5) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการสนับสนุนและ
อํานวยการความสะดวกดานตางๆ ใหมีความยืดหยุนคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
 (4.8) การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
 (4.8.1) กําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
 (4.8.2) บํารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ีมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมท่ีจะใชประโยชน 
 (4.8.3) ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 
 (4.8.4) สรุปประเมินและรายงานการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
 (4.9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
 (4.9.1) ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจขอมูล จํานวน
นักเรียนท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
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 (4.9.2) การจัดทําสํามะโนผู ท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 (4.9.3) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะโนนําขอมูลใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 (4.9.4) เสนอขอมูลสารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นท่ีฯ
รับทราบ 
 (4.10) การรับนักเรียน 
 (4.10.1) ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบงเขตพ้ืนท่ี
บริการการศึกษารวมกันและเสนอขอตกลงใหเขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นชอบ 
 (4.10.2) กําหนดแผนการรับนักเรียนโดยประสานงานกับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 (4.10.3) ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกําหนดไว 
 (4.10.4) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนในการติดตาม
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาในการเขาเรียน 
 (4.10.5) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพื้นท่ีฯ
รับทราบ 
 (4.11) การสงเสริมและประสานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
 (4.11.1) สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาในท้ัง 3 
ระบบ  
 (4.11.2) กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย กําหนดตามความ
ตองการของผูเรียนและทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแนวทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (4.11.3) ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือท้ัง 3 
รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
 (4.11.4) ประสานเช่ือมโยงประสานความรวมมือและสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 
 (4.11.5) ติดตามประเมินเพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
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 (4.12) งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
 (4.12.1) วางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน
โดยสนับสนุนไดมีสวนรวมในการจัดอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
 (4.12.2) ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน 
 (4.12.3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 (4.12.4) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจการ
นักเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 
  (4.13) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
 (4.13.1) ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงาน
ของสถานศึกษารวมถึงความตองการในการไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน 
 (4.13.2) วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษาโดยการมีสวน
รวมของบุคคล ชุมชน องคกรและส่ือมวลชนในทองถ่ิน 
 (4.13.3) จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธ 
 (4.13.4) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ ใหมีความรู
ความสามารถในการดําเนินการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา 
 (4.13.5) สรางกิจกรรมประชาสัมพันธโดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
เครือขาย 
 (4.13.6) ติดตามประเมินผลประชาสัมพันธ และปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม 
 (4.14) การสงเสริมบุคคล ชุมชน องคกร และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
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ภาพท่ี 2.5 การบริหารงานท่ัวไป 

17. การ
จัดระบบ
การควบคุม

ใน
หนวยงาน 

18. งาน
บริการ

สาธารณะ 

19. งานท่ี
มิไดระบุไว
ในงานอ่ืน 

ดานบริหาร 
งานท่ัวไป 

16. การ
ประสานงาน
ราชการกับเขต
พื้นท่ีการศึกษา

และหนวยงานอ่ืน 

15. การสงเสริม
สนับสนุนและ

ประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน 

องคกร หนวยงานและ
สถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัด

การศึกษา 

14. การ
ประชาสัมพันธ
งานการศึกษา 

13. งานสงเสริม
งานกิจกรรม
นักเรียน 

12. การระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

11. การสงเสริม
และประสานงาน
การศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

10. การรับ
นักเรียน 

9. การ
จัดทําสํา
มะโน
ผูเรียน 

8. การดูแล
อาคารสถานท่ี

และ
สภาพแวดลอม 

7. การสงเสริม
สนับสนุน
ดานวิชาการ 

6. งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. การ
จัดระบบ
บริหารและ
พัฒนาองคกร
การศึกษา 

1. การ
ดําเนินงาน
ธุรการ 

2. งาน
เลขานุการ
คณะกรรมกา
รสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

3. งาน
พัฒนา

ระบบและ
เครือขาย
ขอมูล

สารสนเทศ 

4. การ
ประสาน
และพัฒนา
เครือขาย
การศึกษา 
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 (4.14.1) กําหนดแนวการสงเสริมของบุคคล ชุมชน องคกร และ
หนวยงานอ่ืน 
 (4.14.2) ใหคําแนะนํากับบุคคล ชุมชนและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 
 (4.15) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
 (4.15.1) วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาตามเครงสรางและภารกิจของ
สถานศึกษา 
 (4.15.2) วิเคราะหความเส่ียงการดําเนินงาน ปจจัยเส่ียง และลําดับ
ความเส่ียง 
 (4.15.3) กําหนดมาตรการปองกันความเส่ียงในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
 (4.15.4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 (4.15.5)  ใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเส่ียง
ไปใชในการควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจ 
 (4.15.6)  ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑและวิ ธีการท่ี  ส .ต .ง 
กําหนด 
 (4.15.7) ประเมินผลการดําเนินการภายในท่ีกําหนดและปรับปรุงให
เหมาะสม 
 (4.15.8)  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 (4.16) งานบริการสาธารณะ 
 (4.16.1)  จัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ 
 (4.16.2)  จัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอ
สาธารณะ 
 (4.16.3)  ใหบริการขอมูลขาวสารและบริการอ่ืนๆ แกสาธารณชน 
ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
 (4.16.4) พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพพอใจตอผูมา
รับบริการ 
 (4.16.5) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับ
บริการ 
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 (4.17) งานท่ีมิไดระบุไวในงานอ่ืน 
 (4.17.1) ใหผูท่ีรับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงานและดําเนินงาน
ใหเสร็จส้ิน 
 (4.17.2) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 (4.17.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา ภารกิจการบริหารสถานศึกษาดานตางๆ 
หมายถึง การกระทําทุกอยางของผูบริหารท่ีกระทํากับผูรวมงาน เพื่อใหผูรวมงานปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายขององคกร ซ่ึงในสถานศึกษามีขอบขายงานอยู 4 ดานคือการบริหารวิชาการมี 12 
ภารกิจยอย การบริหารงานงบประมาณมี 7 ภารกิจยอย การบริหารงานบุคคล มี 5 ภารกิจยอยและ
บริหารท่ัวไป มี 19 ภารกิจยอย ดังนั้นหลักเกณฑตามกระบวนการการบริหารงานสถานศึกษาจึงมี
ความจําเปนหลักท่ีจะทําใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพตอไป 
 3. ปจจัยทางการบริหาร 
 การบริหารงานใหดีนั้นผูบริหารจําเปนท่ีจะตองรูจักปจจัยทางการบริหาร และตอง
ศึกษาใหเขาใจกับปจจัยทางการบริหารน้ันๆ วาประกอบไปดวยหลักอะไรเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จได
อยางยอดเยี่ยมในการบริหารงานขององคกรตอไป 
  ไพฑูรย  สินลารัตน (2545, หนา 27-28) กลาววา ในฐานะท่ีสถานศึกษาเปนสถาบัน
หนึ่งของสังคม ยอมมีองคประกอบเฉพาะดังนี้ 
 (1) องคประกอบหลักเปนองคประกอบท่ีจะขาดไมได ไดแก หลักสูตร ผูเรียน 
และผูสอน ซ่ึงแตละอยางจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับปรัชญาสาขาใดสาขาหน่ึงเปนเกณฑ 
 (2) องคประกอบเสริม เปนองคประกอบท่ีจะทําใหการศึกษาดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน อาคารสถานท่ี อุปกรณ ครุภัณฑ การเงิน ผูบริหารและเจาหนาท่ี เปนตน ซ่ึง
องคประกอบดังกลาวจะมีผลกระทบถึง กระบวนการในสถานศึกษา หากองคประกอบเสริมกลับมา
เปนองคประกอบท่ีสําคัญและมีกิจกรรมกวางขวางข้ึน ซ่ึงจําเปนตองทุมเทงบประมาณบุคลากร 
มากกวาองคประกอบหลัก กระบวนการในสถานศึกษาท่ีจะไดรับผลกระทบ ไดแก  
   (2.1) กระบวนการเรียนการสอน เปนกระบวนการสําคัญของสถานศึกษา
และเปนกระบวนการท่ีอาศัยระบบหลัก (หลักสูตร ผูเรียน และผูสอน) เปนผูดําเนินการ ซ่ึง
จุดมุงหมายของกระบวนการเรียนการสอนก็คือการพัฒนาคน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

52 

   (2.2) กระบวนการบริหาร เปนกระบวนการเสริมเพ่ือใหการเรียนการสอน 
ดําเนินไปอยางดี และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจุดมุงหมายของการบริหารก็คือการดําเนินการให
กระบวนการตางๆ ของสถานศึกษา บรรลุเปาหมายอยางดีและมีประสิทธิภาพ 
  (2.3) บทบาทของสถานศึกษาและชุมชนก็คือ เปนการบริหารท่ีสําพันธกับ
บุคคลและสังคมนอก ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษามีท้ังความสัมพันธและความสําคัญตอสังคมเปน 
อยางมาก 
   สมพงศ  เกษมสิน (2526, หนา 5) มีความเห็นวา การบริหารงานบุคคลนั้น เปนการ
จัดการเกี่ยวกับบุคคล นับต้ังแตการสรรหาบุคคลเขามาปฏิบัติงาน ดูแลบํารุงรักษาและพนการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   จันทรานี  สงวนนาม (2536, หนา 28) ไดกลาวไววา การบริหารงานในทุกองคการ 
ไมวาจะขนาดไหน จําเปนจะตองมีปจจัยข้ันพื้นฐาน หรือทรัพยากรทางการบริหาร โดยท่ัวไปถือวา
ปจจัยท่ีสําคัญของการบริหาร มีอยู 4 ประการ ซ่ึงนักวิชาการไดเสนอแนะและสรุปท่ีงายตอความ
เขาใจในรูปของ 4 M’s ซ่ึงไดแก 
 (1) คน (Man) ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลในองคการที่รวมกันทํางาน 
 (2) วัสดุส่ิงของ (Materials) ไดแก วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ 
 (3) การจัดการ (Management) ไดแก การบริหารงานองคการของผูบริหาร 
 (4) เงิน (Money) ไดแก งบประมาณท่ีใชในการบริหารทุกๆ สวนขององคการ  
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ภาพท่ี 2.6 สัดสวนทักษะ 3 ชนิดตามระดับความรับผิดชอบของการบริหาร 
ท่ีมา : วิจิตร  ศรีสอาน, 2523, หนา 38.  
 
 สรุปไดวา ปจจัยทางการบริหาร 4 ประการไดแก มนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ และการ
บริหารจัดการมนุษยนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสําคัญยิ่ง การสรางหรือพัฒนาคนของ
หนวยงานหรือองคกร จึงถือวามีความจําเปนอยางยิ่ง ในบรรดาปจจัยทางการบริหารน้ัน ปจจัยท่ี
สําคัญอันดับแรกก็คือคน (Man) เพราะคนคือบุคคลท่ีจะดําเนินการในการใช เงิน (Money) วัสดุ
ส่ิงของ (Materials) และการจัดการ (Management) ผูบริหารจะตองมีกฏเกณฑและคุณสมบัติท่ีดี
ของนักบริหาร และสามารถนําปจจัยทางการบริหารมาปรับใช รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับ
สถานการณและสภาพแวดลอมของแตละองคกรท่ีตนเองมีหนาท่ีรับผิดชอบ เพื่อจะใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งเอาไว ดังนั้นเม่ือนักบริหารมีครบท้ังปจจัยเหลานี้ก็จะสามารถบริหารหนวยงานให
เปนไปอยางมีระบบแบบแผนไมขัดของได เพื่อใหไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมีคุณภาพใน
การทําหนาท่ีเปนหัวหนางานและเปนผูบริหาร ซ่ึงจะนําองคกรสูความสําเร็จตามเปาหมาย 
 4. กระบวนการบริหาร 
 กระบวนการบริหารมีความหมายเดียวกับภารกิจ หรือบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 
กระบวนการดังกลาวเปนส่ิงท่ีตองยึดถือเปนจุดยืนสําหรับปฏิบัติกิจกรรมในการบริหารงาน ซ่ึงเปน
ลําดับข้ันในการบริหารงาน หรือหมายถึงขอบขายของงานตางๆ ท่ีอยูในหนาท่ีความรับผิดชอบของ
นักบริหาร (สมบูรณ  พรรณาภพ, 2521, หนา 79) 
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   ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 29) ใหความเห็นวากระบวนการบริหารจะ
ชวยใหการบริหารงานประสบความสําเร็จดังนี้ 
 (1) ชวยใหการบริหารสะดวกรวดเร็วเพราะมองเห็นความสําคัญของงาน 
ลดปญหาซํ้าซอนและสามารถมอบหมายไดถูกตอง 
 (2) ชวยใหผูบริหารสามารถนําเทคนิคตางๆ มาใชปรับปรุงการทํางาน ใหทัน
ความเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของสังคม 
 (3) ชวยใหสถานศึกษาไดงานท่ีมีความเจริญเติบโต และกาวหนาสามารถ
มองเห็นปญหา เพื่อใหบุคคลปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ 
 (4) ชวยสงเสริมตัวบุคคลในการทํางาน การจัดหนวยงาน การบริหารงานได
เหมาะกับบุคคลเพ่ือใหบุคคลปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ 
 (5) ชวยใหผูบริหารไดใชความคิดสรางสรรค กระตุนใหบุคคลในองคการ
ทํางานอยางมีอิสระและมีความคิดริเร่ิม 
 (6) ชวยในการจัดหมวดหมูงานใหเปนไปตามความเหมาะสมและรวดเร็ว 
 (7) ชวยใหมีการประเมินผล และการติดตามผลของการปฏิบัติงาน 
 กูลิค และอูวิค (Gulick & Urwick, 1937, p. 13) แบงการบริหารเปน 7 ข้ันตอน คือ 
การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การจัดคนเขาทํางาน (Staff) การอํานวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การเสนอรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 (1) วางแผน (Planning) หมายถึง การจัดทําตามกระบวนการตางๆตามข้ันตอน
ดังนี้ 
 (1.1) การวางแผนโครงการกวางๆ 
 (1.2) การคิดวามีงานอะไรบางท่ีจะตองปฏิบัติตามความสําคัญ 
 (1.3) การวางแนวปฏิบัติและจุดประสงคของการปฏิบัติงานนั้นๆ กอนลงมือ
ปฏิบัติการเพื่อใหมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการ 
 (2) จัดระบบกําหนดอํานาจหนาท่ี (Organizing) หมายถึง 
 (2.1) การจัดรูปเคาโครงการบริหาร 
 (2.2) การกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆ ของ
หนวยงานใหชัดเจน เพื่อใหผูปฏิบัติการรูขอบขายการทํางานของตนเอง 
 (2.3) การกําหนดลักษณะ  และวิธีติดตองานสัมพันธกันตามลําดับช้ัน 
แหงอํานาจหนาท่ีสูงตํ่าลดหล่ันกันไป 
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              (3) จัดหาและพัฒนาบุคลากร (Staffing) หมายถึง 
 (3.1) การบํารุงขวัญ 
 (3.2) การบรรจุแตงต้ัง 
 (3.3) การแสวงหาคนมาทํางาน 
 (3.4) การฝกอบรมการพัฒนาบุคคลท่ีบรรจุแตงต้ังไวแลว 
 (3.5) การเล่ือนข้ันและลดข้ันตลอดจนพิจารณาใหพนจากงาน 
 (3.6) การบริหารงานเกี่ยวกับบุคคลหรือเจาหนาท่ีทุกประเภทของหนวยงาน 
 (3.7) การบํารุงรักษาสภาพของการทํางานท่ีดีและมีประสิทธิภาพใหคงอยู
ตลอดไป อาจมีการจัดโครงการอบรมท้ังในภายในและภายนอกองคการ 
 (4) วินิจฉัยส่ังการ (Directing) หมายถึง 
 (4.1) การวินิจฉัยส่ังการ หลังจากไดวิเคราะหพิจารณางานโดยรอบคอบแลว 
 (4.2) การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นๆในฐานะผูบริหารเปน
การส่ังงานของผูบังคับบัญชาหนวยงาน เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาตามลําดับข้ันไดปฏิบัติตามนโยบาย
ของผูบริหาร ซ่ึงการบริหารจัดการจําเปนตองมีการประชุมปรึกษา เพื่อใหทราบสถานการณท่ี
ถูกตอง 
 (5) ประสานงาน (Co-Ordinating) หมายถึง 
 (5.1) การทํางานเพ่ือจุดประสงครวมกัน 
 (5.2) การทํางานประสานกลมเกลียวกัน 
 (5.3) การทํางานไมใหซํ้าซอนหรือขัดแยงกัน 
 (5.4) การกอใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิผล 
 (5.5) การประสานงานหรือส่ือสัมพันธหนวยงานยอย หรือตําแหนงตางๆ 
ภายในองคการหรือสํานักงานใหญ 
 (6) รายงาน (Reporting) หมายถึง 
 (6.1) การบํารุงขวัญใน 
 (6.2) การสรางความเขาใจอันดีรวมกัน 
 (6.3) การใหผูบังคับบัญชาทราบความกาวหนาของงานทุกระยะ 
 (6.4) การทําใหเกิดความสะดวกแกการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
 (6.5) การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
ท้ังเบ้ืองลางและเบ้ืองบน อาทิ เขตการศึกษาท่ีสังกัด หนวยงานท่ีสังกัด เปนตน 
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 (6.6) มีการบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการทํางานไวเปนระยะ จึงจะสามารถทํา
รายงานไดถูกตองรัดกุมและสมบูรณ 
 (7) งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง 
 (7.1) การจัดทํางบประมาณการเงิน เพื่อนํามาดําเนินงานใชจายในหนวยงาน 
 (7.2) การควบคุมการใชจายเงินโดยรอบคอบรัดกุม โดยมีการตรวจสอบอยู
เสมอๆ 
 (7.3) การวางแผนหรือโครงการใชจายเงิน การบัญชีอยางมีประสิทธิภาพและ
คลองตัวในการเบิกจาย และมีการประเมินการใชงบประมาณท่ีเหมาะสมและคุมคา เปนตน 
  เกรก (Gregg, 1957,  p. 274) เสนอกระบวนการบริหาร มี 5 ข้ันดังนี้ การตัดสินใจ 
(Decision) การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การติดตอส่ือสาร (Communicating) และการ
ใชอิทธิพล (Influencing) 
  สมพงศ  เกษมสิน (2526, หนา 10) แบงกระบวนการการบริหารไว 5 ข้ัน คือ 
 (1) การวางแผน (Planning) 
 (2) การจัดองคการ (Organize) 
 (3) การจัดคนเขาทํางาน  (Staff) 
 (4) การอํานวยการ (Direct) 
 (5) การควบคุม (Control) 
 ประยูร  ธมฺมจิตฺโต (2549, หนา 4-5) ไดกลาวไววา หนาท่ีของนักบริหารมีอยู 5 
ประการ ตามคํายอในภาษาอังกฤษวา POSDC ดังนี้ 
 (1) P คือ planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดทางดําเนินงานใน
ปจจุบัน เพื่อความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต 
 (2) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสราง
ความสัมพันธของสมาชิก และสายบังคับบัญชาภายในองคกร 
 (3) S คือ staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา
บุคลากรและการใชคนใหเหมาะกับงาน 
 (4) D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการส่ือสารเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และมีภาวะผูนํา 
 (5) C คือ controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองคกรรวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 
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   สมยศ  นาวีการ (2540, หนา 11) กลาวถึงหนาท่ีการจัดการ (The Management 
Process: Management Functions) ประกอบดวยดังนี้        
 (1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการทํางานเพื่อใหบรรลุผล
ตามเปาหมายขององคการ และกําหนดวาจะทํางานนั้นอยางไร  
 (2) การจัดองคการ (Organization) หมายถึง การนําเอาแผนงานท่ีกําหนดไวมา
กําหนดหนาท่ีสําหรับบุคลากรหรือกลุมบุคคลที่จะ ปฏิบัติภายในองคการ เปนการเร่ิมตนของกลไก
ในการนําเอาแผนงานไปสูการปฏิบัติ        
 (3) การนํา (Leading) เกี่ยวของกับการจูงใจ ภาวะผูนํา และการส่ือสารระหวาง
บุคคลในองคการเพื่อชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามตองการ  
 (4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง หนาท่ีทางการจัดการสําหรับผูบริหาร
ในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนมาตรฐาน วัดผลการทํางานในองคการ รวมท้ังการวัดผลการทํางาน
ในปจจุบันเพื่อกําหนดมาตรฐานข้ึน และเปรียบเทียบกับผลงานท่ีทําไดเพ่ือปรับปรุงแกไขผลการ
ทํางานไดสอดคลองกับ มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน 
 รอบบิน (Robbins, 1998, p. 6) กลาววากระบวนการบริหาร (Management Process) 
ประกอบดวยหนาท่ีพื้นฐานของผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร 
(Organizing) การนํา (Leading) การควบคุม (Controlling) 
 รัสเซลล (Russell T.Gregg, 1957, pp. 274-316) ไดเอารายงานของกระบวนการบริหาร 
ตามความเห็นของนักบริหารการศึกษาสวนใหญๆ 35 รายการ มาวิเคราะห เพราะเห็นวามีหลายรายการ
ซํ้าซอนกัน คงตางกันเฉพาะรูปศัพทเทานั้น แลวสรุปวา ความจริงกระบวนการท้ังหมดมีตัวประกอบเพียง 7 
ประการเทานั้น คือ การวางแผน (Planning) การใชอิทธิพล (Influencing) การประเมินผลงาน (Evaluating) 
การประสานงาน (Co-Ordination) การเสนอรายงาน (Communicating) การกําหนดอํานาจหนาท่ี (Organizing) 
และการตัดสินใจส่ังการ (Decision Making) 
 สรุปไดวากระบวนการบริหารเปนลําดับข้ันตอนในการบริหารงาน กระบวนการ
บริหารจะชวยใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ เชน ชวยใหการบริหารสะดวกรวดเร็ว สามารถ
นําเทคนิคตางๆ มาใชปรับปรุงการทํางาน ใหทันความเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของสังคม 
สามารถมองเห็นปญหาไดใชความคิดสรางสรรคจัดหมวดหมูงานชวยใหมีการประเมินผล เปนตน 
ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองอาศัยศาสตรและศิลปในการบริหาร รูจักใชทรัพยากร
อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารองคกร 
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ทฤษฎีและวิวัฒนาการการบริหาร 
 
 ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเช่ือท่ีเกิดข้ึนอยางมีหลักเกณฑ มีการทดสอบ 
และการสังเกต จนเปนท่ีแนใจ ทฤษฎีเปนรูปแบบของมโนทัศนท่ีเช่ือมโยงเปนขอสรุปอยางกวาง  
ท่ีพรรณนา และอธิบายพฤติกรรมการบริหารองคกรทางการศึกษาอยางเปนระบบ ถาทฤษฎีไดรับ
การพิสูจนบอยๆ ก็จะกลายเปนกฎเกณฑ ทฤษฎีเปนแนวความคิดท่ีมีเหตุผล และสามารถนําไป
ประยุกต และปฏิบัติได ทฤษฎีมีบทบาทในการใหคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฎท่ัวไป ทฤษฏีการบริหาร
มีการวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย เพื่อเพิ่มความเขาใจเร่ืองการบริหารไดดียิ่งข้ึน มีนักวิชาการ
ไดอธิบายทฤษฏีการบริหารไวดงันี้ 
 ธงชัย  สันติวงษ (2546, หนา 196) วาทฤษฎีการบริหารแบบการตัดสินใจ เฮอรเบิรต  
ไซมอน (Herbert A. Simon,1947) บิดาแหงทฤษฎีการตัดสินใจไดกลาววา การบริหารก็คือการ
ตัดสินใจ เนื่องจากวาคนทีเปนผูบริหารจะตองเผชิญกับภาวะท่ีจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทางที่มีอยู ไมวาจะเปนทางเลือกในการกําหนดแผนในการ
ทํางานหรือวาทางเลือกในการแกไขปญหา หากนักบริหารสามารถที่จะเลือกทางเลือกท่ีดีมี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได แตหากเลือกทางเลือกท่ีไมดีมาก็ทําใหการ
ทํางานลมเหลว ดังนั้นในลักษณะการตัดสินใจเพื่อใหไดทางเลือกท่ีดี จะตองมีข้ันตอนของการ
ตัดสินใจท่ีสําคัญอยู 4 ข้ันตอน ดังนี้  
 (1) การพิจารณาถึงตัวปญหา ในข้ันตอนแรกน้ีก็คือ นักบริหารท่ีเปนผูท่ีทําหนาท่ีใน
การตัดสินใจ จะตองสามารถระบุใหทราบสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาท่ีเกิดข้ึนใหไดเสียกอน 
       (2) การพิจารณาคนหาทางเลือก ทางเลือกในการแกปญหาอาจจะมีหลายทาง มีกี่
ทางเลือก นักบริหารจะตองนํามาพิจารณาใหหมดเพราะจะทําใหมีทางเลือกท่ีหลากหลายข้ัน 
 (3) การประเมินผลทางเลือก คือ การพิจารณาทางเลือกแตละทางวามีขอดีอยางไร
บาง ขอเสียอยางไรบาง ในข้ันตอนของการประเมินผลทางเลือกควรมีการนําเอาเทคนิคการ
วิเคราะหเชิงปริมาณมาชวยในการประเมินผลทางเลือกดวย เพราะจะทําใหการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกทําไดงายข้ัน 
 (4) การตัดสินใจเลือกทางเลือกและการนําทางเลือกไปปฏิบัติ เลือกทางเลือกท่ีดี 
ท่ีสุด และนําไปปฏิบัติเพื่อท่ีจะแกไขปญหา แลวตรวจสอบประสิทธิผลของการนําทางเลือกนั้นไป
ปฏิบัติ จากขอมูลยอนกลับของกระบวนการในการตัดสินใจทฤษฎีแบบมีสวนรวม 
 สมยศ  นาวีการ (2544, หนา 49) วาทฤษฎีระบบเปนทฤษฎีท่ีทําใหนักบริหารสามารถ
มองเห็นภาพรวมขององคการทั้งหมดตามหนาท่ีท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอม โดยพิจารณาองคการใน
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ลักษณะระบบน้ันจะกอใหเกิดการวิเคราะหและการแกไขปญหาขององคการท้ังระบบ คําวาระบบ 
(System) อาจจัดไดวาเปนกลุมของสวนท่ีเกี่ยวของกันและมีความสัมพันธกันในเชิงท่ีจะตองบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกัน ดังนี้               
 (1) สวนตางๆ ของระบบ อยูในสถานะท่ีเคล่ือนไหวได การเคล่ือนไหวหรือ
แสดงออกของสวนตางๆ จะมีปฏิกิริยากระทบตอกันเสมอ โดยท่ีในระบบหนึ่งๆ จะประกอบดวย 
ระบบยอยตางๆ (Subsystems) และภายในระบบยอยก็จะประกอบไปดวยระบบยอยเล็กลงไปอีก
หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ณ สวนหนึ่งสวนใดของระบบจะกอใหเกิดผลกระทบตอเนื่องกัน
เปนลูกโซ (Chain of Effects) 
 (2) ระบบประกอบไปดวยองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
 (2.1) ปจจยันําเขา (Inputs) ไดแกทรัพยากรตางๆ ท่ีตองใชในกระบวนการ
บริหาร นั้นคือทรัพยากรมนุษย ทางกายภาพและทางการเงิน และขอมูลท่ีตองใชการผลิตสินคาและ
บริการ 
 (2.2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบดวย
เทคนิคในการจัดการตางๆ รูปแบบกิจกรรมการผลิต เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 
 (2.3) ปจจัยนําออก (Outputs) ไดแกสินคา บริการ กําไร ขาดทุนและผลท่ี
คาดหวังอ่ืนๆ เชน ศักยภาพของพนักงานท่ีพัฒนาข้ึน เปนตน 
 (2.4) ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) คือขอมูลเกี่ยวกับผลท่ีเกิดจากกิจกรรม
ขององคการ ซ่ึงสามารถนําไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในข้ันตอนตางๆ ไดจากทฤษฎี
ระบบน้ัน องคการจะใชกระบวนการแปรสภาพเพ่ือเปล่ียนปจจัยนําเขาไปเปนผลผลิต และใน
ขณะเดียวกันกลไกในระบบก็จะข้ึนกับการนําขอมูลยอนกลับไปใชประโยชนในการวิเคราะหเพ่ือ
ตรวจสอบผลลัพธและปรับปรุงปจจัยนําเขา 
 (3) ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories) เปนการพัฒนาในชวงป ค.ศ.
1940 -1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ใหมองในส่ิงท่ีผูนําปฏิบัติและช้ีใหเห็นวาท้ังผูนําและผูตาม
ตางมี อิทธิพลซ่ึงกันและกัน นักทฤษฎีไดแก Kurt Lewin, Rensis Likert, Blake and Mouton และ 
Douglas McGregor1. Kurt Lewin’s Studies Lewin แบงลักษณะผูนําเปน 3 แบบคือ 
 (3.1) ผูนําแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสินใจดวย
ตนเอง ไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแนนอนข้ึนอยูกับตัวผูนําเอง 
 (3.2) ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใชการตัดสินใจของ
กลุมหรือใหผูตามมีสวนรวมในการตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นสวนรวม ทํางานเปนทีม มีการ
ส่ือสารแบบ 2 ทาง ทําใหเพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจในการทํางาน  
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 (3.3) ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez-Faire Leaders) จะใหอิสระ
กับผูใตบังคับบัญชาเต็มท่ีในการตัดสินใจแกปญหา จะไมมีการกําหนดเปาหมายท่ีแนนอน ไมมี
หลักเกณฑ ไมมีระเบียบ จะทําใหเกิดความคับของใจหรือความไมพอใจของผูรวมงานไดและได 
ผลผลิตตํ่า การทํางานของผูนําลักษณะน้ีเปนการกระจายงานไปท่ีกลุม ถากลุมมีความรับผิดชอบ
และมีแรงจูงใจในการทํางานสูง สามารถควบคุมกลุมไดดี มีผลงานและความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
ลักษณะผูนําแตละแบบจะสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการเลือกใชลักษณะ
ผูนําแบบใดยอมข้ึนอยูกบัความเหมาะสมของสถานการณดวย 
 (4) ทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามทัศนะของฮอยและมิสเกล ซ่ึงไดฮอยและมิ
สเกลไดจัดกลุมทฤษฎีการบริหารการศึกษาเอาไวดังนี้  
 (4.1) ทัศนะแนวความคิดการวิเคราะห (Conceptual Perspectives for Analysis) 
วิเคราะหโรงเรียนวาเปนองคการแบบหนึ่ง และวิเคราะหวาโรงเรียนเปนระบบของสังคม 
 (4.2) ระบบราชการและโรงเรียน (Bureaucracy and the School) กลาวถึง
แนวคิดอํานาจหนาท่ีตัวแบบของแมกซเวเบอรเกี่ยวกับระบบราชการและโครงสรางระบบใน
โรงเรียน 
 (4.3) ความเปนวิชาชีพในระบบราชการของโรงเรียน (The Professional in The 
School Bureaucracy) กลาวถึงความขัดแยงระหวางความเปนวิชาชีพกับระบบราชการ การนําเอาความ
เปนวิชาชีพแลชะระบบราชการเขาไปใชในโรงเรียน ความสัมพันธของอํานาจหนาท่ีในโรงเรียน
บทบาทของอาจารยใหญ ผูอํานวยการโรงเรียน และความซ่ือสัตยของครูอาจารย 
 (4.4) แรงจูงใจ ส่ิงจูงใจ และความพึงพอใจ (Motivation, Incentives and 
Satisfaction) กลาวถึงแรงจูงใจในการทํางานทฤษฎีวุฒิภาวะของอากิริส ทฤษฎีความตองการของ
มาสโลว ทฤษฎีสององคประกอบของเฮอรซเบิรก ทฤษฎีการกอตัวข้ึนใหม (Reformulated Theory) 
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) แรงจูงใจและการปฏิบัติงาน ส่ิงจูงใจในองคการ ความ
พึงพอใจในงาน ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงาน ทฤษฎีแรงจูงใจและส่ิงจูงใจ 
 (4.5) บรรยากาศขององคการ (Organizational Climate) กลาวถึงพฤติกรรม
ของครูอาจารยและอาจารยใหญ/ผูอํานวยการ ตั้งแตเปดไปจนถึงปด ระบบการจัดการ ตั้งแตเอา
เปรียบ หวงอํานาจ ไปจนถึงการรวมมือประสานงาน การบริหารแบบมีสวนรวม การปฐมนิเทศ
แบบควบคุมนักเรียน การอารักขานักเรียน แรงบีบค้ันจากส่ิงแวดลอมการพัฒนาและการควบคุม 
ทฤษฎีบรรยากาศและการนําเอาไปปฏิบัติ 
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 (4.6) ภาวะผูนํา (Leadership) กลาวถึงทฤษฎีคุณลักษณะสถานการณท่ี
ขัดแยงกันอยู ทิศทางของภาวะผูนํา ความมีประสิทธิผลของผูนํา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูนําใน
อนาคต 
 (4.7) การวินิจฉัยส่ังการ (Decision Making) ทฤษฎีการวินิจฉัยส่ังการ
กระบวนการวินิจฉัยส่ังการ วงจนแหงการปฏิบัติ การวินิจฉัยส่ังการในการบริหารการศึกษา การมสีวนรวม
ในการวินิจฉัยส่ังการ ตัวแบบสําหรับการวินิจฉัยส่ังการรวมกันและแนวทางประยุกตใช 
 (4.8) การติดตอส่ือสาร ทฤษฎีการติดตอส่ือสาร การวิจัยเกี่ยวกับการ
ติดตอส่ือสารในการบริหารการศึกษาและการนําไปประยุกตใช  
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ (2542, หนา 10) วาระยะท่ี 1 ระหวาง ค.ศ. 1887-1945 ยุค 
นักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม 
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ (2542, หนา 11-25) ระยะท่ี 2 ระหวาง ค.ศ. 1945-1958 ยุค
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ Follette ไดนําเอาจิตวิทยามาใช และไดเสนอการแกปญหาความขัดแยง 
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ (2542, หนา 26) ระยะท่ี 3 ตั้งแต ค.ศ. 1958-ปจจุบัน ยุคการใช
ทฤษฎีการบริหารหรือการศึกษา เชิงพฤติกรรมศาสตร ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธของคน + 
พฤติกรรมขององคการ ซ่ึงมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ท่ีหลาย ๆ คน ไดแสดงไว ดังตอไปนี้ 
 (1) เชสเตอร ไอ บารนารดเขียนหนังสือช่ือ The Function of the Executive ท่ี 
กลาวถึงงานในหนาท่ีของผูบริหาร โดยใหความสําคัญตอบุคคล ระบบของความรวมมือ องคการ 
และเปาหมายขององคการ กับความตองการของบุคคลในองคการตองสมดุลกัน  
 (2) ทฤษฎีของมาสโลว วาดวยการจัดอันดับข้ัน ของความตองการของมนุษย 
เปนเร่ืองแรงจูงใจ แบงความตองการของมนุษย ตั้งแตความตองการดานกายภาพ ความตองการดาน
ความปลอดภัย ความตองการดานสังคม ความตองการดานการเคารพ-นับถือ และประการสุดทาย 
คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง คือมีโอกาสไดพัฒนาตนเองถึงข้ันสูงสุดจากการทํางาน  
 (3) ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร (Douglas MC Gregor Theory) เขาได
เสนอแนวคิดบนพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยท่ีตางกัน ทฤษฎี X (The Traditional View of 
Direction and Control) ผลการมองธรรมชาติของมนุษยเชนนี้ การบริหารจัดการจึงเนนการใชเงิน
หรือวัตถุเปนเคร่ืองลอใจ เนนการควบคุมและการส่ังการ เปนตน ทฤษฎีนี้ เกิดขอสมมติฐานดังนี้ 
 (3.1) คนไมอยากทํางาน และหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ  
 (3.2) คนไมทะเยอทะยาน และไมคิดริเร่ิม ชอบใหการส่ัง  
 (3.3) คนเห็นแกตนเองมากกวาองคการ  
 (3.4) คนมักตอตานการเปล่ียนแปลง  
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 (3.5) คนมักโง และหลอกงาย  
 ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ผูบังคับบัญชา 
จะไมควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด แตสงเสริมใหรูจักควบคุมตนเอง หรือกลุมมากข้ึนตองให
เกียรติซ่ึงกันและกัน จากความเช่ือท่ีแตกตางกันทําใหเกิดระบบการบริหารท่ีแตกตางกัน ระหวางระบบท่ี
เนนการควบคุมกับระบบท่ีคอนขางใหอิสระภาพ ทฤษฎีขอนี้เกิดจากขอสมติฐานดังนี้ 
 (3.6) คนจะใหความรวมมือ สนับสนุน รับผิดชอบและขยัน  
 (3.7) คนไมเกียจครานและไววางใจได 
 (3.8) คนมีความคิดริเร่ิมทํางานถาไดรับการจูงใจอยางถูกตอง  
 (3.9) คนมักจะพัฒนาวิธีการทํางาน และพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
 (4) อูชิ ชาวญ่ีปุนไดเสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) ศาสตราจารย  
แหงมหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X, Y เขาดวยกัน 
แนวความคิดก็คือ องคการตองมีหลักเกณฑท่ีควบคุมมนุษย แตมนุษยก็รักความเปนอิสระ และมีความ
ตองการหนาท่ีของผูบริหาร จึงตองปรับเปาหมายขององคการใหสอดคลองกับเปาหมายของบุคคลในองคการ 
สรุปเพื่อออมชอมสองทฤษฎี มีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการคือ                     
 (4.1) การทําใหปรัชญาท่ีกําหนดไวบรรลุ  
 (4.2) การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
 (4.3) การใหความไววางใจแกผูใตบังคับบัญชา  
 (4.4) การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 (5) ทฤษฏีการบริหารปจจุบันเกิดจากไดปรับทฤษฏีของ  Fayol Henri, LutherGulick & 
Lyndoll Urwick ใหกะทัดรัดเปน 4 ข้ันตอนคือ PODC  
 (6) ทฤษฏีบริหารของเดมมิ่ง (PDCA) ซ่ึง Dr. Edward Deming ไดประยุกตทฤษฏีบริหาร
ใหส้ันลงเรียกวา “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) หรือ PDCA ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน ในการบริหารงานถาวงจรหมุนได
หลายรอบการบริหารจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน วงจรเดมม่ิงสามารถนํามาใชกับการบริหารการศึกษาไดเปน 
อยางดี 
 สมคิด  บางโม (2544, หนา 81) กลาววา ทฤษฏีการบริหารของ LutherGulick & Lyndoll  
Urwick นําทฤษฏีของ เฮนร่ี ฟาโยลมาประยุกตใชกับระบบราชการ คือ (POSDCorB) กระบวนการบริหาร 7 
ข้ันตอน 
 ศิริพร  พงศศรีโรจน (2540, หนา 208) วาทฤษฏี X และทฤษฏี Y ของแมคเครเกอร (Douglass 
Mc Gregor) ไดกลาวถึงผูบริหารที่บริหารงานตามแนวคิดของแมคเครเกอร ซ่ึงแสดงความเช่ือตามทฤษฏี X 
และทฤษฏี Y มีดังนี้ 
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 (1) ผูบริหารท่ีใชทฤษฏี X ผูบริหารแบบนี้มีความเช่ือวาคนทุกคนไมชอบ
ทํางาน ถึงจะทําก็พยายามหลีกเล่ียงงานเทาท่ีจะหลีกเล่ียงได เพราะฉะน้ันการท่ีจะทําใหบุคคล
ลักษณะเชนนี้ทํางานใหไดผล จะตองใชวิธีการบังคับควบคุมโดยใชอํานาจตามหนาที่ของผูบริหาร 
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับวิธีการลงโทษ และการใหรางวัล (Punishment and Reward) จะทําตามท่ี
มอบหมาย 
 (2) ผูบริหารท่ีใชทฤษฏี Y ผูบริหารแบบนี้มีความเชื่อวา โดยปกติแลวคนเรา 
เกิดมานั้นชอบที่จะทํางานน้ันชอบท่ีจะทํางานและแสวงหาความรับผิดชอบ มีความขยันหม่ันเพียร 
เพราะฉะน้ันผูบริหารท่ีใชทฤษฏี Y จึงคํานึงถึงความสามารถของคนโดยยึดถือวาการกระทําของ
มนุษยนั้นไมใชเปนผลมาจากการบังคับ แตเปนการกระทําเนื่องจากความเต็มใจของเขาเอง ผูบริหาร
จึงตองจัดสถานการณใหเอ้ืออํานวยใหสามารถท่ีจะใชกําลังความสามารถไดอยางเต็มความสามารถ 
 จรูญ  วัฒนา (2551, หนา 85) ไดอธิบายวาการบริหารงานใด  ๆก็ตาม จําเปนจะตองมีหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีเปนพื้นฐาน การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศก็เชนเดียวกัน  เพราะหลักการแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารการศึกษาจะเปนหลักหรือเปนพื้นฐานในการคิดพิจารณา และตัดสินใจแลวก็จะทําให
สามารถบริหารงานไดอยางมีทิศทางท่ีตรงแนวแนไปในทางใดทางหนึ่งท่ีพึงประสงคไมสะเปะสะปะ  เม่ือจะ
ตัดสินใจก็มีหลักการและทฤษฎีเขามาสนับสนุนสามารถบริหารงานในภารกิจหนาท่ีท่ีตนกระทําอยูอยาง 
ชาญฉลาด มีความแนบเนียนในการปฏิบัติใหงานนั้นดําเนินไปไดโดยราบร่ืน บรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพคือ การบริหารท่ีมีผูบริหารเพียงคนเดียวในองคกร
(Division  of  Labor) มีการกําหนดมาตรฐานทํางานท่ีชัดเจน (Standardization) มีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
(Unity of Command) มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแกผูรวมงาน(Delegation of Authority  
and Responsibility) มีการแบงฝายงานและบุคลากรผูรับผิดชอบใหแกผูรวมงาน (Division of Labor) มีการ
กําหนดมาตรฐานการทํางานท่ีชัดเจน (Span of Control) มีการมอบหมายการควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม 
(Stability) เปดโอกาสใหมีการเปล่ียนแปลงใหม ๆ ในองคกรได (Flexibility) สามารถทําใหคนในองคกรเกิด
ความรูสึกอบอุนและปลอดภัย (Security) มีการยอมรับนโยบายสวนบุคคลท่ีมีความสามารถ (Personnel 
Policy) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังสวนบุคคลและองคกร (Evaluation) 
                 การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศหรือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูกับผูบริหาร
สถานศึกษา เพราะฉะน้ันผูบริหารสถานศึกษาจะตองทบทวนบทบาทและพัฒนาสมรรถนะดังนี้ เปนผูกําหนด
ทิศทางการบริหาร (Direction Setter) สามารถกระตุนคน (Leader Catalyst) เปนนักวางแผน (Planner) สามารถใน
การตัดสินใจ (Decision Maker) สามารถในการจัดองคกร (Organizer) เปนผูกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
(Change Manager) เปนผูใหความรวมมือ (Coordinator) เปนผูติดตอส่ือสารที่ดี (Communication) เปนผู
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แกปญหาขัดแยงในองคกรได (Conflict Manager) สามารถบริหารปญหาตาง  ๆได (Problem Manager) รูจัก
วิ เคราะหและจัดระบบงาน (System Manager) สามารถในด านวิชาการทั้ งการเรียนและการสอน 
(Instructional Manager) สามารถบริหารงานบุคคล (Personnel Manager) สามารถบริหารทรัพยากร (Resource  
Manager) สามารถในการประเมินผลงาน (Appraiser) สามารถในการประชาสัมพันธ (Public Relater) สามารถ
เปนผูนําในสังคมได (Ceremonial Head) เปนตน 
                ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศ ไดแก 
                (1) ทฤษฎีกําหนดรูปแบบใหม มี 3 องคประกอบ แทนท่ีจะมีสององคประกอบ
ดังทฤษฎีของเฮอรซเบริรกดวยการเพิ่มองคประกอบท่ีสามเขาไปคือ Ambient หมายถึง ส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงดังกลาวมีสวนประกอบท่ีกลาวถึงบอยๆ ไดแก ส่ิงท่ีทําใหพึงพอใจและส่ิงท่ีทําใหไมพึงพอใจ  
ส่ิงกระตุนในฐานะกลุมท่ีตอบสนองตอความพึงพอใจในการทํางานมากกวาความไมพึงพอใจตอ
การทํางาน การขาดแคลนตัวกระตุนก็อาจเปนบอเกิดแหงความไมพึงพอใจก็ได องคประกอบของ
ส่ิงแวดลอมนั้นมีอยู 5 ประการดวยกันคือ เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดเจริญงอกงามโอกาสท่ีจะเส่ียง 
ความสัมพันธท่ีมีตอผูบังคับบัญชา และสถานภาพ เปนตน 
         (2) ทฤษฎีบรรยากาศ อลัน บราวนไดเสนอกลยุทธ 2 ประการสําหรับ
เปล่ียนแปลงบรรยากาศของโรงเรียนไดแก กลยุทธดานคลินิก และสองไดแก กลยุทธท่ีมุงความ
เจริญงอกงามเปนศูนยกลาง ซ่ึงท้ังสองกลยุทธตางก็ไมไดเปนตัวเลือกแกกันและกันแตสามารถใช
ดวยกันตางก็มีความจําเปนตอการเปล่ียนแปลง กลยุทธดานคลินิกเนนท่ีธรรมชาติของความสัมพันธ
ระหวางกลุมยอยในโรงเรียนมุงดูท่ีความรูขององคกร ตอจากนั้นก็วิเคราะหบรรยากาศขององคกร 
กําหนดลําดับข้ันความสําคัญของการปฏิบัติการและวางแผนดําเนินการ เม่ือปฏิบัติสําเร็จแลว ก็มี
การประเมินผลงานนั้นในขณะท่ีกลยุทธมุงความเจริญงอกงามเปนศูนยกลางน้ันเนนท่ีการพัฒนา
ของเอกัตบุคคล 
 (3) ทฤษฎีอํานาจ และความขัดแยงในสถาบันการศึกษา ของวิตเตอร  
บอลดริดจ ทฤษฎีความขัดแยงเนนท่ีการแยกสวนของระบบสังคมออกเปนกลุมผลประโยชน ซ่ึงแต
ละกลุมตางก็มีเปาประสงคท่ีตางกันออกไป และแตละกลุมตางก็มีพยายามท่ีตองการจะไดเปรียบอีก
กลุมหนึ่งหรือหลายๆ กลุมท่ีตนติดตอสัมพันธอยู 
 (4) ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ ส่ิงจูงใจ และความพึงพอใจ ทฤษฎี
แรงจูงใจในการทํางานในองคกร ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจการปฏิบัติงานไดแก ทฤษฎี
วุฒิภาวะของอากิริส ทฤษฎีความตองการของมาสโลว ทฤษฎีสององคประกอบของเฮอรซเบิรก 
ทฤษฎีการกอตัวใหม (Reformulated Theory) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)  
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 กลาวโดยสรุปทฤษฏีการบริหารการศึกษาคือ การนําทฤษฏีทางการบริหารมา
ประยุกตเพื่อกอใหเกิดผลดีตอการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารซ่ึงมีเนื้อหาหลักอยู 2 ดาน คือ 
ดานแผนและดานองคการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี ครูผูสอนเปนบุคคลสําคัญ ผูบริหารควรจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู เพื่อหลอหลอมใหผูเรียนสามารถประยุกตนําไปใชได 

 
การบริหารความเส่ียง 
 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารความความเสี่ยง 
 การดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดนนทบุรีเอกชนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลตามเปาหมายยอมเผชิญกับสถานการณหรือเหตุการณ
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ซ่ึงเปนโอกาสและความเส่ียง ส่ิงสําคัญคือ
ความรูประสบการณและวิสัยทัศนของผูบริหารในการบริหารจัดการโอกาสและความเส่ียงที่จะเกิด
ข้ึนกับโรงเรียน ความเส่ียงในการบริหารโรงเรียนมีหลายแบบ ผูบริหารตองเขาใจและจัดการ 
ความเส่ียงใหเหลือนอยท่ีสุด เพื่อใหการดําเนินงานตามกระบวนการตางๆ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
 ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร (2547) วาการบริหารความเส่ียงประกอบดวยแนวคิด
พื้นฐานดังตอไปนี้  
 (1) กระบวนการการบริหารความเส่ียงเปนเคร่ืองมือซ่ึงนําไปสูจุดหมายมิใชเปน
จุดหมายดวยตัวเอง การบริหารความเส่ียงขององคกรไมใชจํากัดสําหรับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 
แตเปนกระบวนการท่ีสามารถปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสอดคลองกับการใชทรัพยากรและ
การปฏิบัตงิาน 
 (2) เกิดจากบุคลากรที่การบริหารความเส่ียงมิใชเปนเพียงนดยบาย การสํารวจ
ความคิดเห็นหรือเปนเอกสาร แตเกิดจากการปฏิบัติโดยพพนักงานในทุกระดับองคกร 
 (3) ประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธ์ิ ผูบริหารตองพิจารณาความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวของกับกลยุทธ์ิตางๆ ขององคกร 
 (4) นําไปใชท่ัวท้ังองคกรท่ีควรไดรับการปฏิบัติในทุกระดับ และทุกหนวยงาน 
รวมถึงการมองความเส่ียงในระดับภาพรวมขององคกร 
 (5) ความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) การบริหารความเส่ียงไดรับการ
ออกแบบ เพ่ือจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได เพ่ือความสําเร็จของพันธกิจหรือ
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วิสัยทัศนขององคกร 
 (6) ใหความมมั่นใจอยางสมเหตุสมผลแกคณะกรรมการ และผุบริหารในระดับ
หนึ่ง แตมิใชการรับประกันโดยสมบูรณ 
 (7) การบรรลุวัตถุประสงค โดยการบริหารความเส่ียงเปนเคร่ืองมือนําไปสูการ
บรรลุวัตถุประสงคเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือในหลายเร่ือง ไดแก วัตถุประสงคดานกลยุทธ์ิ ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้การบริหาร
ความเสี่ยงยังเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จะไมสามารถบรรลุไดหาก
ปราศจากระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
 เจนเนตร  มณีนาค และคณะ (2548, หนา 23) กลาววาการบริหารความเส่ียงจะตอง
ทําควบคูไปกับแผนทางธุรกิจ กลาวคือการบริหารความเส่ียงนั้นถือเปนกระบวนการตามปกติของ
ธุรกิจเพียงแตอาจจะแยกการปฏิบัติใหชัดเจนยิ่งข้ึน การบริหารความเส่ียงตองแยกเปนกระบวนการ
พิเศษออกมาตางหาก โดยตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิสัยทัศนขององคกรเปนท่ีตั้ง ในการ
พิจารณาความเส่ียงขององคกรตองมีการจัดลําดับความถ่ีของความเส่ียงและความรุนแรงของความ
เส่ียง จากน้ันจึงทําแผนปฏิบัติเพื่อใชในการบริหารความเส่ียง การนําการบริหารความเส่ียงมาใชใน
องคกรนั้นจะประสบความสําเร็จในทุกระดับก็ตอเมื่อผูบริหารระดับสูงใหความสนใจและมุงม่ัน
ปฏิบัติอยางจริงจัง มีสวนรวมในการผลักดันและวางแผนการบริหารความเส่ียง เพ่ือชวยใหการ
บริหารทําไดงายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหองคกรไดประโยชนสูงสุดจากการบริหาร
จัดการ  
 ธร  สุนทรยุทธ (2550, หนา 151-152, 195) กลาววาแนวความคิดในเร่ืองของความ
เส่ียงนั้น ภารกิจท่ีสําคัญของการบริหารระดับสูงคือ การตัดสินใจท่ีตองอาศัยขอมูล และสารสนเทศ
อยางเพียงพอ เพื่อใหผลการตัดสินใจน้ันออกมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บางคร้ัง
ผูบริหารไมทราบวาตัดสอนใจไปแลวอะไรจะเกิดข้ึน แนวคิดใหมจะตองบูรณาการโดยบริหาร
ความเส่ียงรวมกันอยางตอเนื่อง และเปนระบบมีรูปแบบที่ชัดเจนท่ีสรางไมเนนเฉพาะดานใด 
ดานหน่ึงโดยเฉพาะ จะตองมองใหเปนมุมกวางท้ังอิทธิพลภายในและภายนอกที่จะสงผลกระทบตอ
ความเส่ียงขององคกร (Economist Intellegence) และเปนการเสริมสรางปองกันและขยายคุณคาของ
ผูเกี่ยวของโดยการบริหารจัดการความไมแนนอนเหลานี้ ซ่ึงอาจสงผลทางลบหรือทางบวกตอ
วัตถุประสงคขององคกร นอกจากนี้ความเส่ียง (Risk) ถือเปนเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายในสถานการณท่ีไมแนนอน และสงผลกระทบหรือความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดดอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคในระดับองคกร หรือหนวยงานนั้นๆ ได 
 ธร  สุนทรายุทธ (2550, หนา 243) กลาววาในการจัดการระบบการศึกษานั้น
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จําเปนตองใชทรัพยากรตางๆ เชน การจัดการ เปาหมาย โครงสรางเนื้อหา เทคโนโลยีตางๆ โดยผาน
กระบวนการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมายคือเปนคนโดย
สมบูรณ หากพิจารณาท้ังระบบจะเห็นวาเปนปจจัยท่ีจะสงผลตอคุณภาพนั้นมีมากมายผลซ่ึงอาจ
สงผลตอความเส่ียงดานคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเกดิจากปจจัยตางๆท่ีประกอบดวย 
 (1) สภาพและปญหาการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 (2) ทรัพยากรบุคคลท่ีเกี่ยวของกับระบบการศึกษา 
 (3) ทรัพยากรสนับสนุนทางการศึกษา 
 (4) ระบบการจัดการและกระบวนการผลิต 
 (5) การบริหารการศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 
 (6) การประกันคุณภาพการศึกษา 
 นฤมล  สะอาดโฉม (2550,หนา 13-14) ใหความเห็นวา ความเส่ียง ( Risk) จะ
แตกตางกันไปตามความเช่ียวชาญและอาชีพของผูใหความเห็น นักเศรษฐศาสตร นักสถิต ิ 
นักคณิตศาสตร ผูเช่ียวชาญดานความเส่ียง และผูเช่ียวชาญดานประกันภัย ก็ใหความเห็นของคําวา
ความเสี่ยงแตกตางกันไปตามมุมมองของตน แตสาระสําคัญของความหมายของคําวา ความเส่ียงท่ี
เหมือนกันคือ ความไมแนนอนท่ีอาจนําไปสูความสูญเสีย ยกตัวอยางเชน ความไมแนนอนของการ
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนนอาจนําไปสูการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได จึงถือวาเปนความเส่ียงประเภท
หนึ่ง ความไมแนนอนหรือความแปรปรวนของราคาหุนท่ีเราลงทุนไวอาจนําไปสูการไดรับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตํากวาจํานวนท่ีคาดหวังไว จึงนับเปนความเส่ียงอีกประเภทหนึ่งหรือความไม
แนนอนท่ีจะเกิดพายุหนักซ่ึงอาจทําใหธุรกิจบางประเภทตองหยุดชะงักก็นับเปนความเส่ียงอีก
ประเภทหน่ึงเปนตน 
 ปราชญา  กลาผจัญ (2551, หนา 51-55) ไดศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับสวัสดิภาพศึกษา 
มุงศึกษาเร่ืองราวท่ีมุงปองกันมิใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไมใหผจญกับภยันตรายตางๆ ท้ังหลาย
ใหลดความเส่ียงตางๆ อันเกี่ยวกับการเดินทาง การอยูในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตางๆ ท้ังหลาย 
ไมวาจะระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผูรับบริการคือเด็ก นักเรียน 
นิสิต นักศึกษาจํานวนมาก พวกเขาเหลานี้ทางพอแมเอามาฝากไวใหอบรมส่ังสอนบุตรหลาน 
ของเขา เขาไวใจยอมใหเปนผูดูแลใหการอบรมบมนิสัยลูกหลานของเขาและไวใจใหดูแล 
สวัสดิภาพของพวกเด็กๆ เหลานั้นดวย เพราะเช่ือม่ันวาตราบใดท่ีเด็กอยูในสถานศึกษา เขาจะไดรับ
ความปลอดภัย แตจากสภาพการณท่ีปรากฏจากสวนหน่ึงแสดงใหเห็นชัดเจนวาสถานศึกษา
ท้ังหลายมิไดมีความปลอดภัยมากเพียงพอที่จะทําใหผูปกครองมีความไววางใจไดเลยตอไปนี้คือ
ตัวอยางของเร่ืองราวความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการไมมีความปลอดภัยเพียงพอในสถานศึกษา เม่ือ
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เกือบ 20 ปมาแลว โรงเรียนช่ือดังแหงหนึ่งในกรุงเทพ (โรงเรียนเอกชนปจจุบันปดไปแลว) เม่ือปด
ภาคเรียนก็ปดหองทุกหอง ปรากฎวามีเด็กชายคนหน่ึงถูกขังเอาไวในหองน้ํา (เขาไปแลวออกไมได
และส้ินชีวิตอยูในนั้น) ซ่ึงขณะน้ันยังไมมีโทรศัพทมือถือใชและเม่ือไมนานมานี้โรงเรียนอนุบาลท่ี
อําเภอวารินชําราบในชวงปดเทอมปรากฏวามีเด็กตัวเล็กๆ สองคนแอบเขาไปวายน้ําเลนในสระน้ํา
และจมน้ําตาย (เจาหนาท่ี ครูไมอยูเพราะไมคาดคิดวาจะมีคนแอบมาวายน้ําเลน) แมกระท่ังประตูร้ัว
โรงเรียนท่ีเปนเหล็กพังลมลงมาทับเด็กนักเรียนตายมีปรากฏใหพบเห็นไมต่ํากวา 4-5 คร้ัง การดูแล
เร่ืองสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนในตางประเทศไดเคยศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกามา 7 ปและไดทองเท่ียงในประเทศตางๆ ในยุโรป อาทิ ฟนแลนด นอรเวย  
สวีเดน ฯลฯ ไดเยี่ยมชมโรงเรียนประถม มัธยมและมหาวิทยาลัยตางๆ อยางมากมาย ส่ิงท่ีไดพบเห็น
ในบรรดาประเทศที่เจริญแลวท้ังหลาย ก็คือการดูแลเร่ืองสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของชีวิตของ
นักเรียนอยางสูงมาก มีการระวังระไวคอยดูแลและมีมาตรการตางๆ ในเชิงปองกันมิใหมีภยันตราย
ตางๆ เกิดข้ึนแกเด็กนักเรียนได 
 กรอส วี. แอล (V.L. Grose, 1987, p. 59) วาความเส่ียงเปนส่ิงท่ีไมสามารถหลีกเล่ียง
ได มีแอบแฝงอยูในทุกระบบของการทํางานไมมีส่ิงใดท่ีจะหลีกเล่ียงได เปนความไมแนนอนท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ความเส่ียงจึงเปรียบเสมือนฝนรายท่ีเกิดข้ึน สอดคลองกับ 
 โจนส และลองก (H.E. jones & Long, 1996, p. 60) วาแนวคิดในเร่ืองความเส่ียง
เกิดข้ึนจากความไมแนนอนของเหตุการณท่ีจะทําใหเกิดความสูญเสียข้ึน โดยสามารถแบง 
ความเส่ียงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ 
 (1) ความเสี่ยงจากการคาดการณลวงหนา (Speculative Risk) จะเกี่ยวของกับ
ผลลัพท 3 ประการคือ เกิดความสูญเสีย (Loss) เกิดผลกําไร (Gain) หรือไมมีการเปล่ียนแปลง (No 
Change) เชน การเก็บสินคาคงคลังเพ่ือเก็งกําไร ถาราคารสินคาข้ึนจะเกิดผลกําไร แตราคาสินคา
ลดลงจะเกิดการขาดทุน แตถาราคาสินคาคงเดิมก็จะไมเกิดผลกําไรหรือขาดทุน เปนตน 
 (2) ความเส่ียงแทจริง (Pure Risk) เปนความเส่ียงท่ีจะไมมีผลกําไรเกิดข้ึน มีเพียง
การสูญเสียหรือไมสูญเสียเทานั้น เชน ความเส่ียงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานพยาบาล การสูญเสีย
รายไดจากภาวะทุพพลภาพของรางกาย การเจบปวยของมนุษย เปนตน ความเส่ียงแบบแทจริงเปน
ความเส่ียงอยางเดียวท่ีสามารถทําประกันได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการชดเชยความสูญเสีย แตมิใช
ทําประกันเพื่อหวังผลกําไร 
 สรุปไดวา การตัดสินใจภายใตสภาวะท่ีมีความเส่ียงกับการตัดสินใจภายใตสภาวะท่ี
มีความไมแนนอนนั้นแตกตางกัน เชน หากทานตื่นนอนตอนเชา แลวตัดสินใจวาจะนํารมติดตัวไป
ทํางานดวยหรือไมโดยการมองออกไปนอกหนาตางนั่นคือ ทานกําลังตัดสินใจภายใตความ 
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ไมแนนอนท่ีฝนอาจจะตกหรือไมตกระหวางวัน แตหากนอกจากการมองดูทองฟาแลวทานฟงการ
พยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีพยากรณอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพตลอด ซ่ึงรายงานวา
โอกาสที่ฝนจะตกระหวางวันคือ 70% ทานจึงตัดสินใจนํารมติดตัวไปทํางานดวยในสถานการณ
หลังนี้ทานตัดสินใจภายใตสภาวะท่ีมีความเส่ียง ฉะนั้นถามีและใชขอมูลท่ีเหมาะสมของความนาจะ
เปนหรือขอมูลของขนาดความสูญเสียในการตัดสินใจ ทานตัดสินใจภายใตสภาวะท่ีมีความเส่ียงแต
ถาหากไมมีขอมูลเกี่ยวกับความสูญเสียเลยตองตัดสินใจภายใตความไมแนนอน ซ่ึงอาจเทียบไดกับ
การเดา หรือการคาดคะเนอยางเล่ือนลอย เพราะไมมีขอมูลสารสนเทศหรือเคร่ืองมือใดๆ ท่ีจะใช
ประกอบการตัดสินใจในสภาวการณนั้นๆ ท่ีดีพอ 
 2. ความหมายและการบริหารความเสี่ยง 
 ดังกลาวมีนักวิชาการไดใหความหมายของความเส่ียงไวหลากหลายดังนี้ 
 ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (2547) ระบุวา ความเส่ียง คือเหตุการณท่ีมีความไม
แนนอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
 ปราชญา  กลาผจัญ (2551, หนา 21) ไดใหความหมายของความเส่ียงวา หมายถึง 
โอกาสที่บางส่ิงบางอยางท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงเปนผลลัพธของส่ิงท่ีเปนอันตราย ความเส่ียงนี้เกิดจาก
ความไมแนนอน (Uncertainty) ซ่ึงสามารถวัดไดจากความนาจะเปนของส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือผลลัพธท่ี
เกิดข้ึน แตละหนวยงานตางก็มีมุมมองเร่ืองความเส่ียงแตกตางกันไป เชน งานทรัพยากรมนุษยมอง
อยางหน่ึง งานผลิตมองอยางหน่ึง งานรักษาความปลอดภัยมองอยางหน่ึง และงานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยขององคกรก็มองความเส่ียงไปอีกอยางหนึ่ง เปนตน 
 ชัยเสฎฐ  พรหมศรี (2550, หนา 14) ใหคํานิยามความเส่ียงอยางหลากหลายดังตอไปนี้ 
 (1) ความเส่ียงคือ ความไมแนนอนวาจะไดผลลัพธตรงตามเปาประสงคหรือไม 
 (2) ความเส่ียงคือ โอกาสหรือสถานการณท่ีอาจจะทําใหองคกรไมสามารถ
บรรลุเปาประสงคท่ีวางไวได 
 (3) ความเส่ียงคือ การกระทําหรือสถานการณท่ีอาจจะสงผลท้ังดานบวกและ
ดานลบแกหนวยงานขององคกร 
 (4) ความเส่ียงคือ บุคลากรในองคกรตองไมเส่ียงเกินกวาท่ีองคกรหรือ
หนวยงานของตนจะสามารถภาระน้ันไวได หากภาระนั้นหนักเกินกวาท่ีจะรับ 

 สิริ  ทองศิริ (2550) ความเส่ียงหมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหหตุการณ ซ่ึงจะมีผลกระทบ 
ตอวัตถุประสงค สามารถวัดไดจากผลกระทบท่ีตามมา (Consequences) และความเปนไปไดในการเกิด 
(Likelihood) หรือกลาวโดยงายวา ความเส่ียงคือส่ิงใดกตามท่ีเกิดข้ึนแลว จะทําใหองคกรไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
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 เจนเนตร  มณีนาค และคณะ (2548, หนา 5) ความเส่ียงหมายถึง เหตุการณหรือการ
กระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายในสถานการณท่ีไมแนนอนและสงผลกระทบหรือสรางความเส่ียงหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคใน
องคกรหนวยงานและบุคลากรได 
 สุพจน  โกสิยะจินดา (2541, หนา 9) ความเส่ียงหมายถึง ความเปนไปไดของโอกาส
ท่ีเกิดเหตุการณข้ึนและผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญจากเหตุท่ีเกิดข้ึน 
 สํานักตรวจสอบภายใน (2545, หนา 3) ความเส่ียงหมายถึง โอกาสหรือเหตุการณท่ี
จะสงผลกระทบ ทําใหวัตถุประสงคเบ่ียงเบนไป หรือกอใหเกิดความเส่ียงและสามารถเกิดข้ึนได
ตลอดเวลา 
 ชัยเสฏฐ  พรหมศรี (2550, หนา 14) ความเส่ียงหมายถึง โอกาสท่ีบางส่ิงบางอยางอาจ
เกิดข้ึน ซ่ึงเปนผลลัพทของส่ิงท่ีเปนอันตรายหริคุกคามท่ีสงผลกระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจหรือ
แผนการตางๆ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549, หนา 3-5) ความเสี่ยง หมายถึง  
เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนไดในอนาคต และสงผลกระทบหรือสราง 
ความเส่ียง (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เชน เครดิต) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือ 
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการ 
 กรมบัญชีกลาง (2546, หนา 1) ความเส่ียงหมายถึง สถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนและ
เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายขององคกรหรืออาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณหรือ 
การกระทําอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงมีผลกระทบใหการดําเนินงานขององคกรเกิดความเส่ียง ความ
ผิดพลาด การร่ัวไหล ความสูญเปลาและไมบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน วึ่งรวมถึงการทําให
วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเบ่ียงเบนไป 
 ธร  สุนทรายุทธ (2550, หนา 152) ความเส่ียงคือ เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนภายในสถานการณ ท่ีไมแนนอน  และสงผลกระทบหรือสรางความเส่ียงหรือ 
ความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท้ังในระดับประเทศ ระดับ
องคกร หรือหนวยงานนั้นๆ 
 เจมส เอส. เทรชแมน, โรเบริตย อี.ฮอย และเดวิด ดับบลิว ซอมเมอร (James S. 
Trieschmann, Robert E. Hoyt and David W. Sommer, 2005, pp. 76-84) วาความเส่ียงคือความ 
ไมแนนอนท่ีเกิดข้ึนจากปญหาตางๆ และทางสวนตัวสําหรับอาชีพทุกสาขา ไมวาจะเปนอาชีพ
ผูบริหาร พนักงาน นักลงทุน นักศึกษา เจาของบาน นักเดินทาง และชาวไรชาวนา ตางก็ตองเผชิญ
กับความเส่ียงดวยกันท้ังนั้น และจะตองจัดการดวยวิธีการตางๆ บางคร้ังความเส่ียงเฉพาะอยาง
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จะตองไดรับการวิเคราะหและจัดการ บางคร้ังก็มีการละเลยความเส่ียงเพราะอาจไมรูวามันจะมีผล
ตามมาอยางไร ความเส่ียงในแงความเส่ียงท่ีอาจเกิดปญหาพิเศษข้ึนไดจากความสูญเสียจะตอง
เกิดข้ึนแนนอน อาจจะตองมีการวางแผนรับมือไวลวงหนาและจะตองไดรับการจัดการเปนการ
เฉพาะโดยการรูส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีแนนอน เม่ือมีความไมแนนอนวาจะเกิดความสูญเสียท่ีเส่ียงจะ
กลายเปนปญหาสําคัญ  
 จากความหมายของความเสี่ยงท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ความเส่ียง
หมายถึง ถาวะหรือสถานการณท่ีมีอุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาส ซ่ึงจะมีผลทําใหองคกร 
ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
 ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (2547, หนา 4) วาการบริหารความเส่ียงคือกระบวนการ
โดยคณะกรรมการผูบริหาร และบุคลากรทุกคนในองคกร เพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธ์ิและ
ดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงไดรับการออกแบบ เพ่ือใหสามารถบงช้ีเหตุการณท่ี
อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกร สามารถจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรกําหนดไว และสําหรับ ประเสริฐ  
อัครประถมพงษ, รชุดา  อมรเพชรกุล และธียร  ศรีไพจิตร (2547, หนา 2) ไดกลาววา ความเส่ียง 
(Risk) ในระบบบริหารความเส่ียงนั้นหมายถึง โอกาสหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีจะสงผล
กระทบทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายเบ่ียงเบนไป 
 เจนเนตร  มณีนาค (2548, หนา 4-8) ไดใหความหมายของความเส่ียงวา คือ  
ความเปนไปไดในอันท่ีจะเกิดความสูญเสียข้ึน หรือการมีอะไรเกิดข้ึนจากความโชคไมดี ความเส่ียง
คือ โอกาสที่เอ้ือใหเกิดความเสียหาย หรือทําใหเกิดผลลัพธในทางตรงกันขามกับท่ีคาดหวังไว 
อันเปนผลมาจากส่ิงท่ีเปนอันตราย หรือความเส่ียงคือความเปนไปไดท่ีทําใหการตระหนักรูใน 
ความคาดหวังเชิงบวกถูกลบเลือนไป  หรือความเส่ียงคือผลลัพธใดๆ ในการกระทําท้ังต้ังใจและไม
ตั้งใจของการตัดสินใจกระทําการ หรือความเส่ียงคือโอกาสในการเกิดข้ึนของอะไรก็ตามท่ีสงผล
กระทบตอวัตถุประสงค หรือความเส่ียงคือ อุปสรรคซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบผกผันตอความสามารถ
ขององคกรในอันท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคหรือทําใหการพัฒนางานไมมีประสิทธิผลตามกลยุทธท่ี
วางไว 
 นฤมล  สะอาดโฉม (2550, หนา, 25-33) ใหความหมายของการบริหารความเส่ียง
องคกรอยางกวางคือ วิธีการบริหารจัดการท่ีเปนไปเพื่อการคาดการณและลดผลเสียของความ 
ไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนแกองคกร ท้ังนี้เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 
 ชัยเสฏฐ  พรหมศรี (2550, หนา 19-20) วาการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
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หมายถึง กระบวนการในการปองกันอํานาจและทรัพยสินท่ีไดมาขององคกร โดยการลดโอกาสของ
การสูญเสีย ซ่ึงมาจากเหตุการณท่ีไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้การบริหารความเส่ียงยังเปน
กระบวนการท่ีนําไปสูการตัดสินใจท่ีดีโดยการใหความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอความเส่ียงและผลลัพท
ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงผูบริหารในองคกรทุกประเภทจะตองต่ืนตัวตอความเส่ียงท่ีมีตอองคกร และ
ผลกระทบท่ีอาจสงถึงผลการดําเนินงานดวย 
 เชสเตอร  ซิมมอน (Chester  Simmons, 2007) การบริหารความเส่ียง คือ การบริหาร
จัดการท่ีวางแผนสําหรับมองไปขางหนาและมีกิจกรรมเพื่อปองกันความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนกับ
โครงการ  
 สงวน  ชางฉัตร (2547) วาการบริหารความเส่ียง คือการปฏิบัติการควบคุมความเส่ียง 
ซ่ึงประกอบดวยการวางแผนความเสี่ยง การประเมินความเส่ียงตางๆ การพัฒนาทางเลือกในการ
บริหารความเส่ียง การตรวจสอบความเส่ียง เพื่อหาวาความเส่ียงไดเปล่ียนแปลงไปอยางไร และ
บันทึกการบริหารความเส่ียงท้ังหมด  
 การบริหารความเส่ียงขององคกรคือ การบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมท้ัง
กระบวนการดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุและโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเส่ียง เพ่ือใหระดับของ
ความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรรับได ประเมินได 
ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
องคกรเปนสําคัญ 
 การบริหารความเส่ียงองคกรคือ การกําหนดกลยุทธ์ิ บุคลากร กระบวนการ 
เทคโนโลยีและองคความรูใหเปนไปในทางเดียวกัน เพื่อสรางวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงของ
องคกร โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาความสามารถในการจัดการความเส่ียงขององคกร  
สวน COSO Enterprise Wide Risk Management ไดใหคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง
องคกรวา “การบริหารความเส่ียงองคกร เปนวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีผนวกเขากับแผนกลยุทธ์ิ
ขององคกร โดยทําการประเมินสถานการณท่ีมีผลกระทบตอองคกรและจัดทําแผนการปองกันไว
ลวงหนาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อบรรลุพันธกิจขององคกรและเกี่ยวของกับกรรมการบริหารทุกคน
ขององคกร”  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541, หนา 237) วาการบริหารความเส่ียงวาคือ 
ความไมแนนอน (Uncertainty) แตกตางกันตรงท่ีในสถานการณภายใตความไมแนนอนจะ 
ไมสามารถกําหนดคาความนาจะเปนของผลท่ีจะเกิดข้ึนในแตละกรณีได แตอยางไรก็ตามทางจะถือ
วาความเส่ียงและความไมแนนอนมีความหมายเหมือนกัน เพราะตางก็เปนปญหาของความ 
ไมแนนอนท้ังส้ิน 
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 โปทีท (Poteet,1983, p. 457) กลาววา การบริหารความเส่ียงเปนหนาท่ีขององคกร
โดยตรงท่ีจะปองกันการสูญเสีย และควบคุมคาใชจายท่ีตองรับผิดชอบจากการสูญเสีย (Liability) 
โดยอาจนิยามไดวาเปนระบบการสืบคนท่ีตั้งข้ึนเพื่อพยากรณความลมเหลวอันเกิดจากระบบหรือ
บุคลากร และปองกันความลมเหลวน้ี 
 สรุปไดวาความหมายของการบริหารความเส่ียงวา การบริหารความเส่ียงหมายถึง 
การจัดการกระบวนการดําเนินงานขององคกร รวมถึงการจัดการกับความเส่ียงตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิด
ข้ึนกับองคกรใหบรรลุเปาหมายโดยมีการวางแผน วิเคราะห กํากับ พัฒนาทางเลือกในการบริหาร
ความเส่ียง ตรวจติดตามและควบคุมใหเปนไปในแนวทางเดียวกันตามวัตถุประสงคขององคกร  
 3. ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง  
 อุณากร  พฤฒิธาดา (2548, หนา 70) ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริหารความเส่ียง ระบุวาทฤษฎี 
การบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) ไดกําหนดนิยามของการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management) ไววา  
เปนกระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการขององคกรผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกร เพื่อ
ชวยผูบริหารในการกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน กระบวนการบริหารความเส่ียงนี้ ไดรับการ
ออกแบบใหสามารถบงช้ีถึงเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอองคกร กระบวนการ
ดังกลาวยังสามารถชวยใหผูบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได และทําให
ผูบริหารเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุผล ในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีตนไดกาํหนดไว ซ่ึง ประกอบดวย
หลักการบริหารความเส่ียงพื้นฐานวาเปนกระบวนการท่ีเกิดจากการกระทําโดย บุคลากร (คือเกิด
จากคน) โดยการประยุกตใชการบริหารความเส่ียงกับการพิจารณากลยุทธของ องคกร และตอง
นําไปใชท่ัวท้ังองคกรโดยใหการบริหารความเส่ียงมีการปฏิบัติในทุกระดับทุก หนวยงาน ควบคูกบั
การที่ผูบริหารระดับสูงพิจารณาความเส่ียงในระดับภาพรวมขององคกร ถาการบริหารความเส่ียงได
ถูกออกแบบใหผูบริหารสามารถจัดการกับความเส่ียงประเภทตางๆ ใน ภาพรวม ใหอยูในระดับท่ี
ผูบริหารยอมรับไดเพื่อใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานใหประสบ ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคกรท่ีไดมีการกําหนดจากวิสัยทัศนของทีมงานบริหารของ องคกรการศึกษาคร้ังนี้ไดนํา
องคประกอบท้ัง 8 ประการของการบริหารความเส่ียงของCOSO มา เปนแนวคิดในการศึกษาตาม
องคประกอบดังกลาวสามารถจัดแบงเปน 3 หมวดหมูไดดังนี้ 
  (1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) รากฐานสําคัญของ
กรอบการ บริหารความเส่ียงคือสภาพแวดลอมภายในองคกรซ่ึงจะมีอิทธิพลตอผูบริหารองคกรใน
การกําหนด เปาหมายองคกร และกลยุทธในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การกําหนดเหตุการณ
บงช้ีหรือ กิจกรรมบงช้ี การประเมินความเส่ียงและการจัดการกับความเส่ียงประเภทตางๆ 
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สภาพแวดลอม ดังกลาวนี้รวมถึงปจจัยตางๆ ไดแก จริยธรรม องคกร ปรัชญาและวัฒนธรรมองคกร
ในการบริหาร ความเส่ียง วิธีการทํางานของผูบริหาร วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรฝายตางๆ ใน องคกรโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดูแลความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
องคกร  
  ดังนั้นผูบริหารควรพิจารณาถึงระดับความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได (Risk 
Appetite) เปนสวนท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอมภายในองคกร และมีผลตอการกําหนด 
กลยุทธ เพื่อนําไป ดําเนินการใหองคกรบรรลุเปาหมายท้ังดานผลตอบแทนและการเติบโต จึงจําเปน
ท่ีผูบริหารควรจัด ใหมีความชัดเจนดวยการทําเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี เชน คูมือพนักงานท่ีกลาวถึง
จริยธรรมท่ีดีๆ ขององคกรและปรัชญาในการบริหารงาน เปนตน 
 (2) กระบวนการในการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) การบริหาร
ความ เส่ียงใหประสบความสําเร็จไดดีนั้นผูบริหารจําเปนตองวางแผนและปฏิบัติตามข้ันตอนตาง  ๆอยาง 
เหมาะสมโดยมีการกําหนดข้ันตอนตาง ๆ  ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีสําคัญของการบริหารความเส่ียง มีดังนี้  
 (2.1) การกําหนดวัตถุประสงคขององคกร (Objective Setting) ผูบริหารตอง
กําหนด วัตถุประสงคทางธุรกิจใหชัดเจน ตองสรางความม่ันใจวาวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนนั้น  
มีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic Objective) รวมท้ังกําหนดระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับ ไดโดยหลักการแลวผูบริหารจําเปนตองจัดใหมีการบันทึกท้ังวัตถุประสงคและกลยุทธไว
เปนลายลักษณอักษรเพื่อใหเกิดความชัดเจนกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  
 (2.2) เหตุการณบงช้ี (Event Identification) ผูบริหารควรพิจารณาเหตุการณ
หรือ กิจกรรมบงช้ีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไมวาจะเปนแหลงภายในหรือแหลงภายนอกทุกดาน 
อันไดแก ดานกลยุทธ ดานการเงิน ดานบุคลากร ดานปฏิบัติการและระบบงาน ดานภาษีอากร  
ดานกฎระเบียบตางๆ และปจจัยเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธระหวาง
เหตุการณตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังนี้เพื่อใหผูบริหารเขาใจความสัมพันธของเหตุการณตางๆ ตลอดจน
มีขอมูลเพียงพอ สําหรับใชในการบริหารความเส่ียง โดยการประเมินความเส่ียงเบ้ืองตนไดอยาง
เหมาะสมและ ทันเวลา   
 (2.3) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เปนข้ันตอนท่ีผูบริหารประเมิน
ท้ัง ความเส่ียงและโอกาสขององคกร รวมทั้งผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงจากผลใน 
ทางบวกของโอกาส และประเมินเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนวาจะมีผลกระทบตอวัตถุประสงคองคกรท่ี ไดตั้ง
ไวผูบริหารตองประเมินใหไดวาผลกระทบดังกลาวอยูในระดับต่ําหรือสูง โอกาสที่เหตุการณ นั้นจะ
เกิดข้ึนมากนอยเพียงใด และหากเหตุการณนั้นเกิดข้ึนจริงจะสงผลกระทบตอองคกรอยางไร การประเมิน
ดังกลาวทําไดท้ังในเชิงคุณภาพและหรือเชิงปริมาณในการประเมินความเส่ียงนั้น ผูบริหารควรให 
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ความสนใจในเร่ืองตางๆ เชนโครงสรางทางธุรกิจ กระบวนการปฏิบัติงานของ ผูบริหารและพนักงาน  
การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน กระบวนการ รายงาน วิธีการติดตอส่ือสาร
ภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการรายงานทัศนคติของผูบริหาร เกี่ยวกับความเส่ียงและแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง พฤติกรรมองคกรในปจจุบันและท่ีคาดวา จะเกิดข้ึน ตลอดจนสัญญากับคูคาหรือสัญญา
ตาง  ๆท่ีผูกพันองคกรและพันธมิตรทางธุรกิจของ องคกร เปนตน  
 (2.4) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เม่ือผูบริหารสามารถบงช้ี
ความ เส่ียงและประเมินความเส่ียงแลว ผูบริหารตองตัดสินใจวาจะใชวิธีการใดจัดการกับความเส่ียง 
เหลานั้น แตตองแนใจวาเปนวิธีการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดและวัดผลของการปฏิบัติหรือการ
จัดการความเส่ียงนั้นไดดวย โดยท่ีผูบริหารตองพิจารณาความเส่ียงท่ียอมรับไดควบคูกันกับตนทุน 
ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดการหรือการบริหารความเส่ียง 
เพื่อใหเกิดการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด คือการพิจารณาวาใชวิธีการ
บริหาร ความเส่ียงอยางคุมคาการลงทุนนั่นเอง ดังนั้นผูบริหารอาจเลือกใชเพียงวิธีการเดียวหรือ
หลายวิธีใน การบริหารความเส่ียงแตละเร่ืองภายในองคกรควบคูกับการบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวมของ องคกรใหความเส่ียงตางๆ นั้นอยูในระดับท่ีผูบริหารประเมินไดวาจะเกิดความเส่ียงแก
องคกรนอย ท่ีสุดคือ อยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได (Risk Tolerance Rate) หมายถึงการท่ีองคกร
ทนรับกับแรง เสียดทานความเส่ียงนั้นไดโดยไมลมท้ังยืน หลักการที่ผูบริหารอาจเลือกพิจารณาใน
การบริหาร ความเส่ียงมี 4 หลักการคือ  
 (2.4.1)  ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน (Accept theRisk) เม่ือผูบริหาร
พิจารณา แลววาองคกรจะประสบกับความเส่ียงในระดับตํ่าจนยอมรับไดผูบริหารก็อาจจะไม
ดําเนินการ เพิ่มเติมอีกแลวท้ังนี้อาจเนื่องจากตนทุนการดําเนินการท่ีเพิ่มข้ึนไมคุมกับคาความเส่ียงท่ี
มีอยูในระดับท่ีต่ําอยูแลว  
 (2.4.2) ลดความเส่ียง (Reduce the Risk) ผูบริหารอาจดําเนินการเพิ่มเติม 
เพื่อ ลดโอกาสที่อาจเกิดผลเสียหายเพื่อทําใหระดับความเส่ียงอยูในเกณฑท่ียอมรับได  
 (2.4.3) การรวมรับความเส่ียง (Share the Risk) ผูบริหารอาจตัดสินใจ
รวมแบง ความรับผิดชอบกับองคกรอ่ืนในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 (2.4.4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Share the risk) ผูบริหารอาจตัดสินใจ 
ดําเนินการบางอยางเพ่ือหลีกเล่ียงบางเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงแกองคกรเพื่อเปนการลด 
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนก็ไดผูบริหารสามารถเลือกขอใดขอหนึ่งตอบสนองตอความเส่ียง 
ประเภทตางๆ ตามความเหมาะสมและตองประเมินความเส่ียงที่เหลืออยูอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสราง 
ความม่ันใจวาสามารถควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับผลเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึนได 
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 (2.5) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมรวมถึง
นโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบัติงานขององคกร ท่ีฝายบริหารจัดใหมีข้ึนภายใน
องคกร เพื่อใหกิจกรรมการควบคุมตางๆ เหลานั้น ทําใหผูบริหารม่ันใจวาไดมีการบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีผูบริหารกําหนดข้ึนในทิศทางท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคขององคกร
โดยท่ี ผูบริหารแตละองคกรจะมีเทคนิคในการนําไปปฏิบัติได ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวจะพบวา
กิจกรรมการควบคุมนั้นมีความแตกตางกันในแตละองคกร  ตามลักษณะของธุรกิจภายใต
สภาพแวดลอมท่ีองคกร ดําเนินธุรกิจอยูรวมท้ังโครงสรางองคกรและวัฒนธรรมภายในองคกรดวย
นอกจากนี้แลวกิจกรรม การควบคุมตางๆ จะเปนภาพสะทอนของสภาพแวดลอมภายในองคกรดวย
เชนกัน 
 (2.6) การตรวจสอบและติดตามดูแล (Monitoring) การตรวจสอบและติดตามผล
ถือเปนมาตรการในการควบคุมดูแลคุณภาพของการบริหารจัดการความเส่ียงโดยท่ีผูบริหารอาจ 
พิจารณาถึงความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเส่ียงดวย เนื่องจากธุรกิจมีความเปล่ียนแปลง 
ไดตลอดเวลาดังนั้นผูบริหารจึงควรพิจารณากําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม โดย 
กําหนดใหมีการรายงานตามลําดับข้ันความรับผิดชอบอยางเหมาะสม ท้ังนี้การติดตามตรวจสอบ 
อาจเปนลักษณะตอเนื่องหรือเปนคร้ังคราว ซ่ึงการติดตามอยางตอเนื่องจะทําใหผูบริหารหรือ 
บุคลากรที่รับผิดชอบสามารถสนองตอบอยางตอเนื่อง และสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงได 
ทันทวงที ซ่ึงหากมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอแลวอาจถือวาการติดตามตรวจสอบเปนสวนหนึ่งของ 
การปฏิบัติงาน ในขณะท่ีการติดตามเปนคร้ังคราวน้ันจะมีการดําเนินการหลังจากเกิดเหตุการณแลว 
การจัดทํารายงานจะชวยใหผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามการบริหารจัดการความเส่ียง 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (3) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) การส่ือสาร
อยางมี ประสิทธิภาพภายใตระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารบงช้ี ประเมิน และ
บริหาร จัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคาเม็ดเงินท่ีลงทุน ผูบริหาร
ควรกําหนดใหมีการบันทึกขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับองคกร ไมวาจะมาจากแหลงภายนอก
หรือภายในองคกร และกําหนดใหมีการส่ือสารอยางเหมาะสมและทันตอเวลาเพื่อใหบุคลากรใน
องคกรตอบสนองตอเหตุการณตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพบางครั้งหรือบางโอกาส 
มีการแลกเปล่ียนขอมูลกับบุคลากรภายนอก เชน ผูกํากบัดูแลและผูถือหุนลูกคา ผูใหบริการ ผูจัดทํา
สินคา เปนตน เม่ือผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะนําการบริหารจัดการความเส่ียงมาใชในองคกรแลว 
ผูบริหาร ยอมตองการใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คุมคากับ การลงทุน จึงตองอาศัยขอมูลท้ังในอดีตและปจจุบันมาประกอบการพิจารณา ตัวอยางเชน



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

77 

ขอมูลใน อดีตท่ีแสดงผลการปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย (Actual VS Budget) ซ่ึงบอยคร้ัง
ขอมูล ดังกลาวอาจแสดงแนวโนมของเหตุการณจนผูบริหารสามารถคาดการณเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใน อนาคต บางคร้ังขอมูลในอดีตอาจเปนสัญญาณเตือนภัย (Red Flag) เกี่ยวกับความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากนี้ขอมูลในปจจุบันท่ีทันตอเหตุการณมีประโยชนตอผูบริหารมาก ในการ
พิจารณาความ เส่ียงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการปฏิบัติงานส่ิงท่ีผูบริหารลืมไมไดคือ  
การบริหารความเส่ียง เปนกระบวนการท่ีตองปฏิบัติอยางตอเนื่องและทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ
ตอบสนองตอความ เปล่ียนแปลงหลายประเภทท่ีเกดิข้ึนตลอดเวลา อยางไรก็ตามผูบริหารตองเขาใจ
ดวยวาการบริหาร ความเส่ียงนั้นไมใชการกําจัดความเส่ียงใหเปนศูนยแตเปนการลดความเส่ียงให
อยูในระดับท่ี ยอมรับไดเทานั้น นั่นหมายถึงองคกรยังอยูรอดไดอยางปลอดภัยแมตองเส่ียงบาง
นั่นเอง 
 อุษณา  ภัทรมนตรี (2545, หนา 8-23) กลาววา กระบวนการบริหารความเส่ียง ประกอบดวย
ข้ันตอนดังตอไปนี้  
 (1) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) เพ่ือใหทราบขอบเขตการ
ดําเนินงานในแตละระดับและสามารถวิเคราะหความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดครบถวน การกําหนด
วัตถุประสงคขององคการควรมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเส่ียงท่ีองคการ
ยอมรับได จะตองคํานึงถึงหลัก SMART คือ มีความชัดเจน (Specific) สามารถวัดได (Measurable) 
สามารถปฏิบัติได (Achievable) มีความสมเหตุสมผล (Reasonable) และอยูในเง่ือน เวลาท่ีกําหนด 
(Time Constrained)  
 (2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เปนการคนหาวามีความเส่ียงใดบาง  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการขององคการโดยดูจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปกติการ 
ระบุความเส่ียงจะดูจากประวัติการเกิดเหตุการณในอดีตท่ีผานมา หรือการคาดเดาเหตุการณท่ีอาจมี 
ผลกระทบในอนาคต ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้  
 (2.1) ความเส่ียงดานโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ (Governance Structure 
Risk) ความเส่ียงดานโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากโครงสรางขององคกร 
กลยุทธการดําเนินงาน ผูบริหารท่ีไมมีศักยภาพในการบริหารงาน และ/หรือ ไมมีอุดมการณ และ/ 
หรือไมมีความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมากตอธุรกิจและความนาเช่ือถือขององคกร  
 (2.2) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือ 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและการนําไปปฏิบัติไมเหมาะสม
หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอรายได หรือการ
ดํารงอยูของกิจการ ขาดการสงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และไมมีการจัดโครงสราง
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พื้นฐาน ภายในท่ีเหมาะสําหรับการนําไปปฏิบัติ เชน การจัดองคการ บุคลากร งบประมาณ ระบบ
ขอมูล สารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน เปนตน เพื่อใหบรรลุเปาหมายทาง
ธุรกิจ และจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 (2.3) ความเส่ียงดานเครดิต (Credit / Default Risk) ความเส่ียงดานเครดิตคือ 
โอกาสหรือความนาจะเปนท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไว เปนความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การที่ลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา ทําใหองคกรไมไดรับชําระหนี้ตาม จํานวนและชวงเวลาท่ี
กําหนดไว ซ่ึงกอใหเกิดหนี้คางชําระเกินกําหนดเวลา หนี้ท่ีไมกอใหเกิด รายไดหรือหนี้สูญ รวมท้ัง
สงผลกระทบตอกระแสเงินสดและรายไดขององคกร ความเส่ียงดาน เครดิตเปนความเส่ียงท่ีมี
ความสําคัญมาก เพราะเกี่ยวของกับเงินใหสินเช่ือท่ีเปนธุรกรรมหลักของ องคกร  
 (2.4) ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ 
เคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินทุน  
ท่ีมีผลกระทบในทางลบ ตอรายไดขององคกร ความเส่ียงดานตลาด จึงแบงออกได 2 ประเภท คือ ความเส่ียง
จากอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เปนความเส่ียงท่ีรายไดไดรับผลกระทบในทางลบจากการ
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียของรายการสินทรัพย หนี้สินและรายการ นอกงบดุลท้ังหมด ท่ีมี 
ความออนไหวตออัตราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) ซ่ึงอาจจะสงผล กระทบตอรายไดดอกเบ้ีย 
มูลคาตลาดของรายการเพ่ือคา (Trading Account) นอกจากนี้แลวยังรวมถึงความเส่ียงจากการลงทุน
และการเสียโอกาสในการลงทุน เพื่อให ไดรับผลตอบแทนท่ีดีกวา และความเส่ียงจากราคา (Price 
Risk) เปนความเส่ียงท่ีรายได ไดรับ ผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของราคาตรา
สารหนี้และตราสารทุน ทําใหมูลคาของพอรตเงินลงทุนเพื่อคาและเผ่ือขาย ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
การทํากําไรขององคกรลดลง  
 (2.5) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการที่องคกรไมสามารถชําระหนี้สิน และภาระผูกพันเม่ือถึงกําหนด 
เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพย เปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือ 
สามารถจัดหาเงินทุนได แตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาระดับท่ียอมรับได ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ 
รายไดขององคกรท้ังในปจจุบันและอนาคต  
 (2.6) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ  
คือ ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาด 
ธรรมาภิบาลในองคกร และการขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก และสงผลกระทบตอรายได ท้ังนี้ไมนับรวมความ 
เส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงดานตลาด และความเส่ียงดานสภาพคลอง  
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ซ่ึงความไมเพียงพอหรือความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยท้ัง 4 ปจจัย ขางตนเปนสาเหตุกอให 
เกิดความเส่ียงดานปฏิบัติการขึ้นได เชน การทุจริต ความไมเพียงพอหรือความไมถูกตองของขอมูล
เพื่อการตัดสินใจ การหยุดชะงักหรือการขัดของของระบบคอมพิวเตอร การกอวินาศภัยหรือ 
ภัยธรรมชาติ เปนตน และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานขององคกรได ความเส่ียง
ดานปฏิบัติการ จําแนกออกได ดังนี้  
 (2.6.1) ความเส่ียงจากการทุจริต ความเส่ียงจากการทุจริตจากภายใน
เปนความ เส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตของบุคลากรในองคกร เพื่อใหผลประโยชนท่ีเกิดจากการทุจริต
ดังกลาวตก แกพวกพองของตนเอง เชน การปลอมแปลงเช็ค การปลอมแปลงเอกสาร การยักยอก
หรือการรับ สินบน เปนตน ความเส่ียงจากการทุจริตจากภายนอกเปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริต
ของ บุคลากรภายนอกองคกร แตกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงตอองคการเชน การปลอมแปลง
เช็ค การปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน การฉอโกง เปนตน  
 (2.6.2) ความเสี่ยงดานบุคลากรเปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ 
จางงานท่ีไมเหมาะสม การจายคาตอบแทน หรือการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปนธรรมซ่ึงอาจ 
กอใหเกิดการฟองรอง การลาออก การหยุดงานประทวง หรือการทํางานอยางเฉ่ือยชาลาชาไดและ 
การสรรหาบุคลากร ซ่ึงอาจมีความรูความสามารถ หรือมีคุณสมบัติไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงความปลอดภัยในสถานท่ี ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการกําหนด 
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการควบคุมสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ี 
เพียงพอ จนสงผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานอันเนื่องมาจากโรคภัย หรือไดรับบาดเจ็บจาก 
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานได  
 (2.6.3) ความเส่ียงดานความปลอดภัยของทรัพยสิน เปนความเส่ียงท่ี
กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินขององคกรอันเนื่องมาจากอุบัติภัยตางๆ เชน อุบัติเหตุ อัคคีภัย 
ภัยธรรมชาติ การทําลายทรัพยสิน การจลาจล การกอความไมสงบทางการเมือง การกอวินาศภัย 
เปนตน เกิดข้ึนจากความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน (Methodology) ความผิดพลาดของระบบการ 
ปฏิบัติงาน หรือความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร และพนักงานจากการ 
จางงานภายนอก เชน การนําเขาขอมูลผิดพลาด การประเมิน มูลคาหลักประกันไมถูกตอง การไม
ปฏิบัติตามสัญญาการจางงานจากภายนอก การขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน และการใช
งานระบบคอมพิวเตอรของพนักงานในการทํางานท่ีไมเหมาะสมรวมถึงการจัดทํานิติกรรมสัญญา
และเอกสารทางกฎหมายท่ีไมสมบูรณทําใหไมสามารถใชบังคับไดตามกฎหมาย เปนตน  
 (2.6.4) ความเส่ียงจากลูกคา ผลิตภัณฑ และวิธีปฏิบัติในการดําเนิน
ธุรกิจ เปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากวิธีปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ กระบวนการออกผลิตภัณฑ และการ
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เขาถึงขอมูลลูกคาท่ีไมเหมาะสมไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีทางการกําหนด 
เชน การทําธุรกรรมท่ีละเมิดกฎหมายการดําเนินธุรกรรมท่ีไดรับอนุญาต การทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการฟอกเงิน และการนําขอมูลความลับของลูกคาไปหาผลประโยชนเปนตน  
 (3) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ประกอบดวย การวิเคราะห ประเมินและ
จัดลําดับความเส่ียง  
 (3.1) การวิเคราะหเปนการวิเคราะหถึงสาเหตุและผลกระทบตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอองคการโดยมีประเด็นท่ีตองวิเคราะห ดังนี้  
 3.1.1 ประเด็นหรือสาระความเส่ียง มีลักษณะเปนประโยคที่พรรณนา
ถึง ความเส่ียงอยางส้ัน ๆ แตไดใจความชัดเจนวากําลังพิจารณาหรือกลาวถึงความเส่ียงในเร่ืองอะไร 
ภายใต แตละดานของกลุมความเส่ียง เชน ความเส่ียงท่ีไมใชทางการเงิน มีประเด็นหรือสาระความ 
เส่ียง เชน ความเส่ียงในการวางแผนและงบประมาณ ความเส่ียงจากความพึงพอใจของลูกคาความ 
เส่ียงจากระบบคอมพิวเตอร ความเส่ียงจากความผิดพลาดของการรับใบส่ังซ้ือ และความเส่ียงจาก 
การผิดสัญญา ขอตกลง  
 3.1.2 ปจจัยเส่ียง หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีเปนเหตุ ท้ังท่ีมาจากภายใน
หรือ ภายนอกท่ีกระทบกระเทือนตอสถานภาพขององคกร ถือวาเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงใน
การ พิจารณาตองทํา Scenario หรือสมมุติฐานตาง ๆ ท่ีคํานึงเปนการลวงหนาในการช้ีบงอันตราย
อาจ เลือกใชวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมตามลักษณะการประเมินกิจการหรือ
ลักษณะ ความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ในการตั้งสมมุติฐานท่ีสมบูรณควรตองมี
องคประกอบของ การอธิบายสมมุติฐาน ดังนี้ เนื้อหาขอบเขต และขอมูลประกอบสถานการณท่ี
สมมุติฐานอยูในรูป ของสถิติหรือพรรณนา เชน ขอมูลจากผลการดําเนินการท่ีผานมาประสบการณ
ตาง ๆ ขอมูลจากผล การตัดสินใจ ขอมูลจากภายนอก สําหรับประโยชนของคําอธิบายและขอมูล
ประกอบเพิ่มเติม คือ ทําใหทราบท่ีมาของปจจัย ทําใหทราบปริมาณและความบอยคร้ัง(โอกาสจะ
เกิด) ทําใหทราบ ขอบเขตของปจจัยเส่ียง สามารถปองกันและรับมือไดถูกตอง (แกท่ีเหตุ)คุณภาพ
ของรายไดดี  
 3.1.3 ผลกระทบหรือปญหาท่ีคาดวาจะเกิดตามมา หมายถึง ผลท่ีเกิด
จากสมมุติฐานของเหตุการณท่ีคาดการณไวเปนการลวงหนา ของแตละสมมุติฐาน ควรอธิบายไว
อยาง ชัดเจนวาไดเกิดอะไรขึ้น มีอะไรเปนความเสียหาย ระบุขนาด และปริมาณความเสียหายโดย
ใชขอมูลจาก เหตุการณลักษณะนี้ ท่ีเกิดมาแลวมีการบันทึกไว การแกปญหาหรือจากการตัดสินใจ 
(ประสบการณ) ในการพิจารณาผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดตามมา จะตองพิจารณาใหครอบคลุมทุก 
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ดานดังตอไปนี้ คือ ดานการดําเนินงาน ดานบุคคล ดานทรัพยสิน ดานสมาชิกและผูใหบริการ และ 
ดานภาพลักษณ  
 3.2 การประเมินความเส่ียง ใชหลักเกณฑดังตอไปนี้  
 3.2.1 พิจารณาโอกาสการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) วามีมาก 
นอยเพียงใดโดยจัดระดับเปน 5 ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และตํ่ามากแทนดวยตัวเลข 5, 
4,3,2,1  
 
ตารางท่ี 2.2 การจัดระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  
 

โอกาสเกิดความเส่ียง ความถ่ีโดยเฉลี่ย  ระดับ 
สูงมาก 1 เดือนตอคร้ังหรือมากกวา 5 
สูง มากกวา1-6 เดือนตอคร้ัง แตไมเกิน 5 คร้ังตอป 4 

ปานกลาง 1 ปตอคร้ัง 3 
ต่ํา 2-3 ปตอคร้ัง 2 

ต่ํามาก 5 ปตอคร้ัง 1 
ท่ีมา: อุษณา ภัทรมนตรี, 2545, หนา 22. 
 
 3.2.2 พิจารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณตาง ๆ 
(Impact) วามีมากนอยเพียงใด โดยจัดระดับความรุนแรงและผลกระทบเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ํา และตํ่ามาก แทนดวยตัวเลข 5,4,3,2,1 ตามลําดับ ผลกระทบประกอบดวยผลกระทบ 
เชิงปริมาณ ไดแก ผลกระทบตอองคกรท่ีคิดเปนมูลคาความสูญเสีย และ ผลกระทบเชิงคุณภาพ 
ไดแก การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอบุคคล ชุมชน ส่ิงแวดลอม 
ภาพลักษณขององคกร การประมาณและจัดระดับความนาจะเกิด อาจพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด 
ความผิดพลาด เชน พิจารณาขอมูลเกี่ยวกับปริมาณงานมาก-นอย ความซับซอนของงานมาก-นอย 
อัตราความผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนด ความสามารถของผูบริหารสําคัญประสิทธิผลของ 
ระบบสารสนเทศและการควบคุมภายใน สวนการจัดระดับผลกระทบอาจพิจารณาจากความสําคัญ 
ทางการเงินและท่ีมีตอการดําเนินงาน เชน จํานวนเงิน อัตราสวนทางการเงินหรือความสําคัญตอผล 
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูท่ีเกี่ยวของ เชน ขอมูลดานช่ือเสียงของกิจการ เปนตน ในการ
กําหนดระดับ หากสามารถคํานวณจากจํานวนเงิน หรือจํานวนเชิงปริมาณไดก็อาจจัดระดับสูง-ต่ํา 
ไปตามจํานวนเงินหรือจํานวนเชิงปริมาณและตามขนาดท่ีเหมาะสมกับองคการเชน หากจํานวนเงิน
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ไมเกิน 0.28 ลานบาท กําหนดผลกระทบมากในระดับ 1 หากจํานวนเงินไมเกิน 14 ลานบาท กําหนด
ผลกระทบตํ่าในระดับ 2 และจํานวนเงินเกิน 140 ลานบาท กําหนดผลกระทบสูงมากในระดับ 5 
เปนตน แตหากไมสามารถคํานวณเปนจํานวนเงินหรือจํานวนเชิงปริมาณได นิยมให จัดระดับเชิง
ปริมาณเปรียบเทียบแทน เชน ใหระดับ 5-1 โดยระดับคะแนน 5 = พอใจมาก ระดับ คะแนน 4 = 
พอใจ ระดับคะแนน 3 = ปานกลาง ระดับคะแนน 2 = ไมพอใจ ระดับคะแนน 1 = ไมพอใจมาก 
 3.3 การจัดระดับความเส่ียง (Degree of Risks) การจัดระดับความเส่ียง 
หมายถึง การนําผลการประเมินความเส่ียงตามขอ 3.2.2 มาประมวลเขาดวยกัน ซ่ึงสามารถทําได 2 
วิธี คือ  
 3.3.1 วิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร เปนวิธีการคํานวณระดับความ
เส่ียง กรณีท่ีมีผลกระทบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 3.3.2 วิธีการจัดทําขอมูลสถานะความเส่ียง (Risk Profile) จะเปนการ
สราง ภาพแสดงคาโอกาสในการเกิดปจจัยความเสี่ยง (Likelihood) และคาระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยเสี่ยงนั้น (Impact) ซึ่ง Risk Profile จะแบงพื้นท่ีออกเปน 5 สวนในการ 
วิเคราะหความเสี่ยงไดกําหนดใหปจจัยความเสี่ยงในพื้นท่ี ซึ่งมีคา Co-Ordinate ของ Likelihood และ 
Impact ของปจจัยความเสี่ยงเปน (5, 5), (5, 4), (4, 4), (5, 3), (4, 3) และ (3, 4) เปนปจจัยความเสี่ยง ที่
จะตองกําหนดมาตรการรองรับและจัดการเปนลําดับตน ๆ  
 4. การจัดความเส่ียง (Risk Treatment) เปนการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทํา
ตามผล การประเมินความเส่ียง ซ่ึงพิจารณาจากความนาจะเกิดและผลกระทบ โดยเปรียบเทียบ
ระดับความ เส่ียงท่ีเกิดกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และความคุมคาในการท่ีจะ
บริหารความ เส่ียงท่ีเหลืออยู (Residual Risk) นั้น วิธีการตอบสนองความเส่ียงประกอบดวย การ
หลีกเล่ียงความ เส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง การเลิก หรือหลีกเล่ียงการกระทํา หรือลดการ
กระทํา หรือเปล่ียน วัตถุประสงค เปนตน การลดความเส่ียง (Risk Reduction) หมายถึง การลด
โอกาสความนาจะเกิด หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อปองกันการปรับปรุง
แกไขกระบวนการ รวม กับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน (Contingency Planning) การ
กระจายความเส่ียง (Risk Diversification) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความ
เสียหายโดยการแบงโอน การ หาผูรับผิดชอบในความเส่ียงการจางบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการ
แทน การจัดประกันภัย เปนตน และการยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม
กระทําการใด ๆ เพิ่มเติมกรณีนี้ใชกับความเส่ียงท่ีมีนอย ความนาจะเกิดนอยหรือเห็นวามีตนทุนใน
การบริหารความเส่ียงสูงโดยขออนุมัติหลักการรับความเส่ียงไว  
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 การบริหารความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพ ตองกําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบใน
การจัดการ ความเส่ียงในแตละเร่ืองท่ีไดรับการบงช้ี บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการ
จัดการความ เส่ียงในแตละเร่ืองควรมีคุณสมบัติคือ สามารถทบทวนประสิทธิภาพของแนว
ปฏิบัติการบริหาร ความเส่ียงท่ีอยูในปจจุบัน สามารถควบคุมและจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได สามารถประเมินความเส่ียงที่เหลืออยูหลังจากไดมีการจัดการในปจจุบันแลว และ
สามารถ กําหนดเวลาท่ีแนนอนในแตละข้ันตอนการดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  
 5. การติดตามประเมินผลการและการรายงาน (Monitoring Evaluating and 
Reporting) หมายถึง การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีข้ันตอนและ
ระยะเวลาใน การดําเนินการตามความเหมาะสม เชน ประสานงานติดตามผล โดยมีการติดตามผล
ทุก 6 เดือนตอ คร้ัง คณะทํางานบริหารความเส่ียง สรุปและทบทวนปจจัยความเส่ียงและจัดทําราง
รายงานการ จัดการความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเสนอรางรายงานการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการดําเนินการ
ขององคกร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบคณะผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการติดตามการ 
บริหารความเส่ียงอยางเปนอิสระตอคณะกรรมการ การดําเนินการเพื่อทราบแจงฝายตางๆท่ี 
เกี่ยวของเพื่อทําแผนรองรับความเส่ียง และจัดสรุปเผยแพรในรายงานกิจการประจําปขององคกร  
 นฤมล  สะอาดโฉม (2550, หนา 3) ไดกลาวถึง การจัดการความเส่ียงกระทํา ดังนี้ 
 1. การหลีกเล่ียง (Avoidance) ถาความเส่ียงนั้นมันสูงเกินไปรับไมไหวก็ควร
หลีกเล่ียง เชน การเลือกลงทุนในภาคเอกชนโครงการใดโครงการหนึ่ง หลักทางการเงินก็มักจะดู
มูลคาเทียบเทาปจจุบัน (Net Present Value) และกระแสเงินสดในอนาคต (Future Cash Flow) ท้ังท่ี
เปนรายรับและรายจายโดยคิดลด (Discount) กลับมาใหเปนวันปจจุบัน แลวดูวาเปนบวกหรือวา
เปนลบ ถาเปนบวกก็คุมท่ีจะลงทุนได แตถามันเปนลบก็ไมคุมท่ีจะลงทุน ก็ควรหลีกเล่ียงท่ีจะลงทุน 
 2. การปองกันภัย (Loss Control) สามารถทําได 2 แบบกวางๆคือ Loss 
Prevention เปนการปองกันกอนท่ีจะเกิด เชน การติดสัญญาณเตือนอัคคีภัย กับ Loss Reduction ซ่ึง
เปนการทํา ใหความสูญเสียนอยท่ีสุดเทาท่ีทําได เชนในกรณีไฟไหม การติดตัวฉีดน้ํา (Springer) ให
พรมลงมา ก็สามารถหลีกเล่ียงอัคคีภัยได  
 3. เปนวิธีการเลือกท่ีจะรับความเส่ียงไวเอง (Risk Retention) เชน มีการตั้ง
กองทุน ฉุกเฉิน (Emergency Fund) ไวสําหรับกรณีท่ีเกิดความสูญเสียข้ึน Risk Retention มีอยู 2 
แบบคือ Active Risk Retention (การรับความเส่ียงแบบรูตัว) คือ เปนการตัดสินใจเองวาจะเก็บหรือ
รับความ เส่ียงนั้นไวเองอีกแบบหนึ่งคือ Passive คือ เปนการรับความเส่ียงโดยไมรูตัว อาจจะเปน
เพราะไมได นึกถึงมากอน ไมเคยคิดท่ีจะบริหารความเส่ียงมากอน ซ่ึงเปนอันท่ีนากลัวท่ีสุด  
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 4. การถายโอนความเส่ียงไปใหบุคคลอ่ืนผานทางสัญญา (Non Insurance 
Transfer) เชน อาจจะทําสัญญาวาจะไมรับผิดชอบในสวนนี้ ซ่ึงในทางธุรกิจการคา จะเปนเร่ืองของ
สัญญาเชา เพื่อท่ีจะประกันความเส่ียงในเร่ืองของราคาเชาท่ีจะสูงข้ึนหรือวาสัญญากอสรางเพื่อ
ประกันเร่ือง ราคาวัตถุดิบกอสรางท่ีจะสูงข้ึนหรือวาทางการเงินก็จะมียุทธศาสตร ประกันความ
เส่ียง (Hedging Strategy) ท่ีใชพวกตราสารอนุพันธ (Derivatives) การประกันภัย (Insurance) มีการ
ใชท่ีงายท่ีสุด และเรานึกถึงเปนอันแรกเม่ือพูดถึงความเส่ียงวาทําอยางไรดี 
   ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร (2547) ไดระบุถึงองคประกอบของการบริหารความ เส่ียง 
ดังนี้ การบริหารความเส่ียงประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการซ่ึงสัมพันธกับการดําเนินธุรกจิและ
กระบวนการบริหารงาน องคประกอบท้ัง 8 ประการมีดังนี้ 
 (1) สภาพแวดลอมภายในองคกร  
 (2) การกําหนดวตัถุประสงค  
 (3) การบงช้ีเหตุการณ  
 (4) การประเมินความเส่ียง  
 (5) การตอบสนองความเส่ียง  
 (6) กิจกรรมการควบคุม  
 (7) ขอมูลและการติดตอส่ือสาร  
 (8) การติดตามผล  
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ภาพท่ี 2.7 องคประกอบ 8 ประการของการบริหารความเส่ียงขององคกร: Committee of  
                 Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
ท่ีมา : ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร, 2547. 
 

(1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)  
 สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับกรอบการบริหาร
ความเส่ียง สภาพแวดลอมนี้มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนด
กิจกรรม การบงช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลาย
ปจจัย เชน จริยธรรม วิธีการทํางานของผูบริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมใน 
การบริหารความเส่ียง  
 ความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) เปนสวนสําคัญอยางหน่ึงของ
สภาพแวดลอมภายในองคกร และมีผลตอการกําหนดกลยุทธ เพื่อนําไปดําเนินการใหองคกรบรรลุ
เปาหมายท้ังดานผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธแตละแบบนั้นมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ 
แตกตางกัน ดังนั้น การบริหารความเส่ียงจึงชวยผูบริหารในการกําหนดกลยุทธท่ีมีความเส่ียงท่ี
องคกรสามารถยอมรับได 

 (1.1) กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process)  
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 องคกรท่ีนํากรอบการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติไดอยางประสบ
ความสําเร็จมีข้ันตอนท่ี สําคัญของการบริหารความเส่ียงดังภาพท่ี 2.4 กระบวนการบริหาร 
ความเส่ียง (Risk Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 กระบวนการบริหารความเส่ียง  
ท่ีมา : ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร, 2547.  

 
 (2) การกําหนดวัตถุประสงค (Objetive Setting) การกําหนดวัตถุประสงคท่ี
ชัดเจน คือ ข้ันตอนแรกสําหรับกระบวนการบริหารความเส่ียง องคกรควรมั่นใจวาวัตถุประสงคท่ี
กําหนดข้ึนมี ความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได โดยท่ัวไป
วัตถุประสงค และกลยุทธควรไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและสามารถพิจารณาไดในดาน
ตางๆ ดังนี้  
 (2.1) ดานกลยุทธ เกี่ยวของกับเปาหมายและพันธกิจในภาพรวมขององคกร  
 (2.2) ดานปฏิบัติงาน เกี่ยวของกับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและ
ความสามารถ 
 (2.3) ดานการรายงาน เกี่ยวของกับการรายงานท้ังภายในและภายนอก
องคกร  
 (2.4) ดานการปฏิบัติตามกฎเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ  

การตรวจสอบ
และติดตาม 

การกําหนด
วัตถุประสงค 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

การตอบสนอง
ความเสี่ยง 

การประเมิน
ความเสี่ยง 

เหตุการณ
บงช้ี 
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 (3) การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification) การทําธุรกิจมักมีความไมแนนอน
เกิดข้ึนมากมาย องคกรไมสามารถม่ันใจไดวาเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งจะเกิดข้ึนหรือไม หรือ
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะเปนอยางไร ในกระบวนการบงช้ีเหตุการณ ผูบริหารควรตองพิจารณาส่ิงตอไปนี้ 
 (3.1) ปจจัยความเส่ียงทุกดานท่ีอาจเกิดข้ึน เชน ความเส่ียงดานกลยุทธ 
การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน ส่ิงแวดลอม  
 (3.2) แหลงความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกองคกร  
 (3.3) ความสัมพันธระหวางเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน ในบางกรณีควรมีการ 
จัดกลุมเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนโดยแบงตามประเภทของเหตุการณ และรวบรวมเหตุการณท้ังหมด
ในองคกรท่ีเกิดข้ึนระหวางหนวยงานและภายในหนวยงาน เพื่อชวยใหผูบริหารสามารถเขาใจ
ความสัมพันธระหวางเหตุการณและมีขอมูลท่ีเพียงพอเพ่ือเปนพื้นฐาน สําหรับการประเมิน 
ความเส่ียง  
 (4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ข้ันตอนนี้เนนการประเมินโอกาส 
และ ผลกระทบของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนตอวัตถุประสงค ขณะท่ีการเกิดเหตุการณใดเหตุการณ
หนึ่งอาจสงผลกระทบในระดับต่ํา เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงตอ 
วัตถุประสงค โดยท่ัวไปการประเมินความเส่ียงประกอบดวย 2 มิติ ดังนี้  
 (4.1) โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณมีโอกาสเกิดข้ึนมากนอย
เพียงใด  
 (4.2) ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณเกิดข้ึนองคกรจะไดรับผลกระทบ
มากนอยเพียงใด การประเมินความเส่ียงสามารถทําไดท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยพิจารณาท้ังเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกและภายในองคกร นอกจากนี้การประเมินความเส่ียง 
ควรดําเนินการท้ังกอนการจัดการความเส่ียง (Inherent Risk) และหลังจากท่ีมีการจัดการความเส่ียง 
แลว (Residual Risk) ปจจัยท่ีควรใชในการพิจารณาการจัดการความเส่ียง เชน การปฏิบัติงานของ 
ผูบริหารและพนักงาน กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมภายใน โครงสรางทางธุรกิจ 
และกระบวนการรายงาน การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล วิธีการติดตอส่ือสาร ทัศนคติ
และแนวทางของผูบริหารเกี่ยวกับความเส่ียง พฤติกรรมขององคกรท่ีคาดวาจะมีและท่ีมีอยู ใน
ปจจุบัน สัญญาและพันธมิตรในปจจุบัน  
 (5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เม่ือความเส่ียงไดรับการบงช้ี
และประเมิน ความสําคัญแลว ผูบริหารตองประเมินวิธีการจัดการความเส่ียงท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดและผลของ การจัดการเหลานั้น การพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการจะตองคํานึงถึงความ
เส่ียงท่ียอมรับได และตนทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีจะไดรับเพื่อใหการบริหาร
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ความเสี่ยงมี ประสิทธิผล ผูบริหารอาจตองเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณใหอยูในชวงท่ี
องคกรสามารถยอมรับ ได (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเส่ียงมี 4 ประการคือ 
 (5.1) การหลีกเล่ียง (Avoid) การดําเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณท่ีกอให 
เกิดความเส่ียง  
 (5.2) การรวมจัดการ (Share) การรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอ่ืนใน
การจัดการความเส่ียง  
 (5.3) การลด (Reduce) การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน
หรือผลกระทบของความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
 (5.4) การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูภายในระดับท่ี
ตองการ และยอมรับไดแลว โดยไมตองมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนอีก ผูบริหารควรพิจารณาการจัดการความเส่ียงตามประเภทของการตอบสนองขางตน และ
ควรดําเนินการประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยูอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากท่ีไดมีการจัดการความ เส่ียงแลว
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  
 (6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมคือ นโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการจัดการความเส่ียง เนื่องจากแตละองคกรมีการ กําหนด
วัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบัติเปนของเฉพาะองคกร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุม จึงมี 
ความแตกตางกัน การควบคุมเปนการสะทอนถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร ลักษณะธุรกิจ โครงสราง
และวัฒนธรรมขององคกร กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดกลุมไดเปน 
2 ประเภทไดแก การควบคุมท่ัวไป และการควบคุมเฉพาะระบบงาน ซ่ึงการควบคุมท่ัวไปครอบคลุม  
ถึงโครงสรางพื้นฐานและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความปลอดภัย การจัดซ้ือ โปรแกรม
สําเร็จรูป การพัฒนาโปรแกรม และการบํารุงรักษา สวนการควบคุมเฉพาะระบบงาน ไดรับการออกแบบ
เพื่อใหม่ันใจไดวาขอมูลท่ีไดรับการบันทึกและประมวลผลมีความครบถวน ถูกตองและมีอยูจริง  
 ส่ิงสําคัญประการหนึ่งตอกิจกรรมการควบคุม คือ การกําหนดบุคลากรภายใน
องคกร เพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น บุคลากรแตละคนท่ีไดรับมอบหมายกิจกรรมการควบคุมควรมี 
ความรับผิดชอบดังนี้ พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีไดดําเนินการอยูในปจจุบัน  
พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีจําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง นอกจากน้ีการปฏิบัติ
เพื่อลดความเส่ียงขององคกรควรจะตองมีการกําหนดวันแลวเสร็จ ใหชัดเจน 
 (7) ขอมูลและการส่ือสาร (Information & Communication) สารสนเทศเปนส่ิงจําเปน
สําหรับองคกรในการบงช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียงขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับองคกร ท้ังจาก
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แหลงภายนอกและภายในควรตองไดรับการบันทึกและส่ือสารอยางเหมาะสม ท้ังในดานรูปแบบและเวลา 
เพื่อชวยใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถตอบสนองแตเหตุการณไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
การส่ือสารอยางมีประสิทธิผลรวมถึการแลกเปล่ียนขอมูลกับบุคคลภายนอกองคกร เชน ลูกคา ผูจัดหา
สินคา ผูใหบริการ ผูกํากับดูแล และผูถือหุน  
 การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลควรใชท้ังขอมูลในอดีตและปจจุบัน 
ขอมูลในอดีต เปนการแสดงผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย แสดงแนวโนม
ของเหตุการณ และชวยคาดการณการปฏิบัติงานในอนาคต ขอมูลในอดีตสามารถใหสัญญาณเตือน
ลวงหนา เกี่ยวกับเหตุการณความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน สวนขอมูลในปจจุบันมีประโยชนตอผูบริหาร
ในการพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสายงาน หรือหนวยงานซ่ึงชวยใหองคกร
สามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเปนเพื่อใหความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได  
 (8) การตดิตามผล (Monitoring) ประเด็นท่ีสําคัญของการติดตามผลไดแก  
 (8.1) การติดตามผลเพ่ือใหมั่นใจไดวาการจัดการความเส่ียงมีคุณภาพและ 
มีความเหมาะสม และการบริหารความเส่ียงไดนําไปประยุกตใชในทุกระดับขององคกร  
 (8.2) ความเส่ียงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร ไดรับการรายงานตอผูบริหารที่รับผิดชอบ  

 การติดตามการบริหารความเส่ียงสามารถทําได 2 ลักษณะคือ การติดตาม
อยางตอเนื่องหรือการติดตามเปนรายคร้ัง การติดตามอยางตอเนื่องเปนการดําเนินการอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงอยางทันทวงที และถือเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน สวนการติดตามรายคร้ังเปนการดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ ดังนั้นปญหาท่ี
เกิดข้ึนจะไดรับการแกไขอยางรวดเร็วหากองคกรมีการติดตามอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีองคกรควร
มีการจัดทํารายงานความเส่ียงเพื่อใหการติดตามการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล รายงานความเส่ียงสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ โดยตัวอยางของการรายงาน
ความเส่ียงไดแสดงไวในหัวขอการรายงานความเส่ียง  
 การรายงานความเส่ียง  
 แผนภาพความเส่ียงและตารางความเส่ียงตอไปนี้ เปนเคร่ืองมือการรายงานความเส่ียง 
แบบงายและมีประสิทธิภาพในการแสดงถึงความสัมพันธระหวางโอกาสเกิด และผลกระทบของ 
ความเส่ียงท่ีบงช้ีได นอกจากนี้ยังสามารถใหผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการวัดผลและ 
รายงานความเส่ียงขององคกร ดังภาพท่ี 2.5 แผนภาพความเส่ียง 
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         วงกลมแตละวงแสดงถึงความเส่ียงท่ีไดรับการบงช้ี  
 
 
ภาพท่ี 2.9 แผนภาพความเส่ียง  
ท่ีมา : ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร, 2547.  
 
 จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารความเส่ียงนั้นมีองคประกอบ 8 ประการ 
ไดแก สภาพแวดลอมภายในองคกร การกําหนดวัตถุประสงค การบงช้ีเหตุการณ การประเมินความเส่ียง 
การตอบสนองความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการติดตอส่ือสาร การติดตามผลหรือการรายงาน 
ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้  
 (1) สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนส่ิงท่ีผูบริหารควรใหความสําคัญตอการบริหาร 
ความเสี่ยงขององคกร โดยตระหนักถึงผลกระทบของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสราง วัฒนธรรม 
ในการตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ (Risk Culture) พิจารณาปจจัยท่ีกระทบตอวัฒนธรรมใน 
การบริหารความเส่ียง ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหารและบุคลากร ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
ความรูทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โครงสรางองคกร การมอบหมายความรับผิดชอบ  
ความซ่ือสัตยและคุณคาจริยธรรม การกําหนดอํานาจหนาท่ีและความ รับผิดชอบของบุคลากร นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 (2) การกําหนดวัตถุประสงค ตองกําหนดวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับภาระกิจของ 
องคกร คือ 

 
สูงมาก 
 
 
สูง 
 
ปานกลาง 
 
 
ตํ่า 
 
ตํ่ามาก 
 
            ตํ่ามาก              ตํ่า          ปานกลาง             สูง                สูงมาก 

ไมใชประเด็นที่ตอง
สนใจในขณะนี้ 

อาจเกิดอันตราย อันตรายที่เกิดขึ้นไดในทันที 

อาจเกิดผลเสีย
ตามมา 
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 (2.1) ดานกลยุทธ ไดแก เปาหมาย และแผนงานขององคกร ซ่ึงสอดคลองกับ
พันธกิจขององคกร  
 (2.2) ดานการปฏิบัติงาน ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาใน
การใชทรัพยากรขององคกร  
 (2.3) ดานการรายงาน ไดแก รายงานทางการเงินและการปฏิบัติงานมีความ
ถูกตอง นาเช่ือถือ และเปนปจจุบัน  
 (2.4) ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ  
 (3) การบงช้ีเหตุการณ หรือการระบุเหตุการณ เปนการบงช้ีถึงความเส่ียง (Risks) 
และโอกาส (Opportunities) ซ่ึงความเส่ียง หมายถึง เหตุการณท่ีไมแนนอนซ่ึงอาจจะมีผลกระทบใน
เชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงค โอกาส หมายถึง เหตุการณท่ีไมแนนอนซ่ึงอาจจะมีผลกระทบใน
เชิงบวกตอการ บรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นระบุความเส่ียงที่อาจกระทบตอการบรรลุเปาหมายของ
องคกรท้ังท่ีเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร เชน ปจจัยท่ีเกิดจากเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอมหรือปจจัยเส่ียงท่ีไดระบุไวในการวางแผนและการประมาณการของ
หนวยงาน รวมถึงขอตรวจพบที่ไดจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตามและประเมินผล  
 (4) การประเมินความเส่ียง เปนการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณท่ี
อาจ เกิดข้ึนตอการบรรลุวัตถุประสงค การประเมินความเส่ียงประกอบดวย 2 ดานคือ  
 (4.1) โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood)  
 (4.2) ผลกระทบ (Impact) เพื่อวัดระดับความเส่ียงซ่ึงแยกเปน ระดับสูง ระดับ
ปานกลาง และระดับตํ่า สามารถทําไดท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เปนการประเมิน
ท้ังความเส่ียงท่ัวไป (Inherent Risk) และความเส่ียงท่ีเหลืออยู (Residual Risk)  
 (5) การตอบสนองตอความเส่ียง เปนการระบุแนวทางท่ีเหมาะสมในการตอบสนอง
ตอความเส่ียง พิจารณาทางเลือกโดยคํานึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได และตนทุนรวมถึงประโยชนท่ี 
ไดรับ การเลือกการตอบสนองตอความเส่ียงข้ึนอยูกับผลการประเมินความเส่ียงและประโยชน 
โดยรวมขององคกร เชน นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี การตอบสนอง โดยการมุงเนนการ 
พัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแผนแนวทางอาชีพ การเสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรภายในองคกร การใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การสรรหา 
บุคลากรใหมท่ีมีความสามารถเพ่ือทดแทนอยางตอเนื่อง ฯลฯ  
 (6) กิจกรรมการควบคุม เปนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีทําใหมั่นใจวา
ไดมี การจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม กิจกรรมการควบคุมเกิดข้ึนในทุกสวนงานขององคกร
ควรกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ซ่ึงกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญไดแก การแบงแยกหนาท่ี  
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การอนุมัติ และพิจารณาการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี การสอบทานโดยผูบริหารระดับสูง  
การควบคุมทางกายภาพ การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอกําหนด ระบบการยืนยันความถูกตอง
ของขอมูล และการกระทบยอดรายการระหวางกัน ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators-KPI)  
 (7) ขอมูลและการติดตอส่ือสาร เปนขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการเงินและ 
การดําเนินงานตางๆ มีความครบถวนถูกตอง นาเช่ือถือ ทันเวลา และเปนปจจุบัน รวมถึงการส่ือสาร 
ภายในและภายนอกหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน บนลงลาง ลางข้ึนบน แนวราบ เปนตน  
 (8) การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน จะตองมีการทบทวน ติดตาม ปรับปรุง
แกไข การบริหารความเส่ียงตามความจําเปนและเหมาะสม การติดตามผลสามารถบรรลุความสําเร็จ
ไดตองอาศัยกิจกรรมการติดตามประเมินผลระหวางการปฏิบัติการ หรือการประเมินเปนรายครั้ง  
ท้ังการประเมินตนเอง และการประเมินอยางเปนอิสระ  
 4. การบริหารความเสี่ยงดานการศึกษา 
 การบริหารความเส่ียงทางการศึกษานั้นมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดกําหนดเปนระเบยีบ
ปฏิบัติ เชน พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
หมวดท่ี 3 มาตรา 9(1) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา  
ซ่ึงมีการบริหารความเส่ียงเปนตัวช้ีวัดตัวหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการและปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
เปนตนไป สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเลือกระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร
ความเส่ียงเปนหัวขอการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดท่ี 17 นอกจากนี้
สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ท่ีกําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมิน 
ความเส่ียงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดวย รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2550  
ท่ีเห็นชอบใหกระทรวงที่มีผูตรวจราชการจัดใหมีการวิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลของ
แผนงาน/โครงการท่ีจัดทําข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลโดยแนบผลการวิเคราะหความเส่ียงไปพรอม
กับคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 2-5)  
 ธร  สุนทรายุทธ (2550, หนา 167-171) ไดแบงความเส่ียงดานการศึกษาออกเปน 2 
ประเภทดังนี้ 
 (1) ความเส่ียงโดยท่ัวไป (General Categories of Risk) เปนการมองความเส่ียง
โดยภาพรวมขององคกรนั้นๆ ถามองลึกลงไป พบวา มีความเส่ียงตอดานใดบางดังตอไปนี้ 
 (1.1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากขนาดขององคกร ซ่ึงขนาดขององคกรจะเปน
ตัวช้ีวัดของโอกาสจะเกิดความเส่ียงกลาวคือ องคกรท่ีมีการแบงขนาดใหญ กลาง และเล็ก เชน 
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โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญมีนักเรียนมาก ระบบการบริหารจัดการยอมยุงยากมากยิ่งข้ึนดวย กลาวคือ 
งบประมาณ บุคลากรและการจัดการยอมเปนไปตามขนาด แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถใน 
การจัดระบบการบริหารการจัดการ จากการสํารวจงานวิจัยท่ีศึกษาถึงตัวแปรขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญวามีผลตอปญหาการบริหารการจัดการสถานศึกษาอยางไรนั้นสวนมากไมพบวาขนาดจะ
มีปญหากับการจัดการมากนัก แตเปนท่ีนาสังเกตวาขนาดขององคการจะสัมพันธกับผูบริหารเพราะ
ผูบริหารที่มีฝมือมักจะอยูในโรงเรียนขนาดใหญ  
 (1.2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากความสลับซับซอน ความสลับซับซอนละเอียดออน 
ยุงยากยอมมีโอกาสเกิดความเส่ียงไดมากกวา วิธีแกความเส่ียงแบบกําปนทุบดินก็คืออยาใหองคการ
มีความสลับซับซอนมากนัก นักบริหารจัดการทราบกันดีวาการทําสายการบังคับบัญชาท่ีไม
สลับซับซอนไมเปนรูปแบบหรือพิธีการตองกลาเผชิญกับความเปนจริง ตองรูสึกไดเร็วนักวิชาการ
ดานนี้มักจะตอตานระบบราชการท่ีมีองคการแบบทางการมากจนเกินไปจนลืมนึกถึงความสําเร็จ
ของงาน อาจกลาวไดวาองคการระบบราชการเปนองคการที่ใหญสลับซับซอนดูเหมือนไมมีอะไร
จะเส่ียงมากนัก เพราะมีกฎระเบียบเปนตัวกําหนดแตก็จะพบวาองคการราชการที่มีขนาดใหญมักมี
ความเส่ียงสูงมาก  
 (1.2.1)  ระบบการควบคุม องคการขนาดใหญกวางขวางจะตองมีระบบ
การควบคุมท่ีดี การสรางระบบการควบคุมสําหรับองคการที่มีความสลับซับซอนยอมยุงยาก  
ถาควบคุมไมดีพอยอมเกิดความเส่ียงได การคํานึงถึงรายจายและผลท่ีไดรับโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียงไดจะมีมากข้ึน   
 (1.2.2)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการท่ีมีระบบสารสนเทศท่ี
สลับซับซอนและครอบคลุมขอมูลขององคการอยางกวางขวาง ก็จะยิ่งเพิ่มความเส่ียงโดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงมากข้ึนเทานั้น ท้ังระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความยุงยากท่ีจะเปนการเพื่มความเส่ียงใหมีมากข้ึน โอกาสการเกิดขอผิดพลาด
บกพรองจะมากข้ึนในบางองคการจึงตองเพ่ิมการตรวจติดตามระบบ (Monitor the Sysem) มาก
ยิ่งข้ึนนั้นจะเปนโอกาสเกิดความเส่ียงในเร่ืองคาใชจายมากข้ึน   
 (1.3) ความเส่ียงท่ี เกิดจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในองคการที่มี 
การบริหารจัดการธรรมาภิบาล (Good Govermance)  จะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของภาครัฐ 
กลาวคือ จะตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการผูตรวจสอบ (Auditcommittee) และ
อ่ืนๆ ดูเหมือนวายิ่งมีระเบียบกฎเกณฑขอบังคับมากข้ึนเทาใดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงในเร่ืองคุณภาพ
ของการควบคุมภายในก็จะยิ่งมากข้ึน เพราะการออกแบบระบบควบคุมภายในและผลการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดไวมีความสําคัญอยางยิ่งตอผลลัพธท่ีออกมาในรูปการควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพท่ี
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เช่ือถือได ผลการละเมิดไมปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑตาง  ๆยอมเปนความเส่ียงท่ีทําความเส่ียงตอองคกร
ได  
 (1.4) ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเจริญเติบโตขององคกร อัตราการเจริญเติบโต 
อยางรวดเร็วบางองคกรเปนแบบกาวกระโดด ยอมนํามาซ่ึงการบริหารจัดการอาจจะตองเรงรีบ
ทํางานแขงขันกับเวลา ระบบท่ีมีอยูอาจจะตองปรับปรุงใหทันตองรีบทํารีบตัดสินใจ บางคร้ังก็
นํามาซ่ึงความผิดพลาดได 
 (1.5) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสามารถของฝายบริหารความสําเร็จของการ
ดําเนินงานขององคการจะสัมฤทธ์ิผลไดนั้นอาจจะข้ึนอยูกับฝมือของผูบริหารเปนสําคัญ ในทาง
การศึกษาอาจจะระบุวาเพราะฝมือผูบริหารโรงเรียนจึงเจริญกาวหนา เพราะการวัดความสามารถ
ผูบริหารบางคร้ังก็วัดคอนขางยาก เพราะมีองคประกอบความสําเร็จมาจากแหลงตางๆ มากมายและ
เปาหมายของการศึกษาเปาหมายท่ีกวางและคลุมเครือ   
 (1.6) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตทางการบริหาร การทุจริตทางการ
บริหารการจัดการเปนความเส่ียงท่ีอันตรายอยางยิ่ง เพราะเกิดจากการกระทําของผูบริหารที่ทุจริต 
ไมซ่ือตรงตอหนาท่ีและขาดความรับผิดชอบของตน หากอยูในข้ันรุนแรงแลวนับวาเปนความเส่ียง
อยูในขีดอันตรายพรอมจะทําใหองคการถึงข้ันลมสลายไปได  
 (1.7) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมการควบคุมเปล่ียนแปลงหาก
สภาพแวดลอมการควบคุมภายในเปล่ียนแปลงไป ยอมสงผลกระทบใหเกิดความเส่ียงตององคกร
ไดท่ีสําคัญไดแก  
 (1.7.1) ระบบเปล่ียน การเปล่ียนระบบตางๆ อันเนื่องจากนโยบาย
เปล่ียนหรือการเปล่ียนระบบเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง (High-Risk Areas) หรือในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญ (Significant Areas ) ขององคกร ยอมนํามาซ่ึงความเส่ียงอยงรุนแรงได เพราะการ
เปล่ียนระบบถากระทําโดยขาดความรอบคอบ เชน การเปล่ียนระบบการสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยจากการสอบเขามาเปนการดูจากคะแนนพ้ืนฐาน (Ordinary Nationl Education Test : 
O-NET) และคะแนนเฉพาะ (Advanced Mational Education Test : ANET) อยางรีบเรงโดยไม
ทดสอบใหแนใจกอนยอมเกิดปญหาโกลาหลและโอกาสผิดพลาดไดมาก  
 (1.7.2) การเปล่ียนตัวพนักงานท่ีสําคัญ ในบางคร้ังการเปล่ียนตัว
พนักงานท่ีรูเร่ืองดีอยูแลว หากมีการเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบดูแลกระทันหัน หรือผิดจังหวะยอม
อาจนํามาซ่ึงความเส่ียงในการทําใหประสิทธิภาพของงานดอยลงได   
 (1.8) ความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากรขาดคุณภาพ ความสําเร็จของงานข้ึนอยู
กับบุคคล หากบุคคลในหนวยงานมีคุณภาพงานตางๆ ก็สัมฤทธ์ิผล ในทางตรงขามหากบุคลากร
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ขาดความรูความสามารถ ขาดความรับผิดชอบ ขาดจรรยาบรรณ แลวนับเปนความเส่ียงอยาง
รายแรงขององคกรท่ีจะกอใหเห็นอาการของความขัดแยงระหวางผูบริหารกับบุคลากร ทายสุดก็จะ
นําไปสูผลการดําเนินงานท่ีขาดการควบคุม เกิดการแตกความสามัคคี แบงพรรคแบงพวก ดังนั้น
ควรใหความสนใจในกระบวนการสรรหาใหมาก ใหไดคนดีคนเกงเขามาทํางาน   
 (1.9) ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานไมดี ผูบริหารที่ละเลยไมให
ความสําคัญตอการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีไมนาพอใจ หรือปลอยใหการดําเนินงานของ
บุคลากรที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมมีการดําเนินการหรือก็ไมมีประสิทธิภาพซ่ึงยังจะนํามาซ่ึงความ 
สูญเปลาของคาใชจายขององคการนั้น   
 (1.10) ความเส่ียงท่ีเกิดจากภาครัฐ องคการอาจถูกอิทธิพลจากภายนอกท่ีเกิด
จากการดําเนินงานของรัฐบาล ซ่ึงสงผลกระทบท้ังทางตรงหรือออมตอภารกิจขององคการนั้นๆ เชน 
 (1.10.1) ความไมแนนอนนโยบายรัฐกระทบตอการบริหารจัดการ
องคกรได  
 (1.10.2) การออกกฎระเบียบสงกระทบตอโครงการตางๆ ท่ีพัฒนา
องคกรได  
 (2) ความเส่ียงเฉพาะพื้นท่ี (Specific Risk Areas) คือการพิจารณาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 
แตละทองท่ี (Area) ซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทขององคกร ลักษณะโครงสรางการจัดการองคกรเปนอยางไรแลว
มุงแบงความเส่ียงตามประเภทนั้น  ๆและพ้ืนท่ีนั้น  ๆเกี่ยวของกับพื้นท่ีมีดังนี้ 
 (2.1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Managment) ถือวา
ทรัพยากรสําคัญท่ีสุด และท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุดในระดับประถมและมัธยมศึกษา มักจะพบใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษาที่ เกี่ยวของกันในเร่ือง การพัฒนาและ 
การฝกอบรม การใหรางวัลและการลงโทษ 
 (2.2) การบริหารการเงิน (Financial Management) การดําเนินกิจกรรมตอง
อาศัยปจจัยเงินเปนหลัก ความเส่ียงของพื้นท่ีการเงินการบัญชีอาจเกิดข้ึนไดหลากหลายในทุกระดับ
การศึกษา เชน ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของเงินสดและทรัพยสิน การทุจริตรายงานทาง
การเงิน การขาดงบประมาณ และความคุมคากับการจายเงินกับผลที่ไดรับ เปนตน 
 (2.3) การบริหารสินทรัพย (Asset Management) เชน 
 (2.3.1) การจัดซ้ือจัดหา มักมีปญหาทุจริตคอรัปช่ัน การยักยอก ฉอโกง 
ความเส่ียงในพ้ืนท่ีไดแก ความเส่ียงเร่ืองคุณภาพ คุณลักษณะ การกําหนดราคา เร่ืองผูขายจากระบบ 
(e-Procurement) และความเส่ียงจากการทุจริต 
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 (2.3.2) การบริหารงานพัสดุและครุภัณฑถือเปนการบริหารกิจกรรม
ตอเนื่องจากกการจัดซ้ือจัดหาโอกาสเส่ียงตามพื้นท่ีไดแก การรับสินบนหรือคอรัปช่ัน ผูขายมี
ปญหา พัสดุลาสมัย ระบบการควบคุมพัสดุมีจุดออน คาใชจายในการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑแบบ
หรูหรา ความฟุมเฟอย ความสูญเปลา และการสูญเสียโอกาส เปนตน 
 (2.4) การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ นับวามีสวน
สําคัญหนึ่งท่ีจะนําองคกรไปสูความสําเร็จ นวัตกรรมส่ิงใหมๆ ท่ีนําเขามาใชในการบริหารจัดการ 
การมีสวนรวมของบุคลากร การรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจ รวมถึงการบริหารโรงเรียนเปน
ฐานและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการนับวามีความสําคัญ  
ความเส่ียงท่ีสําคัญในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชคือ ความถูกตองเหมาะสมกับการนํา
นวัตกรรมเขามาใช ความถูกตองของขอมูล การเปลี่ยนจากระบบเดิมเขาสูระบบสารสนเทศใหมๆ 
การเขาถึงขอมูลของบุคคลท่ีไมไดรับมอบหมาย ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ ไวรัส
คอมพิวเตอร การทุจริต และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เปนตน  
 มหาวิทยาลัยเคลมสัน (Clemsom University and communities in school, 2007  
อางถึงใน ดวงใจ  ชวยตระกูล, 2551, หนา 45) กลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของความเส่ียงสามารถแบง
ออกเปน 6 ประเภทคือ 
 (1) ความเส่ียงทางดานการดําเนินงานของโรงรียน ประกอบดวยผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการที่ไมสมบูรณและคะแนนในระดับข้ันพื้นฐาน การสงวนขอมูล อายุเกินระดับ การขาดแคลน
ผูตรวจและความยุงยากในการใหการบานเด็ก เปนตน 
 (2) ความเสี่ยงทางดานเสถียรภาพทางการศึกษา ประกอบดวยความสามารถใน
การดูแลนักเรียนในโรงเรียน การแลกเปล่ียนการใหบริการทางการศึกษา และการมอบหมายหนาท่ี  
 (3) ความเส่ียงทางดานขอตกลงทางวิชาการ การทําการบานนอยหรือไมมี
การบาน การไมแนใจของการเปนอยูของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เปนตน 
 (4) ความเส่ียงทางดานขอตกลงทางสังคม ประกอบดวยการใหความรวมมือ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตํ่า การสนับสนุนจากผูท่ีมีฐานะทางสังคม เปนตน 
 (5) ความเส่ียงทางดานขอตกลงทางพฤติกรรม ประกอบดวยการหนีโรงรียน
เปนประจํา การละท้ิงหนาท่ีเปนประจํา การทําลายทรัพยสิน การไมมาโรงเรียนสูง และการเลิกเรียน
กลางคัน เปนตน 
 (6) ความเส่ียงทางดานขอตกลงทางดานจิตวิทยา ประกอบดวยความไมสนใจ
ในการเรียน ขอผูกมัดในโรงเรียนและความรูสึกผูกพันกับโรงเรียนต่ํา และความรูสึกไมชอบเปน
สวนหนึ่งของโรงเรียน เปนตน  
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 การบริหารความเส่ียงขององคกรเปนกระบวนการท่ีตองตรวจสอบทบทวนตลอดเวลา 
เพื่อใหการนําไปปฏิบัติมีประสิทธิผล การบริหารความเส่ียงในองคกรควรมีองคประกอบ 8 ประการ 
และสามารถนําไปปฏิบัติในองคกรได อยางไรก็ตามขอจํากัดของการบริหารความเส่ียงคือการท่ีไมสามารถ
รับประกันผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนได หากแตกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะชวยเพิ่ม 
ความเช่ือม่ันใหกับผูบริหารตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ผูวิจัยจึงไดนําเอาแนวคิดจาก 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร (2547, หนา 2) มาเปนกรอบในการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อตองการทราบความเส่ียงใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี และสามารถนําเอาผลงานวิจัย
ไปปรับใชในการบริหารจัดการองคกรตอไป 

 5. ความเสี่ยงตามหลักการศาสนาอิสลาม 
 ถาหากศาสนาหมายถึง ความเช่ือ พิธีกรรมหรือวิธีปฏิบัติจําเพาะบางประการแลว 
อิสลามยอมเปนมากกวาศาสนา เพราะพระผูเปนเจาไดประทานบัญญัติตางๆ มากมายท่ีครอบคลุม
วิถีแหงการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุกๆ ดานท้ังหมด คําสอนของอิสลามเขาถึงทุกกระบวนการ
และกิจกรรมแหงชีวิต อันหมายรวมถึงความเช่ือ จิตวิญญาณ รางกาย การปฏิบัติศาสนกิจ พิธีกรรม 
การอบรม ครอบครัว เร่ืองสวนตัว สังคม บานเมือง โลก สรรพส่ิงท้ังหมดทรัพยากรธรรมชาติ 
ความรู วิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร อนาคต การเมือง การบริหารจัดการ 
การปกครอง การเช่ือมสัมพันธ และยิ่งไปกวานั้นอิสลามเขาไปมีบทบาทและหยั่งลึกในความรูสึก
นึกคิด ความต้ังใจ และเจตนารมณของมนุษยอีกดวย ความละเอียดออนในเรื่องคําสอน 
และบทบัญญัติของอิสลามเปนส่ิงท่ีนาอัศจรรยอยางยิ่ง และเห็นประจักษชัดในทุกอิริยาบถของ 
ผูเปนมุสลิม แมแตในเร่ืองการดื่มกิน การถาย การหลับนอน การชําระลางรางกาย การแตงกาย  
การเชือดสัตว การทําอาหาร การซื้อขาย การแตงงาน การหยาราง การแสวงหาปจจัยยังชีพ  
การคบคาสมาคม และอ่ืนๆ หรือแมกระทั่งการตั้งเจตนาและการนึกคิด ลวนแลวตองอยูในกรอบ
ของคําสอนและบทบัญญัติอิสลามท้ังส้ิน จากวจนะของทานศาสนทูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) ไดกลาวไววา  
 "เด็กนอยเอย จงกลาวพระนามของอัลลอฮฺ จงกินดวยมือขวาจงกินส่ิงท่ีอยูใกลตัวเจา
กอน" (รายงานโดยอัลบุคอรียและมุสลิม) 
 "แทจริงการกระทําตางๆ นั้นอยูท่ีการตั้งเจตนาและทุกๆ คนจะไดรับผลตามท่ีเขา
เจตนา" (รายงานโดยอัลบุคอรียและมุสลิม)  
 ชาวยิวไดกลาวถามแกทานซัลมาน อัลฟาริซีย ซ่ึงเปนสาวกผูหนึ่งของทานศาสนทูต
วา "แทจริงนบีของพวกทานไดสอนพวกทานทุกอยางแมกระท่ังการขับถาย" ทานซัลมานไดกลาว
ตอบวา "ใชแทจริงทานศาสนทูตไดหามเรา ไมใหหันไปทางกิบลัต (ทิศท่ีมุสลิมใชผินหนาในการ
ละหมาด) เวลาท่ีเราจะถายเบาหรือถายหนัก ทานไดหามเราไมใหชําระลางจากการขับถายดวยมือ
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ขวา หรือลางนอยกวาสามคร้ัง และหามไมใหเราใชมูลและกระดูกสัตวในการเช็ดถู" (รายงานโดย 
มุสลิม) บทบัญญัติตางๆ ของอิสลามท้ังท่ีเปนขอบังคับใชและคําส่ังหามลวนตั้งอยูบนผลประโยชน
แหงปจจัยพื้นฐานหาประการที่อิสลามใหความสําคัญ คือ ศาสนา ชีวิต ทรัพยสิน เกียรติ และปญญา
ของ พวกเขา และไมมีส่ิงใดท่ีอิสลามส่ังหามเวนแตมันยอมตองมีผลรายตอมนุษยอีก เชนกัน 
ทานศาสนทูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) มิไดจากโลกนี้ไปเวนแตไดส่ังกําชับในส่ิงท่ีดีทุกประการ และส่ังหาม
จากส่ิงช่ัวรายท้ังหลายท้ังปวง เพื่อเปนบรรทัดฐานสําหรับการดําเนินชีวิตของประชาชาติตลอดไป 
 อัลกุรอาน อันเปนคัมภีรแหงพระผูเปนเจาไดกลาวถึงเร่ืองราวตางๆ ท้ังหมดของ
มนุษย นับตั้งแตเร่ืองท่ียิ่งใหญจนถึงเร่ืองละเอียดออนเล็กๆ ท่ีสุด ท้ังเร่ืองท่ีถือวาเปนความหมาย
แหงชีวิต และเร่ืองท่ีถือวาเปนความงดงามอันเปนศิลปะท่ีมนุษยสามารถสัมผัสและช่ืนชม ดังพระ
เจาไดกลาวไวในคัมภีรอัลกุรอานความวา 
 "และเราไดประทานลงมาแกเจาซ่ึงคัมภีรอัลกุรอานนี้ เพื่อช้ีแจงถึงทุกส่ิงทุกอยาง 
เพ่ือเปนทางนําและความเมตตา และเปนขาวดีแกบรรดามุสลิมผูมอบตน" (อัลกุรอาน 16 : 89) 
           ศาสนทูตแหงอิสลามเปนท้ังศาสดาผูประกาศคําสอน เปนพอบาน เปนพอคา เปนครู 
เปนมิตรสหาย เปนเพื่อนบาน เปนนักอบรม เปนบิดา เปนผูนํา เปนแมทัพ เปนผูท่ีผานรอน 
ผานหนาว ทุกขโศก ดีใจและเสียใจ เปนแบบอยางท่ีมนุษยทุกระดับช้ันสามารถเขาถึงและเอา
เยี่ยงอยางได ไมวาจะเปนผูนําในทุกระดับ นักการศาสนา กรรมกร ชาวนา และปุถุชนท่ัวๆ ไป 
 "ขอสาบานวาแทจริงแลว ในตัวของศาสนทูตแหงอัลลอฮฺนั้น มีแบบอยางท่ีดีสําหรับ
สูเจาท้ังหลายท่ีหวัง (จะพบ) อัลลอฮฺและโลกหนา" (อัลกุรอาน 33: 21) 
 อิสลามจึงไมมีการแบงแยกระหวางนักการศาสนาและบุคคลธรรมดา จะมีก็แต
นักปราชญกับผูท่ีไมใชนักปราชญเทานั้น แตบุคคลท้ังสองประเภทมีสิทธิเทาเทียมกันในการเขาถึง
พระผูเปนเจา และไดรับความโปรดปรานจากพระองค เพราะเกณฑแหงความสําเร็จนั้นไมไดอยูท่ี
ระดับความรู เกียรติยศศักดิ์ศรี ทรัพยสมบัติ ชาติตระกูล หรือเผาพันธุ หากแตอยูท่ีความยําเกรง  
การปฏิบัติตามและเช่ือฟงพระผูเปนเจามากกวาส่ิงอ่ืนใด 
 "แทจริงผูท่ีมีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ อัลลอฮฺ คือผูท่ีเปยมดวยความยําเกรงท่ีสุดใน
หมูพวกเจา" (อัลกุรอาน 49: 13) 
 การสืบทอดโครงสรางของอิสลามต้ังแตยุคแรกจนถึงปจจุบัน เปนการสืบทอดความ
ดั้งเดิมท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง คําสอนในคัมภีรอัลกุรอานยังคงเปนคําสอนเดิมท่ีปราศจากการ
สังคายนาหรือเพิ่มเติมแกไขใดๆ ท้ังส้ิน ดังนั้นอิสลามจึงเปนระบอบแหงการดําเนินชีวิตสําหรับ
มนุษยท้ังมวล และเพียงพอแลวท่ีมนุษยจะใชอิสลามอันเปนศาสนาแหงพระผูเปนเจาเพื่อ เปน 
แสงสวางนําทางในการดําเนินชีวิตของพวกเขา เพราะไมมีคําถามใดๆ อีกท่ีเปนความตองการของ
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วิสัยดั้งเดิมในตัวมนุษย เวนแตมันถูกกําหนดมาสมบูรณแลวในบัญญัติแหงอิสลาม อีกท้ังยัง
เพียบพรอมดวยความครอบคลุมและยืดหยุนเหมาะสมกับทุกสภาวการณของชีวิต เพราะอิสลามเปน
ระบอบแหงการดําเนินชีวิตจากพระผูเปนเจาเปนศาสนาท่ีพระองคโปรดปราน 
 "แทจริงศาสนา ณ อัลลอฮฺนั้นคืออิสลาม" (อัลกุรอาน 3: 19) 
 "วันนี้ขา (อัลลอฮฺ) ไดทําใหศาสนาของพวกเจานั้นสมบูรณแกพวกเจาแลวและขาได
ใหครบถวนแกพวกเจาแลวซ่ึงการประทานแหงขา และขาโปรดปราน (เลือก) อิสลามใหเปนศาสนา
ของพวกเจา" (อัล-กุรอาน 5: 3) 
 ฆอซาฟ  มะดอหะ (2552, หนา 138) วาการบริหารจัดการความเสี่ยงในอิสลามมี
ลักษณะพิเศษหลายประการในทฤษฎี  ซ่ึงการบริหารจัดการในอิสลามไดใหความสนใจท่ีสงผลตอ
การบริหารจัดการทุกๆ ดาน เชน อยูในรูปของปจจัยภายในขององคการหรือปจจัยภายนอก
องคการ หรือตัวแปรทางดานจริยธรรมของคนงานและวิถีชีวิตของตนเองและสังคม ในอีกแงหนึ่ง
คือทฤษฎีการบริหารจัดการในอิสลามไดบรรจุคุณคาของสงัคมดังกลาวถือเปนความจําเปนอยาง
ยิ ่ง และมีอิทธิพลตอจริยธรรมการบริหารจัดการและการปกครองในอิสลาม มีจริยธรรมนั้น
หมายความวาสังคมอิสลามมีจริยธรรมจากการเรื่องที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ยอมแสดงวาทฤษฎี
การบริหารจัดการในอิสลามประกอบดวยคุณลักษณะเฉพาะไดแก 
  (1) ทฤษฎีการบริหารจัดการในอิสลามเปนทฤษฎีที่มีความผูกผันกับปรัชญา
สังคมอยางเนนแฟน ทฤษฎีนี้ยังมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับจริยธรรมและคุณคาตางๆ ของ
สังคมศาสนาอิสลามกําหนดเปาหมายชีวิตของทุกคน ขณะที่อิสลามไดเสนอรูปแบบดุลยสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับจักรวาล และมนุษยกับสังคมโดยคํานึงวาองคการที่ระบุถึงความสัมพันธระวาง
มนุษยกับจักรวาล พระองคทรงตรัสวา มนุษยเปนสวนของจักรวาล ดังดํารัสที่วาความวา “และขา
ไมไดสรางญินและมนุษยเวนแตเพื่อภักดีตอขา ขาไมประสงคริซกีย (ปจจัยยังชีพ) จากพวกเขา
และไมประสงคใหอาหารแกขา” (อัลซาริยาต 51: 56-57) “จงกลาวเถิดแทจริงการละหมาดของฉัน 
การอีบาดะฮฺของฉัน การมีชีวิตของฉันและการตายของฉันทั้งปวงนั้นเพื่ออัลลอฮฺ พระเจาแหง
สากลจักรวาลไมมีสําหรับพระองคการตั้งภาคีดังกลาวนั้นถูกฉันใช และฉันเปนคนแรกที่เปน
อิสลาม (การมีชีวิตของฉันและการตายของฉันทั้งปวงนั้นเพื่ออัลลอฮฺ พระเจาแหงสากลจักรวาล
ไมมีสําหรับพระองคการตั้งภาคีดังกลาวนั้นถูกฉันใช และฉันเปนคนแรกที่เปนอิสลาม (ภักดี
ตออัลลอฮฺ) (อัลอันอาม 6 : 162-163) 
 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไดกลาวถึงกฎเกณฑและระเบียบการดํารงชีวิตในลักษณะท่ี
เปนสังคมสวนรวม ทั้งนี้ก็เพื่อกําหนดเปนวิถีชีวิตของมนุษยในดานการบริหารจัดการ การเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจซึ่งเปนการบริหารจัดการที ่มีความเหมาะสมที่สุดในฐานะเปนบาวของ
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พระองค การประกอบอีบาดะฮฺไมใชเปนการตัดขาดความสัมพันธกับโลกแหงการทํางาน  
การประกอบอิบาดะฮฺก็ไมใชวาจะตองใหความสําคัญตอภารกิจโลก  ชวงเวลาเดียวกันทําให
สถานภาพของตนเองในฐานะเปนมนุษยที่พระองคทรงสงมายังโลกนี้เพื่อเปนผูพัฒนาและทําให
โลกนีม้ีความอุดมสมบูรณและเปนผูเผย แพรกฎเกณฑของพระองคตองหมดไป จากอัลกุรอาน
ความวา “และขามิไดสรางญินและมนุษยเพ่ืออ่ืนใด เวนแตเพ่ือเคารพภักดีตอขา” (อัซซาริยาต 51 : 
56) แทจริงแลวการประกอบอิบาดะฮนั้นจะครอบคลุมกิจการงานทุกอยางที่นํามาซึ่งประโยชนใน
การดําเนินชีวิต การประกอบอิบาดะฮนั้นนับไดวา “เจาตองการไหม หากฉันจะบอกถึงอิบาดะฮที่
งายที่สุด (ทานจึงกลาวตอไปวา) นั้นคือการเงียบและมีจริยธรรมที่ดีงาม หะดิษบทนี้รายงานโดย 
อิบนู อบีดุนยา คัดจากซุฟวาน บินสุไลมฺ สวนอิบาดะฮฺที่สุดยอดที่สุดคือ การญิฮาดในแนวทาง
ของอัลลอฮฺ และการญิฮาดของอัลลอฮฺไมไดหมายถึงการตัดคอศัตรูดวยคมดาบ แตมันครอบคลุม
กิจงานทุกอยาง กระทั่งคนที่ออกจากบานไปทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพครอบครอบก็นับวาเปนการ
ตอสูในหนทางอัลลอฮฺ และหนาท่ีประการแรกขององคกรในสังคมอิสลามคือ การจัดเตรียมสภาพ
ที่เหมาะสมกับความเปนอยูแกทุกปจเจกบุคคล ในฐานะเปนบาวของอัลลอฮฺบนหนาแผนดินนี้ 
นอกจากนั้นแลวยังตองเปดโอกาสใหแกเขาในการปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮฺ ที่ระบุไวใน 
กุรอานและซุนนะฮฺของทานเราะซูล การประกอบอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺในความหมายที่กวาง จะไม
เกิดข้ึนมาเวนแตมนุษยจะตองใหกิจการงานของการดําเนินชีวิต ทุกคําพูดและการกระทํา กิจกรรม
การงานและความสัมพันธกับคนหมูมากจะสอดคลองกับกฎเกณฑและหลักการ ที่พระองคทรง
กําหนดไวในฐานะเปนวินัยของการดําเนินชีวิตของมุสลิม 
       การดําเนินการตามกฎเกณฑหรือหลักการของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ดังกลาวนั้น
จะเริ่มจากสถาบันครอบครัวเปนพื้นฐานของสังคม จากนั้นไดรับการสนับสนุนจากปจจัยอื่นๆ 
เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และการจัดการเมื่อวิถีชีวิตดังกลาวไดรับการยึดถือโดยสังคม
แลว จะทําใหเกิดองคการทางการบริหารตางๆ ที่มีสมาชิกองกรค อันประกอบไปดวยผูบริหาร
ผูปกครองที่มีความศรัทธา การดําเนินงานของพวกเจามีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต การ
ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺทุกประการ และละเวนสิ่งที่พระองคทรงหาม ขณะนั้นกิจการงานทุก
อยางจะดําเนินไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ยุติธรรม สมดุล และสอดคลองกับความตองการ
สังคมอิสลามและหลักยึดม่ัน (อะกีดะฮฺ) ตลอดจนคําสอนของพระองค 
 (2) ทฤษฎีการบริหารจ ัดการในอิสลามจะมองถึงการเปลี ่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจรวมทั้งการให บริการเพื่อตอบสนองความตองการทางกายภาพของปจเจกบุคคลทุกคน 
(การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐก ิจและว ัตถ ุ)  การจ ัดการในอ ิสลามม ีความร ับผ ิดชอบใน 
การดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองตามวัตถุประสงคของคนงาน ตราบใดทีเขาทํางานเต็มท่ี
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ความรับผิดชอบ อะมานะฮฺและหนาที่ความรับผิดชอบจะตองไดรับการดํารงตําแหนงโดยผูท่ี
ความสามรถและความเหมาะสมท่ีสามารถเช่ือถือได ดังคําดํารัสของอัลลอฮฺความวา “แทจริงคนดี

ท่ีทานควรจะจางเขาไวคือผูท่ีแข็งแรง ผูท่ีซ่ือสัตย” (อัลเกาะศ็อด 28 : 26) 
 ขณะเดียวกันกับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดังกลาวนั้นจะตองนอมรับสิทธิ
ตางๆ ของอัลลอฮฺดวนความเต็มใจและบริสุทธ์ิใจ โดยไมมีความเห็นแกตัว หางไกลจากทุกส่ิงท่ีจะ
นําไปสูการกระทําอธรรมและไมใชอํานาจไปในทางที่ผิด เชน คอรัปชั่น เปนตน คนงานทุกคน
จะตองไดรับความผิดชอบในงานที่ตนทํา โดยพิจารณาจากโลกดุนยานี ้ กอนจะถูกพิจารณา
จากอัลลอฮฺในวันอาคีเราะฮ ฺเมื่อใดที่หนาที่การงานไดรับการตอบสนองอยางเต็มความรับผิดชอบ
และความบริสุทธิ์ใจแลว ทางฝายผูมีอํานาจไมวาผูนั้นจะอยูในฐานะผูจัดการหนวยงานที่เปนของ
รัฐหรือหนวยงานเอกชนก็ตาม เขาจะตองจายคาตอบแทนอยางคุมคาท่ีสุดแกคนงานหรือเจาหนาท่ี
ที่อยูภายใตการบริหารงานของเขา ซึ่งอิสลามไดพูดถึงเรื่องนี้แลว โดยคนงานจะตองไดรับรูวา
คาตอบแทนของตนไดรับเทาไร ทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) กลาววา “ผูที่ทําธุระกับคนใดคนหนึ่งเพื่อ
ทํางานใดๆ นั้น เขาตองบอกจํานวนคาตอบแทนของเขา” 
                 ทฤษฎีการบริหารจัดการในอิสลามยังไดเสนอผูบริหารทุกคนดําเนิน 
การบริหารอยางนิ่มนวล โดยปราศจากการบังคับขูเข็ญใหคนงานทํางานนอกเหนือความสามารถ
ของเขา ศาสนาอิสลามไมอนุมัติใหผูปกครองหรือผูจัดการหรือผูใชแรงงานใชอํานาจอิสระตาม
อําเภอใจ  เช นการออกคําสั ่งใหคนงานทํางานนอกเหนือความสามารถที่ตนมีอยู  และจาย
คาตอบแทนใหแกเขาอยางไมเปนธรรม อาศัยความเขาใจเชนนี้จึงเกิดความขัดแยงระหวางฝาย
บริหารกับคนงาน ผูปกครองอิสลามมีหนาที่ในการปกครองสิทธิตางๆ ของปจเจกคนใหพนจาก
การลวงละเมิดหรือถูกระทําอธรรม เรื่องนี้เปนหนาทีของรัฐอิสลามที่จะตองมีความรับผิดชอบใน
การจัดเตรียมศาลสถิตยุติธรรมท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาใหเปนธรรมในกรณีแรงงานและคนงาน  
 (3) ทฤษฎีบังคับใหความสําคัญตอการเปนมนุษยและจิตใจและใหเกียรติ
มนุษยในฐานะเปนเปนผู ที ่ม ีสวนรวมในการบริหารจัดการ ความสามารถที่ตนมีอยู  ไมว า
ความสามารถทางดานสติปญญา รางกายและจิตใจ (การเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล) ของหลักการ
ชูรอและการรวมมอืในการบริหารจ ัดการ  รวมทั ้งการใหเก ียรติต อค ุณคาการเปนมนุษย 
(คนทํางาน) กลาวคือการชูรอถือเปนกระบวนการที่มั่นใจไดวาสามารถสรางความมั่นคงแข็งแรง
และเกิดความสอดคลองในการบริหารจัดการอิสลาม ขณะที่มีความรวมมือถือวาเปนสิ่งจําเปนใน
การยึดถือปฏิบัติโดยตลอด สิ่งนี้เราเห็นไดจากคําดํารัสของอัลลอฮฺทรงตรัสวาความวา “และจง
ปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย (อัลอิมรอน 3 : 159) และอัลลออฺทรงตรัสอีกวา 
ความวา “และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวางพวกเขา (อัลอาชูรอ 3 : 38) ดานผูนํา
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แหงมนุษยชาติ ความเปนผูนําในการบริหารจัดการอิสลาม นําวาเปนปจจัยสําคัญพื้นฐาน และ
จะตองมีทักษะดานมนุษยสัมพันธในการบริหารซึ่งไมใชเปนผูนําแบบเผด็จการ แตความเปนผูนํา
จะตองใหความสําคัญกับกลุมคนในทุกระดับช้ัน และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขความบกพรองหาก
ปรากฏอยู ในองคการ  ในเรื ่องความเปนผู นําในอิสลามมีความใกลชิดกับการบริหารตาม
สถานการณ ซัยดินาอุมัร ไดอธิบายรูปแบบการบริหารรูปแบบดังกลาววา “เรื่องนี้ไมสามารถ
ดําเนินการได เวนแตตองอาศัยความออนโยนกับผูท่ีแข็งแกรงและตองอาศัยความแข็งกราวกับผูท่ี
ออนโยน” ความเปนผูนําในอิสลามไมไดอยู ที ่ผลผลิตเพียงอยางเดียวเทานั ้น และไมใชหวัง
ประโยชนสวนตัวเพียงอยางเดียวเทานั้น แตจะเปนการสรางความสมดุลระหวางทั้งสองอยาง
ยุติธรรมตางหาก 
 (4) นอกจากนั้นแลวทฤษฎีการบริหารจัดการในอิสลามทฤษฎีการบริหาร
จัดการในอิสลามใหความสําคัญตอระเบียบวินัยพรอมทั้งไดกําหนดภาระหนาที ่และความ
รับผิดชอบของโครงสรางการบริหารองคการ ขณะที่เรียกรองเพื่อใหการดําเนินงานที่ดีทุกอยาง
ไดรับการปฏิบัติตาม (การเปล่ียนแปลงทางดานจริยธรรมและกฎระเบียบ)  
 มุนีเราะฮฺ บินตุ อับดุลเฆาะฟูร (2532, หนา 2-15) วาจริยธรรมและวิธีทางการดําเนิน
ชีวิตของมุสลิม ซ่ึงจริยธรรมตามความหมายท่ีเขาใจงายๆ คือ คุณคาเกี่ยวกับความประพฤติทาง
สังคมวาอยางไรดคีวรประพฤติและอยางไรไมดีไมควรประพฤติ อิสลามเปนระบอบการดําเนินชีวิต
ท่ีมุงจะขัดเกลาจิตใจใหผองแผวดวยการเคารพภักดีพระผูอภิบาลและกระทําดีตอเพื่อนมนุษย โดย
ตั้งอยูบนรากฐานแหงความรัก ความเมตตา เสมอภาค ยุติธรรม และความเปนพี่นองกันเพราะหวัง
ความโปรดปราณจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จริยธรรมอิสลามเกิดจากศาสนาจึงผูกพันมุสลิมไวกับอัลลอฮฺ 
(ซ.บ.) ทุกอิริยาบถ ซ่ึงหมายความวาส่ิงท่ีควรประพฤตินั้นมุสลิมประพฤติโดยมีจุดมุงหมายคือ
ประพฤติดีเพราะเช่ือและปฏิบัติตามทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) โดยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ 
(ซ.บ.) ไมใชประพฤติดีเพราะหวังใหสังคมยอมรับหรือหวังผลตอบแทนมนุษย อิสลามไดวาง
รูปแบบส่ิงท่ีอิสลามสงเสริมในการดําเนินชีวิตไวทุกดานพอสรุปไดดังนี ้
 (1) การกระทําความดี อิสลามสอนใหมนุษยเปนผูท่ีมีความบริสุทธ์ิใจ ตั้งใจทีจ่ะ
กระทําความดีและกระทําความดีเปนนิสัย อิสลามมีอุดมการณเกี่ยวกับเร่ืองความดีไววา ผูใดท่ีทําดี
เฉพาะตนไมไดกระทําดีไวตอผูอ่ืน ผูนั้นยังไมไดชื่อวาเปนคนดีจนกวาเขาจะกระทําตอผูอ่ืน อัลลอฮ ฺ
(ซ.บ.) ไดตรัสเกี่ยวกับเร่ืองการกระทําความดีไวในอัลกรุอานไวอาทิ เชน “และการท่ีดีนั้น พระองค
ทรงยกยองมัน” (35: 10) “การตอบแทนความดีจะมีอันใดเลา นอกจากความดี” (55: 60) “แทจริงการ
ดีขจัดการช่ัว นั่นคือขอเตือนรําลึกสําหรับผูรําลึกท้ังหลาย” (11: 114) “และความดีและความช่ัวนั้น
ไมเหมือนกันจงบําหราบ (ความช่ัว) ดวย (คุณธรรม) ท่ีดียิ่ง” (41:34) และ “จงประชุมเพื่อคุณธรรม 
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และจงสํารวมตนใหพนจากความช่ัว” (58: 9) สวนในการทําความดีจะตองมีความต้ังใจจริง มีความ
บริสุทธ์ิใจตอผูอ่ืนทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.)ไดกลาววา “ไมมีผูใดในพวกทานศรัทธาจนกวาเขารักท่ีจะ
ใหแกพี่นองของเขา ส่ิงท่ีเขารักเพ่ือตัวของเขาเอง (รายงานโดย ทานบุคอรี) และ “แนนอนอัลลอฮฺมิ
ทรงพิจารณารูปรางของพวกทานวงศตระกูลของพวกทาน และทรัพยสินของทาน แตพระองคจะ
พิจารณาจิตใจของพวกทาน และการปฏิบัติของพวกทาน” (รายงานโดยทานฏ็อบรอนี) 
 (2) ความมีสัจจะ หรือความจริงใจนั้นไดรวมเอาความจริงแทตรงหรือไมคดโกง
ตอส่ิงตางๆ รักษาคําพูด รักษาสัญญา ซ่ือตรงและซ่ือสัตย ยุติธรรมหรือเท่ียงตรง อิสลามสอน
เกี่ยวกับการมีสัจจะไวดังนี้ 
 (2.1) ความไววางใจมุสลิมจะตองเปนผูท่ีไววางใจได เช่ือถือได พึ่งได  
รักษาเวลา ตรงตอเวลา รักษาคําพูดเม่ือพูดจะตองพูดแตความจริงตลอดเวลาไมกลับไปกลับมาคําดัง
ปรากฏในอัลกรุอานความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงบัญชาสูเจาใหมอบการพิทักษท้ังหลายแกผูทรง
คุณของมัน และเม่ือสูเจาพิพากษาระหวางมนุษย จงพิพากษาโดยยุติธรรม” (4:58) “บรรดาผูศรัทธา
เอย จงปฏิบัติตามเง่ือนไข (ท่ีสัญญาไวตออัลลอฮฺ ตอรสูลและตอตนเอง) ใหครบ” (5:1) “และจง
ปฏิบัติใหครบตามปฏิญญาของสูเจา เม่ือสูเจาไดปฏิญญาและจงอยาคลาย (ทําลาย) คําสาบาน
หลังจากสูเจาไดยืนยัน และแนนอนสูเจาไดอางอัลลอฮฺเปนผูประกัน (พยาน) แกสูเจา (เม่ือสูเจา
กลาวดวยพระนามของอัลลอฮฺ) แทจริงอัลลอฮฺทรงรอบรูท่ีสูเจากระทํา” (16: 91) “และจงอยาเขา
ใกลสมบัติของเด็กกําพรา (คือคิดทําลายหรือโกง) เวนแต (จัดการใหเกิดประโยชน) โดยวิธีท่ีดียิ่ง
จนกวาเขาบรรลุความเปนผูใหญของเขา และจงปฏิบัติใหครบตามสัญญา แทจริงสัญญานั้นจะถูก
สอบสวนเสมอ” (17: 34) และ“ท่ีนาเกลียดยิ่งในทัศนะของอัลลอฮฺคือท่ีสูเจาพูด ท่ีสูเจาไมปฏิบัติ” 
(61: 3) ทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.)ไดกลาววา “มุสลิมคือผูท่ีมุสลิมท้ังหลายปลอดภัยจากล้ินของเขาและ
มือของเขา และมุอมินคือ ผูท่ีมนุษยไววางใจในชีวิตและทรัพยสินของเขาและผูอพยพ (มุฮาญิรฺ) คือ
ผูท่ีละท้ิงส่ิงท่ีอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงหาม” (รายงานโดยอะหมัด) 
 (2.2) ความซ่ือสัตยหรือความซ่ือตรงเปนสัจจะท่ีมีตอบุคคล ความซ่ือสัตยจะ
นําบุคคลผูประพฤติไปสูความสุจริตยุติธรรม และปองกันผูประพฤติใหพนจากความอัปยศ  
ไมคดโกงไมปลอมแปลงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในอัลกรุอานความวา “บรรดาผูศรัทธาเอย  
จงเปนผูดํารงความเท่ียงธรรมเปนพยาน (ตอความจริง) เพ่ืออัลลอฮฺ (เพื่อใหรูวาอันใดถูกตองกวา) 
และแม (การเปนพยานจะเปนผลราย) ตอตัวสูเจาเองหรือพอแมและญาติสนิท (ของสูเจา) แมเขาจะ
ม่ังมีหรือยากจนก็ตาม (ก็จงอยาหลีกเล่ียง) เพราะอัลลอฮฺทรงใกลชิดเขาท้ังสองมากกวาสูเจาดังนั้น
จงอยาตามอารมณต่ําของสูเจา เพื่อสูเจาจะดํารง (หลักฐาน) หรือหลีกล้ี (แสดงความจริง) ดังนั้น
แทจริงอัลลอฮฺทรงตระหนักเสมอตามท่ีสูเจากระทํา” (4: 135) “จงดํารงการช่ัง (ในกิจการทุกส่ิง) 
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ดวยความเท่ียงธรรม และจงอยาขาดตาช่ัง” (55:9) ทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.)ไดกลาววา “ผูใดเอา
แผนดินคืบเดียวกับผูอ่ืนโดยไมเปนธรรมอัลลอฮฺจะทรงแขวนท่ีคอของเขาดวยคืบเดียวจากแผนดิน
ท้ังเจ็ดช้ัน” (รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม) 
 (2.3) ความสัตยจริงเปนสัจจะเก่ียวกับคําพูดและความดี อิสลามสอนใหพูด
ความจริง พูดในส่ิงท่ีเปนประโยชนและสุภาพ ตองไมพูดปด ไมนินทา ไมปรักปรําใหรายผูอ่ืน 
จะตองมีจิตใจท่ีสะอาด บริสุทธ์ิ มองโลกในแงดี ไมอิจฉาริษยาอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงไดกลาวไววา 
“และจงกลาวเถิด เม่ือความจริงไดมาความเท็จก็มลายไป แทจริงความเท็จนั้นมลายไปเสมอ” (17: 
81) “บรรดาเอย จงสํารวมตนตออัลลอฮฺ และจงกลาวถอยคําท่ีเท่ียงตรง (และตรงไปตรงมา)” (33: 
70) “จงอยาเคลาความจริงดวยความเท็จ และจงอยาปดบังความจริงท้ังๆท่ีสูเจารู” (2:42) “นี่คือวันท่ี
ความจริงของพวกเขาจะอํานวยประโยชนแกผูสัตยจริงสําหรับพวกเขาคือเขาคือสวนสวรรค 
หลากหลาย ณ เบ้ืองลางมีลําน้ําหลายสายไหลผานเปนผูพํานักอยูในนั้นกาลนาน” (5: 119)  
ทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) ไดกลาววา “แทจริงความสัตยจริงนําไปสูคุณธรรม และคุณธรรมนําไปสู
สวรรค” 
 (3) การใหอภัยอิสลามสอนใหมีการอภัยแกความไมรู ความรูเทาไมถึงการณ 
ความผิด ความช่ัวของผูอ่ืนอิสลามหามการอิจฉา การเปนศัตรู การเคียดแคนพยาบาท ชิงชัง  
การอาฆาตจองเวร การหาโอกาสแกแคนอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงไดตรัสไวในอัลกรุอานไวความวา 
“และถาสูเจาอภัยและมองขาม (ขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ) และยกให (จงรูไวเถิดวา) อัลลอฮฺคือผูทรง
อภัย ผูทรงเมตตาเสมอ” (64:14) “จงยึดเอาความผอนปรน (อยารุนแรงแกพวกเขา) และกําชับการดี 
และจงหางไกลจาก พวกโฉดเขลา” (7:199) “วาจาท่ีไพเราะ (เม่ือจําเปนตองปฏิเสธ) และการอภัย 
(แกผูขอท่ีดื้อร้ัน) ดีกวากุศลทานท่ีตามดวยการเราะราน (ลําเลิก)” (2:263) ทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.)ได
กลาววา “ความดียอมไมสูญหาย ความผิดจะไมถูกลืม ผูสรางยอมไมตาย จะทําอะไรก็ทําเถิด  
ทําอยางไรก็ถูกตอบแทนอยางนั้น (รายงานโดยบะฮะกียฺ) ซ่ึงการอภัยเปนการทําความดี มีใจกวาง
ความสะอาดบริสุทธ์ิของจิตใจ 
 (4) จรรยามารยาทคือความประพฤติท่ีควรประพฤติ มรรยาทคือกิริยาท่ีเรียบรอย 
จรรยามารยาทตามความหมายท่ีเขาใจคือ ความประพฤติดวยกริยาสุภาพเรียบรอย ดวยการเสียสละ
ความพอใจสวนตัวเพื่อความพอใจของผูอ่ืน อิสลามสอนเร่ืองจรรยามารยาทไวทุกดานเชน มารยาท
ในการกิน การดื่ม การพูดจา ทักทาย ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยดี ถอมตน สุภาพ ออนนอม ไมโออวด  
ไมหม่ินประมาทผูอ่ืนฯลฯโดยยึดเอาจริยวัตรของทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) เปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติเพราะทานไดรับยกยองไวในอัลกรุอานความวา “แทจริงเจาเปนผูท่ีมีจริยธรรมสูงสงยิ่ง” 
(68:4) ทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) ไดกลาววา “ฉันถูกสงมาเพื่อใหเกิดจริยธรรมท่ีดีงามสมบูรณข้ึน” 
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(รายงานโดยอะหมัด) และทานกลาวอีกวา “ผูท่ีมีศรัทธายอดเยี่ยมคือผูท่ีมีมารยาทดี” (รายงาน
โดยอบูดาวูด) 
 (4.1) มรรยาทในการลุกเดินนั่งอิสลามสอนใหกระทําดวยกิริยาสุภาพ  
ไมเสียดสีกระทบกระท่ังตัวบุคคลอ่ืน ไมเดินอยางผูโอหังอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไดตรัสไวในอัลกรุอาน
ความวา “จงสังวรในการสัญจร (เดิน) ของเจา (คือสุภาพและสงบเสงี่ยม) และจงลดเสียงของเจาให
ออน (อยาแข็งกราว) แทจริงเสียงท้ังหลายที่นาเกลียดยิ่งคือเสียงของลา (เสียงดังโงและไมใช
ปญญา)” (31: 19) “ลูกเอย จงดํารงนมาซ และจงกําชับความดี และจงหามปรามการชั่ว จงอดทนตอ 
(ทุกขภัย) ท่ีประสบแกเจา แทจริงมันอยูในหมูกรณีอันหนัก และจงอยาหันแกมของเจาอยางยะโส 
(สะบัดหนา) จากผูคนและจงสัญจร (เดิน) ตามแผนดินอยางทรนง แทจริงอัลลอฮฺมิทรงรัก 
ผูทรงโอหัง” (31: 17-18) ดังกลาวอิสลามสอนใหมีความนอบนอมถอมตนในทุกๆ อิริยาบถทาน 
นบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) ไดกลาววา “แทจริงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ผูทรงสูงสงไดทรงบัญชาแกฉันวา ใหทาน
ท้ังหลายจงนอบนอมตราบจนกระท่ังไมมีผูใดโออวดตอผูใด และไมมีผูละเมิดตอผูอ่ืน” (รายงาน
โดยมุสลิม อบูดาวูด อิบนุมาญะฮ)  
 (4.2 )มรรยาทในการทักทายและการเขาบานผูอ่ืนอิสลามไดวางระเบียบ
ทางดานมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไววา ในการทักทายหรือทําความเคารพกันหรือการกลาว
สลามนั้นใหผูนอย (เด็ก) ทักทายผูใหญ ใหผูชายทักผูหญิง ผูเพิ่งมาถึงหรือผูลาตองทักทายหรือทํา
ความเคารพกอน ผูข่ีพาหนะทักผูเดินเทากอน คนกลุมเล็กกลาวสลามแกคนกลุมใหญอัลลอฮฺ (ซ.บ.) 
ไดตรัสเกี่ยวกับการทักทายไวในอัลกรุอานความวา “และเม่ือสูเจาถูกคํานับดวยการเคารพ (หรือถูก
กลาวสลาม) จงคํานับดวยการ เคารพ (ใหสลาม) ท่ีดีกวานั้นคือการตอบมันกลับ” (4: 86) ทาน 
นบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) ไดกลาววา “เด็กนั้นตองใหสลามแกผูใหญกอน และผูเดินทางผานตองใหสลาม
แกผูท่ีนั่งอยูกับท่ีคนกลุมนอยตองใหสลามแกคนกลุมมาก และผูข่ีพาหนะตองสลามแกผูเดินเทา” 
เม่ือมุสลิมจะเขาบานผูใดจะตองกลาวสลามและตองไดรับอนุญาตจากเจาของบานกอน อัลลอฮฺ 
(ซ.บ.) ไดตรัสไวในอัลกรุอานความวา “บรรดาผูศรัทธาเอย จงอยาเขาบานใดๆ อ่ืนจากบานของ 
สูเจาจนกวาสูเจาไดขอ อนุญาตและไดกลาวคํานับผูอาศัยของมัน นั่นเปนการดีกวาสําหรับสูเจา เพื่อ
สูเจาจะไดใครควร (วาผูอ่ืนตางสวนตัวของตน) คร้ันสูเจาไมพบผูใดในน้ัน (ตอบเสียงถามของสูเจา) 
ก็จงอยาเขาจนกวาไดมีอนุญาตแกสูเจา (คือตองหาเจาของบานหรือผูอาศัยกอน) และถามีกลาวแก 
สูเจาวาจงกลับไปกอนก็จงกลับ (โดยดีอยาโมโห) นั่นเปนการผองแผวกวาสําหรับสูเจา (ท้ังดาน
มารยาทและคุณธรรม) และอัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงรอบรูส่ิงท่ีสูเจากระทําไมมีขอครหา (หรือโทษผิด) 
แกสูเจาท่ีสูเจาเขาในบานใดๆ ท่ีไมมีผูอาศัย (เชนท่ีพักผูเดินทาง ศาลา บานราง รานคา ท่ีสาธารณะ) 
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ซ่ึงในนั้นมีของจําเปนสําหรับสูเจา และอัลลอฮฺทรงรูดีท่ีสูเจา (กระทําโดย) เปดเผยและท่ีสูเจา 
(กระทําโดย) ปดบัง ” (24:27-29) 
 (4.3) มรรยาทในการพูดซ่ึงการพูดมีความสําคัญมากในเร่ืองมนุษยสัมพันธ 
และอาจทําใหผูอ่ืนเสียหายได อิสลามสอนใหมุสลิมทุกคนพูดจาฉาดฉาน ออนหวาน สุภาพถอมตน
พอประมาณ พูดตรงไปตรงมาไมพูดโกหก ลําเลิกหรือพูดยุแหย ไมนินทา ฯลฯ อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได
ตรัสเกี่ยวกับมรรยาทในการพูดไวในอัลกรุอานความวา “จงสนทนากับผูคนโดยดี” (2: 83) “บรรดา
ผูศรัทธาเอย จงหลีกใหพนจากสวนมากของการสงสัย เพราะวาการสงสัยบางชนิดนั้นเปนบาป  
จงอยาสอดแนม และจงอยานินทาลับหลังกันและกัน ผูใดในหมูสูเจาชอบท่ีจะกินเนื้อของพี่นองท่ี
ตายแลวของเขา (ดวยการนินทา) กระนั้นหรือ (49: 12) “ความวิบัติจงมีแกผูนินทา และผูปรักปรํา” 
(104: 1) ทานศาสดา (ซ.ล.) ไดกลาวไววา “ผูใดไมรูจักขอบคุณมนุษย ผูนั้นไมรูจักขอบคุณอัลลอฮฺ 
(ซ.บ.)” อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสในอัลกรุอานความวา “และจงอยาปฏิบัติตามทุกๆ คนผูชอบสบถ
ซ่ึงตํ่าชา ผูนินทาและเท่ียวตระเวนใสราย” (68:10-11) ทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) ไดกลาวไววา “ทานจง
พึงระวังการระแวงสงสัย เพราะการระแวงสงสัยนั้นเปนสวนหนึ่งของวาจาเท็จ” (รายงานโดย 
บุคอรี) “เม่ืออยูดวยกันสามคน สองคนจงอยากระซิบกระซาบระหวางกันโดยอีกคนมิไดรู” “มุอมิน
นั้นไมใชผูท่ีมักติเตียน และชอบแชงดาผูอ่ืนและใชวาจาหยาบคาย” (รายงานโดยติรมิซี) และ “ไม
เปนท่ีอนุมัติสําหรับมุสลิมท่ีจะเวนการพูดจากับพี่นอง (มุสลิม) ของเขาเกิน 3 วัน (รายงานโดย 
บุคอรี) 
 (4.4) มรรยาทในการกินการดื่ม อิสลามสอนใหใชมือขวา ไมกินอาหาร 
เลอะเทอะ มุมมาม ไมกินท้ิงกินขวาง สุรุยสุราย ไมตําหนิอาหารเม่ือจะกินอาหารใหกลาวพระนาม
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และการสรรเสริญพระองค คือ “บิสมิลลา” (ดวยพระนามแหงอัลลอฮฺ) และเม่ือ
อ่ิมแลวอาน “อัลหัมดุลิลลาฮิลละซี อัฏอฺะมะนา วะสะกฺอนา วะญะอฺะละนามุสลิมีน” (บรรดาการ
สรรเสริญเปนสิทธ์ิแหงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ท่ีทรงใหอาหารแกเราและเคร่ืองดื่มแกเราและทรงใหเราเปน
มุสลิม) ทานหญิงอาอีชะฮฺกลาววา “มือขวาของทานรสูลุลลอฮฺศ็อลฯ นั้นเพื่อทําวุฏอ (อาบน้ํานมาซ) 
และรับประทานอาหาร สวนมือซายลางเม่ือเขาสวมและส่ิงสกปรกอ่ืนๆ” (รายงานอบูดาวูด) อัลลอฮฺ 
(ซ.บ.) ตรัสไวความวา “ลูกๆ ของอาดัมเอย จงแตงกายของสูเจาใหเรียบรอย (และมีมารยาทดี) ทุกๆ 
(เวลา) นมาซ (และการอิบาดะฮฺอ่ืนๆ) และจงกินและจงด่ืม และจงอยาสุรุยสุราย แทจริงพระองคไม
ทรงรักผูสุรุยสุราย” (7:31) ทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.)ไดกลาวไววา “เม่ือผูใดในหมูพวกทานดื่มน้ํา ก็จง
อยาหายใจในภาชนะน้ัน” (รายงานโดยบุคอรี) “เม่ือทานกินอาหารรวมกัน เม่ืออ่ิมลงก็อยาพึงวางมือ
จากอาหารนั้นจนกวาหมูคณะจะวางมือดวย เพราะแทจริง (การวางมือจากอาหารกอน) ทําใหผูรวม
วงกระดากอาย” (รายงานโดยบัยฮะกี) 
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 (5) ความเมตตากรุณาเปนคุณธรรมข้ันพื้นฐานจําเปนสําหรับมุสลิม อิสลาม
สงเสริมใหมีความรัก ความเมตตา เอ็นดู ปรารถนาจะใหผูอ่ืนเปนสุข มีน้ําใจกรุณา มีความเขาใจ
และละเอียดออนตอความรูสึกของผู อ่ืน อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในอัลกรุอานความวา  
“จงปฏิบัติการดีตอบิดามารดา ญาติสนิทและเด็กกําพรา และจงสนทนากับผูคนโดยดี” (อัลบา 
กอเราะห, โองการ 83) “และจายสมบัติ (ของเขา) ดวยความรักตอพระองค แกญาติสนิทและเด็ก
กําพราและผูขัดสน และผูเดินทาง และผูขอ และในการไถทาส (และเชลย)” (อัลบากอเราะห, 
โองการ 177) ทานนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.)ไดกลาวไววา “อัลลอฮฺ (ซ.บ.) จะไมทรงเมตตาแกผูท่ีไมเมตตา
เพื่อนมนุษย” (รายงานโดยบุคอรี) “การงานท่ีดีเลิศหลังจากการศรัทธาตออัลลอฮฺ (ซ.บ.) คือ การรัก
และหวงในเพื่อนมนุษย” (รายงานโดยฏ็อบรอนี) เม่ือใหแลวตองไมหวังตอบแทนทานนบีมูฮัมมัด 
(ซ.ล.)ไดกลาวไววา “ผูใดตองการไดรับของขวัญตอบแทน เปรียบเสมือนผูท่ีกลืนอาเจียนของเขา
คืน” 
 (6) ความรักในความเปนพี่นองกัน มนุษยมีธรรมชาติอยูอยางหนึ่งคือรักตนเอง 
แตถารักตนเองมากเกินไปก็จะกลายเปนความเห็นแกตัว อิสลามไดสงเสริมใหมุสลิมมีความรัก
ความเปนพี่นองกัน มีความสามัคคีกันใหรักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไว 
ความวา “แทจริงปวงผูศรัทธา (มุสลิม) เปนพี่นองกัน ดังนั้นจงสมัครสมานในระหวางพี่นองท้ังสอง
ของสูเจา และจงสํารวมตนตออัลลอฮฺ (ซ.บ.) เพื่อสูเจาจะไดรับความเมตตา” (49:10) ทานนบีมูฮัม
มัด (ซ.ล.)ไดกลาวไววา “ไมมีผูใดในพวกทานศรัทธา จนกวาเขารักท่ีจะใหไดแกพี่นองของเขา ส่ิงท่ี
เขารักเพื่อตัวเขาเอง” (รายงานโดยบุคอรี) และ “แทจริงมุอมินกับมุอมินนั้นเปรียบเสมือนอาคาร
หนึ่ง ซ่ึงทุกสวนยึดเหนี่ยวกันอยางแนนหนาม่ันคง” (รายงานโดยติรมิซี) “บรรดามุอมินนั้นเปรียบ
คนๆ เดียวกัน เม่ือตาขอเขาเจ็บทุกๆ สวนของรางกายก็เจ็บไปดวย และเม่ือหัวใจของเขาไดรับ
บาดเจ็บทุกๆสวนของรางกายก็เจ็บหรือลําบากไปดวย” (รายงานโดยติรมิซี) 
 (7) การควบคุมตนเองอิสลามสงเสริมใหมีการควบคุมตนเองใหอยูในกรอบ
แหงความดี  ขมใจจากกิเลสฝายตํ่าตนเองจากความโกรธ  อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตรัสไวในอัลกรุอาน 
ความวา “บรรดาผูบริจาคยามผาสุกและยามคับแคน และผูขมโทสะ (ตนเอง) และผูอภัยแกมนุษย 
และอัลลอฮฺทรงรักผูกระทําความดี” (3:133) “(มูฮัมมัด) จงกลาวแกชายผูศรัทธาท้ังหลาย ใหพวกเขา
ลดสายตาของพวกเขาลงต่ํา (อยาทําชูทางสายตาดวยการมองหญิงเชิงเสนหาหรืออานหนังสือลามก
ฯลฯ) และใหปกปองของพึงสงวนของพวกเขา (เชนอยาเปลือยกายอาบแดด) นั่นแหละผองแผวกวา
สําหรับ (ชีวิตจิตใจของ) สูเจา (ท่ีจะไมลวงในกาม) แทจริงอัลลอฮฺทรงรอบรูท่ีพวกเขาประกอบ” 
(24: 30) “และ (มูฮัมมัด) จงกลาวแกหญิงผูศรัทธาท้ังหลาย ใหนางสดสายตาของนางลงตํ่า (อยา
ชมอยตาแลผูชาย) และปกปองของพึงสงวนของพวกนาง (อยาไปประกวดโฉมนุงนอยหมนอย
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ฯลฯ) และจงอยาอวดเคร่ืองประดับ (หรือความสวยงาม) ของนางเวนแตท่ีเปดเผย (เชนใบหนา มือ
และขอเทา) และใหนางปดดวยผาคลุมศีรษะของนางตลอดมาถึงหนาอกของนาง” (24: 31) ทาน 
นบีมูฮัมมัด (ซ.ล.)ไดกลาวไววา “ผูท่ีแข็งแรงหาใชผูทีปลํ้าผูอ่ืนใหลมลงไม แตผูท่ีแข็งแรงคือผูท่ี
สามารถระงับอารมณของเขาจากความโกธร” (รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม) “แทจริงความโกรธมา
จากมาร และแทจริงมารถูกสรางมาจากไฟ และส่ิงท่ีจะดับไฟไดคือน้ํา ฉะนั้นเม่ือทานมีความโกรธ
จงทําวุฏอุ (อาบน้ํานมาซ) (รายงานโดยอบูดาวูด) 
 (8) ความรับผิดชอบอิสลามสอนใหมุสลิมทุกๆ คนมีหนาท่ีรับผิดชอบและ
จะตองถูกไตสวนในงานท่ีตนรับผิดชอบทุกอยาง เชน ในฐานะท่ีเปนลูก ภรรยา สามี พอ แม 
หัวหนาหรือผูปกครองอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในอัลกรุอานความวา “อัลลอฮฺมิทรงกําหนดภาระ
หนักกับชีวติใด เวนแตตามที่ไดทรงประทานแกมัน (ชีวิตนั้นๆ) ในไมชาพระองคจะทรงทําใหมี
ความสะดวกสบายหลังจากความยากลําบาก” (65: 7) ทานนบี ศ็อลฯไดกลาวไวความวา “ทุกคนมี
หนาท่ีรับผิดชอบและทุกคนจะถูกไตสวนในหนาท่ีของตน ผูนํามีหนาท่ีรับผิดชอบ และเขาถูกไต
สวนในการปกครองของเขา บุรุษมีหนาท่ีดูแลครอบครัวของเขา  เขาจะถูกไตสวนในหนาท่ีของเขา 
สตรีมีหนาท่ีดูแลบานเรือนสามีนาง นางจะถูกไตสวนในหนาท่ีนั้น คนใชมีหนาท่ีดูแลทรัพยสินของ
นาย เขาจะถูกไตสวนในหนาท่ีนั้น และบุตรมีหนาท่ีดูแลทรัพยสินของบิดา เขาจะถูกไตสวนตาม
หนาท่ีของเขา” (รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม) “จงประกอบกิจเพื่อโลกนี้ ประดุจดังทานจะมีชีวิตอยู
ชั่วนิรันดร และจงประกอบกิจเพ่ือปรโลกประหนึ่งวาทานจะตายในวันพรุงนี้”  (รายงานโดย 
อิบนุอะชากิร) 
 (9) การดําเนินชีวิตสายกลางอิสลามหามการสุรุยสุรายและการตระหนี่ในทุก
เร่ืองและใหเดินสายกลาง อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในอัลกรุอานความวา “และจงอยาทําใหมือของ
เจาเปนหวงคลองคอของเจา (ตระหน่ีเหนียวแนน) และจงอยาแบมันอยางแบหรา (ใชจายเกินตัว) 
มิฉะนั้นเจาจะน่ังอยูเปนผูถูกครหาและหมดตัว” (17: 29) “และบรรดาเม่ือเขาท้ังหลายไดใชจาย เขา
ท้ังหลายไมสุรุยสุรายและไมตระหนี่ (กีดกันทรัพยไวไมอยากจาย) และไดมีทางเท่ียงธรรมใน
ระหวางท้ังสองคือถือเอาทางสายกลาง การพอดีในการจาย)” (25:67) 
 (10) การศึกษาระบอบการดําเนินชีวิตในอิสลามเนนเกี่ยวกับการศึกษา  
การแสวงหาความรูเปนส่ิงจําเปนสําหรับมุสลิมในอิสลาม ไมมีการบวชหรือตัดขาดโลกแหงธรรม 
โดยเฉพาะมุสลิมทุกคนจะตองดําเนินชีวิตท้ังทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป คือ การแตงงาน 
การประกอบอาชีพอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในอัลกรุอานความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมมัด) บรรดา
ผูรูและผูไมรูจะเหมือนกันหรือ” (39: 9) และทานศาสดา (ศ็อลฯ) กลาวไวความวา “การแสวงหา
ความรูเปนส่ิงจําเปนสําหรับมุสลิมท้ังชายและหญิง” หรือ “ทานจงเก็บเอาวิทยาการและไมเปน
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อันตรายแกทานประการใด ไมวาวิทยาการนั้นจะมาจากแหลงไหน” (รายงานโดยฮากิม) หรือ  
“จงศึกษาวิชาต้ังแตอยูในเปลจนถึงหลุมฝงศพ” และ“ใหศึกษาหาความรูแมจะไกลถึงประเทศจีน” 
หมายถึงใหศึกษาแมจะตองไปแสนไกล 
 (11) ความอดทนอิสลามไดวางรากฐานใหแกมุสลิมทุกคนคือความอดทน  
ความอดทนเปนคุณธรรมท่ีกระตุนใหเกิดความพากเพียร อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวในอัลกรุอาน
ความวา “และตักเตือนความบริสุทธ์ิใจกันและกันในขันติธรรม (ความอดทน)” (103: 3) “และ
แนนอนผูใดอดทนและอภัย แทจริงนั่นอยูในกรณีอันหนัก” (42:43) “และเจาจงอดทน เพราะแทจริง
อัลลอฮฺมิทรงทําใหเสียหายซ่ึงรางวัลของผูทําความดี” (11: 115) และ “จงอดทนท่ีพวกเขา (ปฏิเสธ) 
กลาวรายและจงหลีกหางจากพวกเขา ดวยการหลีกหางอยางสุภาพ” (73: 10) 
 สยุมพร  โยธาสมุทร (2541, หนา 355-356) วาการบริหารงานจะตองยึดหลัก
จริยธรรมซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีอยูบนเสนทางอิสลามดังนี้ 
 (1) การสง เสริมให ผูคนชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
ความรับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอสังคม ความเสมอภาค เท่ียงธรรม ซ่ือสัตย โปรงใส 
สามัคคี เอ้ืออาทรตอรอบขาง และการพัฒนามนุษยใหหลุดพนจากความเขลา ดังปรากฏคําส่ังใช
เกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ไวอยางมากมาย ท้ังจากในคัมภีรอัลกุรอาน และอัลฮะดิส ตัวอยางเชน “และ
พวกเจาจงชวยเหลือกันในส่ิงท่ีเปนคุณธรรมและการยําเกรง และจงอยาชวยเหลือกันในส่ิงท่ีเปน
บาป และการเปนศัตรูกัน” (อัลมาอิดะฮฺ  5:2) “ผูใดใหความชวยเหลือกันอยางดี ความดีนั้นก็จะ
ไดแกเขา และผูใดท่ีใหความชวยเหลือกันอยางเลว ความเลวนั้นก็จะไดแกเขา และอัลลอฮฺนั้นทรง
สามารถเหนือทุกส่ิงทุกอยาง” (อันนิซาอฺ 4:85 ) “และมูฮัมมัดจงกลาวเถิดวา พวกทานจงทํางานกัน
เถิด อัลลอฺจะทรงเห็นการงานของพวกทาน และรอซูลของพระองคและบรรดาผูศรัทธา (มุอฺมิน) ก็
จะเห็นดวย และพวกทานจะถูกนํากลับไปยังพระผูทรงรอบรูในส่ิงเรนลับและส่ิงเปดเผยแลว 
พระองคจะทรงแจงแกพวกทานในส่ิงท่ีพวกทานกระทําไว” (อัตเตาบะฮฺ 9:105) “บรรดาผูศรัทธา
ท้ังหลายจงอยาทุจริตตออัลลอฮฺและรอซูล และจงอยาทุจริตตอบรรดาของฝากของพวกเจาท้ังๆ ท่ี
พวกเจารูกันอยู” (อัลอันฟาล 8:27) “และเม่ือพวกเจาพูด ก็จงพูดดวยความยุติธรรมและแมวาเขาจะ
เปนญาติท่ีใกลชิดก็ตาม” (อัลอันอาม 6:152) “ผูใดกระทําความดีไมวาจะเปนชายหรือหญิงก็ตาม 
โดยท่ีเขาเปนผูศรัทธา ดังนั้นเราจะใหเขามีชีวิตท่ีดี และแนนอน เราจะตอบแทนพวกเขาซ่ึงรางวัล
ของพวกเขาที่ดียิ่งกวาท่ีเคยกระทําไว” (อันนะฮฺล 16:97) “และจงอยาฟุมเฟอย แทจริงพระองคไม
ทรงชอบบรรดาผูฟุมเฟอยท้ังหลาย” (อัลอันอาม 6:141) “จงภักดีตออัลลอฮฺ และจงเกรงกลัวตอวัน
สุดทาย และอยากอความเสียหายในแผนดินดวยการเปนผูบอนทําลาย” (อัลอังกะบูต 29:36) และ
หลักฐานจากฮะดิสจากรอซูล (ซ.ล.) กลาววา “ทานท้ังหลายจงระวังการอธรรม แทจริงการอธรรม
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นั้นผูท่ีปฏิบัติจะประสบกับความมืดมนในวันปรโลก” (บันทึกโดยมุสลิม) “การศึกษาเปนหนาท่ี
ของมุสลิมท้ังชายหญิง” (บันทึกโดยอัลบัยฮะกียและอัฎฎอบรอนีย) “อุปมาบรรดาผูศรัทธาในดาน
ความรัก ความเอ็นดูเมตตา และการใหความชวยเหลือเกื้อกูลของพวกเขาท่ีมีตอกัน อุปไมยดัง
รางกาย กลาวคือ เม่ืออวัยวะหนึ่งอวัยวะใดเจ็บปวย อวัยวะสวนอ่ืนๆ ของรางกายก็จะเจ็บปวยไป
ดวยท้ังรางกาย พาใหนอนไมหลับ เกิดอาการไข” (บันทึกโดยบุคอรียและมุสลิม) “ทานท้ังหลายอยา
อิจฉาริษยากัน อยาหลอกลวงกัน อยาเกลียดกัน อยาหันหลังใหกัน อยาขายของตัดหนากัน จงเปน
บาวของอัลลอฮฺในฐานะเปนพี่นองกันเถิด มุสลิมนั้นเปนพี่นองของมุสลิม เขาจะไมอธรรมตอพี่
นองของเขา เขาจะไมเหยียดหยามพี่นองของเขา และเขาจะไมทอดท้ิงพี่นองของเขา” (บันทึกโดย 
มุสลิม) “มุสลิมเปนพี่นองของมุสลิม เขาจะไมทุจริต ไมโกหก และไมทอดท้ิงการใหความชวยเหลือ
แกพี่นองของเขา" (บันทึกโดยติรมิซีย) “พวกทานยังไมมีศรัทธาท่ีสมบูรณ จนกวาเขารักท่ีจะให
ไดแกพี่นองของเขาซ่ึงส่ิงท่ีเขารักจะใหไดแกตนเอง” (บันทึกโดยบุคอรียและมุสลิม)  
 (2) ความเสมอภาคเทาเทียมกันดังท่ีทานรอซูล (ซ.ล.) กลาวไววา“แทจริง มนุษย
นั้นเทาเทียมกันประดุจดังซ่ีหวี” (บันทึกโดยอัฎฎอบรอนีย) “แทจริงพระองคอัลลอฮฺ ไมไดทรงมอง
พวกทานท่ีรูปภายนอกของพวกทาน แตพระองคทรงมองหัวใจของพวกทาน และการงานของพวก
ทาน” (บันทึกโดยมุสลิม) ในดานการควบคุมนั้นใหสิทธิแกทุกคนอยางเทาเทียมกันโดยไมคํานึงวา
ผูนั้นสังกัดกลุมหรือไม หรือครอบครองปจจัยอ่ืนใดท่ีผูนั้นมีใหวามากนอยเพียงใด ฉะนั้นในขณะท่ี
ธุรกิจอ่ืนอาจยอมยกใหผูท่ีมีสวนทุมทุนลงในกิจการมาก ไดเปนผูมีสิทธิมีเสียงมากกวาผูอ่ืนใน
ธุรกิจนั้น แตการบริหารความเส่ียงถือใหคุณคาจากความเปนบุคคล ซ่ึงแตละคนพึงมีสิทธิมีเสียง
เทากัน ดังปรากฏตอนหนึ่งจากอัลกุรอานความวา “จงปรึกษาหารือกันในกิจการท้ังหลาย คร้ันเม่ือ
เจาไดตัดสินใจแลว ก็จงมอบหมายตออัลลอฮฺเถิด” (อาละอิมรอน 3: 159) การหารือกันอยางเขาใจน้ี
เอง ยอมเอ้ือใหผูคนสามารถประกอบกิจกรรมรวมกันไดอยางราบร่ืน สวนการเลือกรูปแบบใดใน
การตัดสินใจน้ัน อิสลามยังคงเปดกวางให และใหโอกาสยืดหยุนในการท่ีจะเลือกใชเกณฑใดๆ มา
ตัดสิน โดยใหคงอยูบนครรลองท่ีมิใชพวกมากลากไปท้ังท่ีเปนส่ิงท่ีมิชอบหรือขัดแยงตอบทบัญญัติ 
ท้ังนี้เพราะอิสลามตระหนักดีวาธรรมชาติของมนุษยนั้น มีไมนอยท่ีปฏิบัติตามผูคนสวนใหญ ท้ังๆ 
ท่ีไมรูจริง ดังท่ีปรากฏในอัลกุรอานความวา “พระดํารัสแหงพระเจาของเจานั้นครบถวนแลวซ่ึง
ความสัจจะและความยุติธรรม ไมมีผูใดเปล่ียนแปลงบรรดาพระดํารัสของพระองคได และพระองค
นั้น คือ ผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู และหากเจาเช่ือสวนมากของผูคนในแผนดินแลว พวกเขาก็จะทํา
ใหเจาหลงไปจากทางของอัลลอฮฺ พวกเขาจะไมปฏิบัติตามนอกจากการนึกคิดเดาเอาเอง และพวก
เขามิไดตั้งอยูบนส่ิงใด นอกจากพวกเขาจะคาดคะเนเอาเทานั้น” (อัลอันอาม 6:115-116)  
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 (3) อิสลามคัดคานตอระบบดอกเบ้ียอยางชัดเจนและลึกซ้ึงตอการขจัดการกดข่ี
ขมเหง เอารัดเอาเปรียบ และทดแทนดวยความเขาอกเขาใจ เห็นอกเห็นใจระหวางกัน ดังปรากฏเปน
คําส่ังท่ีขัดเจนตอนหนึ่งในอัลกุรอานความวา “บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย จงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด และ
จงละเวนดอกเบ้ียท่ียังเหลืออยูเสีย หากพวกเจาเปนผูศรัทธา และถาพวกเจามิไดปฏิบัติตามก็พึงรับรู
ไวดวยเถิด ซ่ึงสงครามจากอัลลอฮฺ และรอซูลของพระองค และหากพวกเจาสํานึกผิดกลับเนื้อกลับ
ตัวแลว สําหรับพวกเจาคือ (การรับเอาเฉพาะ) ตนทุนแหงทรัพยของพวกเจา โดยที่พวกเจาจะไดไม
เปนผูอธรรมกดข่ีและไมถูกอธรรมแตประการใด” (อัลบะกอเราะฮฺ 2:278-279) 
 4. กิจการนั้นๆ ตองเขาอยูในหนทางของการยกระดับมนุษยชาติใหตางจากวัตถุ
และเดรัจฉานและไมเปนการดึงมนุษยใหตกตํ่า ในทัศนะอิสลามเองยอมเอ้ือและสนับสนุนตอการ
ประกอบการน้ันท้ังส้ิน ตราบเทาท่ีไมไดเบ่ียงเบียนไปจากการประกอบการดีตามทัศนะอิสลาม  
ดังปรากฏหลักฐานยืนยันไวความวา “ผูศรัทธาท้ังหลาย จงอยาไดใหเปนท่ีตองหามซ่ึงบรรดาส่ิงดีๆ 
ในส่ิงท่ีอัลลอฮฺไดทรงอนุมัติแกพวกเจา และพวกเจาจงอยาละเมิด แทจริงอัลลอฮฺนั้นไมทรงชอบ
บรรดาผูละเมิด” (อัลมาอิดะฮฺ 5:87) “และจงใหมีข้ึนในหมูพวกเขา ซ่ึงคณะท่ีจะเชิญชวนไปสู 
ความดี และใชกันใหกระทําส่ิงท่ีดีงาม และหามปรามกันมิใหกระทําส่ิงท่ีไมดีงาม และชนเหลานี้คือ
ผูท่ีไดรับควมสําเร็จ” (อาละอิมรอน 3:104) 
 อนัส  อํามาตยกุล (2556) ไดสรุปหลักการของการดําเนินชีวิตท่ีปราศจากความเส่ียง
และความเปนคนตามคําสอนอิสลามวา ความแตกตางของความเปนคนคือการมีบางส่ิงท่ีสําคัญกวา
นั้นและส่ิงนั้นยอมสงผลใหคนทุกระดับแตกตางกันได ซ่ึงหมายความวาในหมูคนยากจนเข็ญใจ
ดวยกันส่ิงดังกลาวจะทําใหคนยากจนบางคนแตกตางจากบางคนส่ิงนั้นคือ ศรัทธาซ่ึงผูท่ีเปนมุสลิม
ยอมเปนผูท่ีมีศรัทธาตอองคอภิบาลเพียงพระองคเดียวจึงจะไดชื่อวา “มุสลิม” คือผูนอบนอมตนตอ
พระประสงคของอัลลอฮฺพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว คนในรูปแบบที่สมบูรณจึงไมมีเพียง
ลักษณะทางกายภาพและทางชีวภาพท่ีเปนลักษณะซ่ึงท้ังคนม่ังมีหรือยากเข็ญ ผูปกครองหรือผูอยูใต
การปกครองตางมีเหมือนกัน แตความแตกตางนั้นอยูท่ีวาคนใดบางท่ีมีศรัทธานอบนอมจํานนตอ
พระประสงคของอัลลอฮฺ 
 ผูเปนมุสลิมตองครองบุคลิกภาพและคุณลักษณะของคนท่ีสมบูรณแบบ แตท้ังนี้มิได
หมายความวาผูท่ีไดชื่อเปนมุสลิมทุกคนจะตองมีคุณลักษณะสอดคลองกับหัวขอนี้ทุกคน มุสลิมจะ
ไดชื่อวาเปคนท่ีสมบูรณแบบนั้นจําตองเปนมุสลิมแหงตัวอยางท่ีดี หรืออัลมุสลิมอัลมิษาลีท่ีมี
ศรัทธาม่ันคงไมรูสึกเคลือบแคลงหรือสงสัยในสัจธรรมของศาสนา โดยไมเขินอายท่ีจะแสดงออก
วาเปนมุสลิมท่ีกระทําตนไมตกเปนทาสของเงินตรา ลาภยศ อารมณฝายตํ่าหรือเปนเครื่องมือของ
ทรชน หลงไหลไปกับแสงสีของชีวิต วางตนอยางเหมาะสม ไมบากามารมณ ไมแปรเปล่ียนไปอยาง
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ไรเหตุผลตามกระแสของสังคม ใชชีวิตอยางเรียบงาย มีความสมถะ ไมยกตนขมทาน ลําพอง 
จองหองหรือเยอยิ่งและใชชีวิตตามหลักการของศาสนาบุคคลดังนี้จึงจะเปนมุสลิมท่ีแทจริงหรือท่ี
เรียกวาอัลมุสลิมอัลมิษาลี ผูซ่ึงสถานการณสภาพแวดลอมกระแสของสังคมไมอาจสงผลใหชีวิตเขา
เปล่ียนแปลงไปจากแนวทางท่ีถูกตองได อีกท้ังสัจธรรมความจริงในตัวเขาก็จะไมแปรเปล่ียนไป
ดวยเชนกัน สวนมุสลิมคนใดท่ีมีคุณลักษณะไกลจากท่ีกลาวมานี้จะมีสภาพไมตางจากฟองน้ําท่ีหา
แกนแทและความหนักแนนใดๆ มิได ยอมจะลอยลองไปตามกระแสของน้ําสุดแตจะพัดพาไป ดังท่ี
พระคัมภีรอัลกุรอานระบุไววามุสลิมท่ีดียอมเปนประดุจ “ตนไมท่ีดี” ท่ีหยั่งรากลึกลงไปในดินอยาง
มั่นคงและลําตนพุงทะยานชูยอดเสียดไปยังทองฟา สําหรับมุสลิมท่ีขาดคุณลักษณะท่ีดียอมเปน
ประหนึ่ง “ตนไมท่ีไมดี” ท่ีหาท่ีหย่ังรากลงดินไมลึกตองลมครืนลงในยามวิกฤตหรือเม่ือเกิดพายุไม
อาจยืนหยัดอยูตอไปได มุสลิมท่ีดีจึงเปนคนตามนัยและความหมายท่ีสมบูรณของความเปน“คน” 
คนดีท่ีสมบูรณแบบยอมเปนคนดวยคุณคาของความศรัทธาท่ีเปนแกนและรากฐานแหงสัจธรรม  
 อนึ่งคนท่ีดีมีสภาวะอยูในตนเองและความมีศรัทธาคือ ความเปนคนยอมไมแตกตาง
จากคนท่ัวไปที่มีเกิดเติบโต มีความตองการ ความหิวกระหาย รูสึกถึงหนาวรอน ตองดื่มกิน  
มีสุขภาพท่ีดี มีการเจ็บปวย ลมตายหรือยังมีชีวิตอยู สามารถเปนผูมีทรัพยหรือยากจนรูจักสราง
ผลิตผล เพาะปลูก ทําปะมง สรางตน สรางครอบครัว วงศญาติ บางคนมีความสามารถไมเพียงแตจะ
ดูแลตนเองหรือวงศญาติเทานั้น แตสามารถดูแลบานเมืองหรือปกครองผูคนไดดวย ท้ังหมดนี้ลวน
เขาอยูในกฏสภาวะแหงธรรมชาติเฉกเชนท่ีส่ิงมีชีวิตท่ัวไป รวมทั้งผูคนตองใชชีวิตใหดําเนินไปตาม
กฎนี้อยางท่ีไมมีขอยกเวนสําหรับกฎเกณฑแกผูใดไมวาจะมีช่ือเสียงเรียงนามใดจะยศฐาบรรดาศักดิ์
สูงสงเชนไร หรือยากจนขนแคนและตํ่าตอยเพียงใด ดังนั้นหากผูเปนมุสลิมมีชีวิตอยูเพียงสภาวะ
ทางธรรมชาติเทาท่ีกลาวมาหรือมากกวาหรือนอยกวาจากท่ีกลาวมาขางตน มุสลิมผูนั้นก็จะเปน
เพียงชีวิตนอยๆ ท่ีออนแอ รอเวลาแตจะตองลมตายไปวันๆ เทานั้น และความมีศรัทธาคือการท่ีผู
เปนมุสลิมมีความศรัทธาใชชีวิตสอดคลองตามคําส่ังสอนของศาสนาท่ีสืบทอดมาจากการเทศนา
เชิญชวนมนุษยชาติของบรรดาศาสดาและรอซูล(ศาสนทูต) ท้ังหลาย มุสลิมจึงกลายเปนบุคคลท่ีมี
ศรัทธาเดนชัดมีความเช่ือท่ีถูกตองชีวิตแตละวันใชไปเพื่อจุดยืนนี้ มุสลิมกลายเปนสักขีพยานแหง
ความจริงท่ีประจักษแกโลกและมนุษยท่ีมีคาควรแกการอยูคูกับโลกอยางมีเกียรติอยูเคียงคูกับ 
มนุษยชาติ กับธรรมชาติและเอกภพนี้ หากส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติมีความจําเปนตองพึ่งพาน้ําฉันใด 
มนุษยชาติก็มีความจําเปนฉันนั้น ความหมายของชีวิตไดผูกโยงไวคูกับการที่ชีวิตตองมีเปาหมาย  
มีวิญญาณ มีศรัทธา มีคุณธรรม และจริยธรรม ซ่ึงท้ังหมดนี้ไดรับการบรรจุไวอยางครบถวนใน
สาสนและคําเทศนาของบรรดาศาสดาและรอซูล (ศาสนทูต) ท้ังหลาย ผูเปนมุสลิมเพียงแตนํามา
ปฎิบัติใหเปนรูปธรรมรวมท้ังมีหนาท่ีในการยืนหยัดปกปองสาสนคําสอนดังกลาวมิฉะนั้นแลว
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เปาหมายและสาสนอิสลามนี้ก็จะหายสาบสูญไปเชนขุมทรัพยใตดินหามีประโยชนอันใดตอโลก
และผูคนไม สวนมุสลิมในบุคลิกภาพท่ีกลาวมาจึงจะเปนดั่งเชนเดือนและตะวันท่ีแมวาผูคนหรือ
ชาติพันธุตางๆ จะเพิ่มพูนหรือสูญหาย แมน้ําจะเปลี่ยนทางเดินจะหมุนเวียนเปล่ียนไปหรือกระแส
สังคมจะผกผันไปมากนอยเพียงไรก็สามารถยืนหยัดอยางไมหวั่นไหวตอความเปล่ียนแปลงท้ังปวง 
ซ่ึงความเปนคนและการมีศรัทธาในตัวมนุษยนั้นควรเร่ิมจากส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้ 
 (1) ความสําคัญของการมีเจตนาท่ีดี “แทจริงการกระทํานั้นมาจากเจตนา และ
แนนอนสําหรับทุกคนคือส่ิงท่ีเขาต้ังเจตนาไว ดังนั้นผูใดท่ีการอพยพของเขา (มีเจตนา) มีข้ึนเพื่อ
อัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค และผูใดท่ีการอพยพของเขาเปนไปเพื่อไดรับ (ภาคผล) ทางโลก
ดุนยาหรือสตรีท่ีเขาจะแตงงานดวย ดังนั้นการอพยพของเขาก็เปนไปตามท่ีเขาได (มีเจตนา) อพยพ” 

(เปนบันทึกท่ีสอดคลองกันหมด) และจากทานอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอูด (ร.ด.) กลาววา “วันหนึ่งทาน
ศาสดานบีมูฮัมมัด (ซ.ล) นอนอยูบนเส่ือ เม่ือทานต่ืนข้ึนรอยของเส่ือไดปรากฎบนสีขางของทาน 
พวกเราจึงกลาววาโอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ พวกเราควรจัดหาฟูกเบาะใหทาน ทานจึงกลาววา
ฉันจะตองพิถีพถันกับโลกนี้ (ดุนยา) ไปไย ฉันกับชีวิตโลกนี้ก็ไมตางจากผูเดินทาง (ดวยมา) ท่ีลงนั่ง
พักใตตนไม (ชั่วครูยาม) แลวก็ตองจากไป” (บันทึกโดยอัตติรมีซีย) จากทานอบูฮุรอยเราะฮกลาววา 
“ทานศาสดานบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) เคยวิงวอนวาโออัลลอฮฺโปรดทรงประทานปจจัยยังชีพแกวงศวาน
ของมูฮัมมัดเพียงม้ือตอม้ือเถิด” (เปนบันทึกท่ีสอดคลองกันหมด) จากทานอนัส (ร.ด.) กลาววา “คร้ัง
หนึ่งทานศาสดานบีมูฮัมมัด (ซ.ล.)ไดขีดเสน (ใหพวกเราดู) แลวกลาววา “นี่คือคนและนี่คือ
ความหวังของเขาโดยระหวางท่ีเขาต้ังความหวังไวตางๆ จุดจบของชีวิตก็พรากเขาเสียกอน (ท่ีสะสม
ในส่ิงตางๆ)” (บันทึกโดยอัลบุคอรี) 

 (2) ความบริสุทธ์ิใจ จากอัลกุรอานความวา “และพวกเขา (บรรดามนุษย) มิได
ถูกบัญชา (เพื่อการใดเปนหลัก) เวนแตเพื่อพวกเขาจะไดเคารพภักดีอัลลอฮฺอยางผูบริสุทธ์ิใจใน
ศาสนา (ของอัลลอฮฺ) โดยเปนผูถือศาสนาม่ันและดํารงการนมาซ (นมัสการ) จายซะกาต (บริจาค
ทาน) และน่ันคือศาสนาอันเท่ียงตรง” (อัลบัยยินะฮอายะฮท่ี 5) 

 (3) การใชชีวิตอย างสมถะและมักนอย  “ทรัพย สินและลูกๆ  ลวนเปน
เคร่ืองประดับแหงชีวิตโลกสวนท่ีดีและยั่งยืน (คือผลแหงการกระทําดี) ยอมเปนส่ิงท่ีดีกวา ณ  
อัลลอฮฺในผลตอบแทน และเปนความหวัง (ท่ีแทจริง) อันดียิ่ง” (อัลกะฮฺฟอายะฮท่ี 46) “และชีวิต
โลก (ดุนยา) นี้มิใชอ่ืนใดเวนแตการละเลนไรสาระ (เปนสวนใหญ) และแทจริงสถานบ้ันปลายแหง
โลกอาคิเราะฮนั้นคือชีวิตอันแทจริง (อมตะ) มาตรวาทานท้ังหลายจะไดลวงรู” (อัลอังกะบูตอายะฮ
ท่ี 64) “และจงยกอุทาหรณแกพวกเขาซ่ึงชีวิตแหงโลกนี้วาประหน่ึง น้ําซ่ึงเราไดหล่ังมาจากฟากฟา 
ดังนั้นบรรดาพันธุพืชท้ังหลายก็ไดรับน้ําฝนน้ัน ตอมาก็กลับ(เปล่ียนเปน) แหงกรัง ปลิววอนไปกับ
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สายลม  และอัลลอฮฺนั้นทรงอานุภาพเหนือทุกส่ิง” “ทรัพยสินและลูกๆ (ลวนเปน) เคร่ืองประดับ
แหงชีวิตโลกและส่ิงถาวรอันดีงาม (คือการกระทําท่ีดี) นั้นยอมประเสริฐกวาการไดรับภาค
ผลตอบแทนและความหวังอันแนนอน ณ อัลลอฮฺ” (อัลกะฮฺฟอายะฮท่ี 45-46) และ “จงทราบเถิดวา
แทจริงชีวิตโลกน้ีเปนเพียงการละเลน และการไรสาระ และเปนเคร่ืองประดับ (ฉาบฉวย) และ
เคร่ืองโออวดกันในระหวางเจาท้ังหลาย และการหลงชื่นชมพืชผล ตอมามันก็กลับเหี่ยวเฉา โดยเจา
จะเห็นมันเปล่ียนจากเขียวชอุมเปนสีเหลือง ตอมาก็แหงไปและในโลกอาคิเราฮ (โลกหนา) ก็จะมี
แตการลงโทษอันเจ็บปวด หรือการใหอภัยโทษจากอัลลอฮฺ และความโปรดปรานของพระองคและ
ชีวิตโลกนั้นมิใชอ่ืนใด เวนแตเพียงสมบัติแหงโลกมายา” (อัลฮะดีดอายะฮท่ี 20) 

 (4) การรูจักตนเอง คนเรานั้นไมวาจะมีความเฉลียวฉลาด อัจฉริยภาพ วิสัยทัศน
กวางไกลและความคิดอานท่ีแยบยลเพียงใดก็ไมอาจมองเห็นตัวเองได เวนแตจะตองมองดูตัวเอง
จากกระจกเงา ดังนั้นคนฉลาดคือผูท่ีรูจักมองหาจุดออนที่บกพรองของตนเอง ขอเสียท่ีพบใน
อุปนิสัยใจคอและกริยามรรยาทของตนเองเชน ความยะโสโอหัง ความอิจฉาริษยา ความโลภ ความ
หลงไหลในชีวิตโลก ความรักท่ีมีตอทรัพยสมบัติ การดูหม่ินผูอ่ืนฯลฯ จะตองหม่ันพากเพียร 
ขัดเกลาเอาส่ิงบกพรองเหลานั้นใหลดนอยและใหหมดไปจากตัวเอง ซ่ึงการตอสูกับอารมณฝายตํ่า
และคุณลักษณะอันเลวรายเหลานี้ประหนึ่งตอสูอยูกับศัตรู คนท่ีโชคดีคือคนท่ีไดรับส่ิงดีงามจา
กัลยาณชนคนดีใชชีวิตในรมเงาแหงอัลกุรอานและแบบฉบับของทานศาสดานบีมูฮัมมัดศ็อล (ซ.ล) 
 วิธีการรูจักตนเองอาทิเชน การชี้แนะรูจักเรียนรูและปฎิบัติตามโดยใจ 
เบิกบานยอมจะมีแสงสวางและรัศมียอมฉายแสงแกดวงใจของเขา และคําสอนท่ีดียอมสงผลให 
ดวงจิตของเขาผองแผว กลายเปนบุคคลที่มั่นตรวจสอบแกไขและพัฒนาตนเองไปสูการนอบนอม
สํารวมตนและยําเกรงตออัลลอฮฺดังเชน บรรดาเศาะฮาบะฮ (สาวกและสหาย) ของทานศาสดาศ็อลฯ 
เปนตัวอยางอันดีของการปรับปรุงแกไข และขัดเกลาตนเองมาในอดีตรวมถึงผูเปนปราชญและทรง
คุณความรูแหงอิสลามท้ังหลาย ผูไดมีโอกาสพบเห็นและสัมผัสการวางตัวและการใชชีวิตของ
บรรดาเศาะฮาบะฮ (สาวกและสหาย) ท้ังนี้เพียงเพื่อจะไดเรียนรูการขัดเกลาตนเองใหไดสะอาด
บริสุทธ์ิอยางเชน เศาะฮาบะฮเหลานั้นบางและชัยฏอน (มารราย) จะไดหมดโอกาสเขาลอลวงหรือ
ชักจูงใหกลับมีมลทิน คร้ังหนึ่งทานอิหมามอะหมัด อิบนุ ฮัมบัลไดเคยกลาวตําหนิลูกชายทานท่ียัง
หยอนยานตอการใฝหาสมาคมกับผูรูในศาสนา (อุละมาอฺ) ผูไดขัดเกลาตนเองแลวในแนวทาง
ของอัลลอฮฺวา “ลูกเอย แทจริงบุคคลเม่ือจะน่ังท่ีใด (เขาสมาคมใด) ก็ควรพิจารณา หากเขาไปแลว
จิตใจจะไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนหรือไม และบุคคลไมควรปลอยใหเวลาลวงเลยในขณะท่ีความ
เสียหายท้ังหลายยังคงลุกลามอยูในใจและในโลกเพิ่มมากข้ึนทุกวัน บุคคลจึงควรเขาหาผูรูใน
ศาสนาท่ีไดขัดเกลาตนเองแลวถึงแมวาจะมีจํานวนนอยนดิและหายากดั่งงมเข็มในมหาสมุทรก็ตาม 
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อัลลอฮฺทรงตรัสไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานความวา “หามิไดมนุษยนั้นจะตองใหการเปนพยาน
ตอตัวเอง และแมวาเขาจะเสนอขอแกตัวก็ตาม” (อัลกิยามะฮโองการที่ 14-15)  และไมตองสงสัยเลย
วามนุษยยอมจะไดรับการนําทางใหตระหนักในรอยโหวตางๆ อันเปนความบกพรองของความ
ประพฤติและจรรยามรรยาท และมองลงไปในอุปนิสัยใจคอท่ีแอบซอนอยูในสวนลึกของจิตใจ 
จากนั้นจะไดหาทางแกไขดวยแสงสวาง และทางนําจากพระมหาคัมภีรอัลกุรอานและแบบฉบับของ
ทานศาสดานบมูฮัมมัด (ซ.ล.) และการช้ีนําของบรรดาอละมาอฺ ผูไดขัดเกลาตนเองแลวโดยการนํา
ทางของอัลลอฮฺ ท้ังนี้บรรดาอุละมาอฺหรือปราชญผูรูในศาสนาอิสลามไดเขียนหนังสือและรวบรวม
หนังสือข้ึนมากมาย เชน หนังสือ “อิหยา อัลอุลูมมิดดีน” หรือการฟนฟูวิชาการศาสนาของอิหมาม
อัลเฆาะซาลีปราชญชาวเปอรเซียผูเปนท่ีรูจักและยอมรับอยางกวางขวางหรือหนังสือ “ตัลบีสอัลอิบ
ลีส” หรือเลหกลท่ีซาตานทําใหมนุษยสับสนเขียนโดยอิบนุ อัลเญาซีย เปนตน วิธีจะขัดเกลาตนเอง
ใหบริสุทธ์ิสะอาด ไดใชวิธีอ่ืนท่ีงายและสามารถทําไดทุกคนน้ันคือการรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) อยาง
มากมายโดยการกลาวพระนามตางๆ ของพระองค (ซิกรุลลอฮฺ) หรืออานบทคําวิงวอน (ดุอา) เพือ่ขอ
การอภัยโทษ ขอความเมตตาและความชวยเหลือของพระองค รวมถึงพึงรูสึกหวาดหวั่นถึงผลราย
ของการไมขัดเกลาตนเองอันจะนําไปสูความหายนะท้ังในโลกนี้ (ดุนยา) และในวันฟนคืนชีพ (อาคิ
เราะฮ) ดังท่ีพระองคอัลลอฮฺ (ซ.บ) ไดตรัสไวในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานความวา “และผูใดเพิกเฉย
ตอการระลึกถึงองคพระผูทรงเมตตา เราจะกําหนดมารราย (ซัยตอน) ตนหนึ่งแกเขา ดังนั้นมันจะ
กลายเปนสหายของเขา” (อัลซุครุฟโองการท่ี 36) การรูจักตนเองจะทําใหการใชชีวิตไมเส่ียงตอการ
ขาดทุน ซ่ึงสามารถปฏิบัติไดดังคําสอนดังนี้ 
 (4.1) การกลับตนตออัลลอฮฺอยางบริสุทธ์ิใจ จากอัลกุรอานความวา “โอ
เหลาชนผูมีศรัทธาทั้งหลายเอย จงกลับตนตออัลลอฮฺดวยการสํานึกในบาปอยางบริสุทธ์ิใจเถิด (ไม
หวนคืนไปกระทําอีก)” (อัตตะรีมโองการที่ 8) 
 (4.2) การอดกั้นและการใหอภัย จากอัลกุรอานความวา “และสําหรับผู 
อดกล้ันและการใหอภัยโทษนั้น แทจริงการดังกลาวยอมเปนงานท่ีเด็ดเดี่ยวยิ่ง” (อัชชูรอโองการท่ี3) 
 (4.3) การเฝาตรวจดูของอัลลอฮฺ จากดํารัสของพระองคท่ีวา “และพระองค
ทรงอยูกับทานท้ังหลาย ไมวาทานท้ังหลายจะอยู ณ ท่ีใดก็ตาม” (อัลฮะด๊ีดโองการท่ี4) และ
“พระองคทรงลวงรูซ่ึงเลหแหงแววตา และส่ิงซ่ึงแฝงเรนอยูในทรวงอก” (อัลฆอฟรโองการท่ี19) 
  (4.5) ความยําเกรงตออัลลอฮฺ การพูดและปฎิบัติอยางเท่ียงตรงดังคําดํารัส
ของพระองคท่ีวา “ศรัทธาชนท้ังหลายเอย จงสํารวมตนตออัลอฮฺโดยสิทธ์ิอันบริบูรณแหงพระองค
เถิด” (อาลาอิมรอนโองการท่ี103) และ“โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายเอย จงยําเกรงตออัลอฮ และจง
กลาวแตถอยคําอันเท่ียงตรงเถิด” (อัลอะหซาบโองการที่70) 
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  (4.6) ความเกรงกลัว (อัลลอฮฺ) และความหวัง (ในความเมตตาของพระองค) 
ดังคําดํารัสของพระองคท่ีวา “และจงเกรงกลัวตอฉันเถิด (ยําเกรงอัลลอฮฺ) (อัลบะเกาะเราะฮโองการ
ท่ี 40 หรือ “จงกลาวเถิด (โฮมูฮัมมัดแกปวงชน) วาโอบาวของฉัน (ของอัลลอฮฺ) ผูมากไปดวย 
ความบาปเอย จงอยาหมดหวังจากพระเมตตาของพระองค แทจริงอัลลอฮฺทรงอภัยโทษทั้งส้ิน 
แทจริงพระองคเปรผูทรงอภัย ผูทรงเมตตา” (อัซซุบัรโองการท่ี 53) หรือ “ดังนั้นจะไมมีผูใดหลง
วางใจวา จากแผน  (การเอาโทษ) ของอัลลอฮฺ เวนแตเหลาชนผูขาดทุนยิ่ง (ในโลกหนา)” 
(อัลอะอฺรอฟโองการท่ี99 หรือ “แทจริงไมมีผูหมดหวังจากการตอบแทน (รางวัล) ของอัลลอฮฺ เวน
แตปวงชนผูปฎิเสธ (ในเอกานุภาพของพระองค)” (ยูซุฟโองการท่ี 87) และจากหลักฐานวจนะของ
ทานศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล) เกี่ยวกับเง่ือนไขของการมีศรัทธาและคุณสมบัติของมุสลิมท่ีแทจริงทาน
ศาสดาไดกลาววา “คนหนึ่งในหมูพวกทานจะยังไมมีความศรัทธา (ท่ีสมบูรณ) จนกวาอารมณของ
เขาจะเปนไปตามคําสอนท่ีฉันนํามา” (บันทึกโดยอัตติรมิซีรและอัลเคาะฎีบ) หรือจากหลักฐาน
รายงานจากทานศาสดาไดกลาววา “บาวคนหน่ึงจะยังไมเปนมุสลิมจนกวาหัวใจและล้ินของเขาจะ
รับอิสลาม (หัวใจยอมรับและล้ินเปลงเสียงปฎิญาณตน) และ (บาว) จะยังมิไดศรัทธาจนกวาเพื่อน
บานของเขาจะปลอดภัยจากวาอิกของเขา (ผูรายงานฮะดิษนี้คือทานอิบนิมัสอูดร.ดไดถามทาน
ศาสดานบีวา) และอันใดคือ “วาอิก” โอทานผูเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ ทานศาสดา (ซ.ล.) จึงตอบ
วา (นั่นคือ) การขมเหงและการกอความไมเปนธรรม” (บันทึกโดยอะหฺมัด) หรือจากศาสดาไดกลาว
วา “การศาสนาอิสลามอยางดีประการหนึ่งของบุคคลก็คือการละวางส่ิงซ่ึงไมเกี่ยวของกับตัวเอง” 
(บันทึกโดยมาลิก อะหฺมัดและอัต-ตุรมิซีร) หรือจากทานศาสดาไดกลาววา “มีส่ิงสามประการ  
(อันเปนเคร่ืองยืนยัน) ถึงการมีศรัทธา คือ (หนึ่ง) การบริจาคในยามขัดสน (สอง) ดิ้นรนเพื่อสันติสุข
ของชาวโลก (สาม) การที่หัวใจใหความเปนธรรม” (บันทึกโดยอัลบัซซาร) หรือจากทานศาสดาได
กลาววา “ไมมีความศรัทธา (ท่ีแทจริง) ในบุคคลซ่ึงไมมีอะมานะฮ (รักษาส่ิงท่ีไดรับหมอบหมายให
รับผิดชอบ) และไมมีศาสนาในผูท่ีไมรักษาพันธสัญญา” (บันทึกโดยอะหฺมัดและอิบนุฮิบบาน) หรือ
จากทานศาสดาไดกลาววา “มีอยูสามประการซ่ึงหากพบอยูในผูใด ผูนั้นยอมไดรับรสชาดความ
หวานช่ืนของการมีศรัทธานั่นคือ การที่อัลลอฮฺและรอซูล (ศาสนทูต) ของพระองคเปนท่ีรักยิ่งแกเขา
ยิ่งกวาส่ิงใดท้ังส้ิน และการท่ีบุคคลหนึ่งมีความรักก็มิใชเพื่ออ่ืนใดเวนแตเพ่ืออัลลอฮฺ และการท่ีเขา
รูสึกรังเกียจท่ีจะกลับคืนไปสูการปฎิเสธศรัทธา ดังเชนท่ีเขารังเกียจ (ดวยความหวาดหวั่น) ท่ีจะถูก
ดึงลงสูไฟนรก” (บันทึกโดย บุคอรี มุสลิมและทานอ่ืนๆ) หรือจากทานศาสดาไดกลาววา 
“สัญลักษณของการเปนผูสับปลับ (มุนาฟก) นั้นมีอยู 3 ประการคือ เม่ือเขาพูดเขาก็โกหก เม่ือเขา
สัญญาเขาก็ผิดสัญญา และเม่ือเขาไดรับความไววางใจ (อะมานะฮ) เขาก็ละเลยบิดพร้ิว” (บันทึก
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โดยอัลบุคอรีและมุสลิม ) และจากทานศาสดาไดกลาววา “แทจริง  ความละอายเปนสวนหน่ึงของ
ความศรัทธา” บันทึกโดยอัลบุคอรีและมุสลิม) 
  (4.7) จากทานศาสดากลาววา “จงสํารวมตนตอส่ิงตองหาม (ตามพระ
บัญญัติ) ทานจะเปนผูเปนเลิศสุดในการนมัสการภักดี และจงพึงพอใจในส่ิงท่ีอัลลอฮฺกําหนดใหแก
ทาน ทานก็จะเปนผูถึงซ่ึงความพอเพียงทาสุดในโลก และจงทําดีตอเพื่อนบานของทาน ทานจะได
เปนศรัทธชน (มุอฺมิน) ท่ีสมบูรณท่ีสุด และจงรักท่ีจะใหแกผูอ่ืนในส่ิงท่ีทานรักจะใหแกตัวทานเอง 
ทานจะไดเปนมุสลิมท่ีสมุบูรณแบบ และจงอยาหัวเราะมากเกิน แทจริงการหัวเราะมากน้ันทําให
หัวใจตายดาน” (บันทึกโดยอัตติรมิซี) 
 (4.8) ประพฤติปฏิบัติจริยธรรมอันดีงาม ดังวจนะของทานศาสดาท่ีวา “องค
พระผูอภิบาลของฉันไดบัญชาใชฉันในส่ิง 9 ประการดังนี้คือ 1. ความยําเกรงตออัลลอฮฺท้ังในที่ลับ
และท่ีเปดเผย 2. คําพูดอันเท่ียงธรรมไมวาในยามท่ีพึงพอใจหรือในยามโกรธ 3. ความพอดีในเวลา
ยากจนหรือเวลาที่มั่งมี 4. ใหผูกมิตรแกผูท่ีตัดขาดจากฉัน 5. ใหเอ้ือเฟอตอผูแลงน้ําใจตอฉัน 6.  
ยกโทษใหแกผูท่ีขมเหงฉัน 7. ใหเวลาท่ีฉันนั่งเงียบคือเวลาท่ีฉันครุนคิดและการเปลงเสียงของฉัน
เปนการกลาวรําลึกถึงพระองค 8. การมองของฉันเปนการไดขอเตือนสติ 9. ใหฉันกําชับ (ผูคน) ให
กระทําคุณงามความดี ”รายงานโดย ทานเราะซีน “จงหยั่งตรองดูหัวใจของเจาเปนสําคัญ ดวยความ
ดีนั้นคือส่ิงท่ีหัวใจของเจารูสึกวา (ทําไปแลว) เปนสุข และหัวใจก็สงบ สวนความบาปน้ันคือส่ิงท่ี 
(ทําลงไปแลว) รูสึกถึงความยุงเหยิงและเกิดความสับสนในหัวอก และมาตรแมนวาเจาจะไตรถาม
ผูคน และพวกเขาไตรถามเจา (ก็จะไมเหมือนถามใจตัวเอง)”  บันทึกโดยอิหมามอะหฺมัดและดารมีย 
“จงสํารวมตนตออัลลอฮฺ ไมวาทานจะอยู ณ แหงใดและจงทําดีตอบแทนความช่ัวเพ่ือจะไดลบลาง
กัน และจงอยูรวมกับผูคนดวยจรรยามารยาทอันดีเถิด” (บันทึกโดยอิหมามอะหฺมัด อัตตุรมิซีรืและ
ดารมีย) 
   (5) การรูจักผูอ่ืนของคนดีซ่ึงยอมทนตอทุกส่ิงเราและการยั่วยุดวยศรัทธายอม
ผานพนทุกส่ิงท่ีถาโถมเขามาในชีวิตไดอยางทองคําท่ีบริสุทธ์ิท่ีไมวาจะถูกเผาหลอมหรือทุบดวย
ฆอน อยางไรก็คงความบริสุทธ์ิของตนไวไดในท่ีสุด คนท่ีมีบุคลิกภาพตามนี้ยอมเขมแข็งในยาม
วิกฤติ จิตใจยอมใสสะอาดมีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรับมอบหมายและไววางใจจากผูอ่ืน จะมี
ลักษณะมรรยาทเปนท่ีประทับใจแกผูคนท่ีไดรูจักและพบเห็น ท้ังนี้คนโดยท่ัวไปจะผานสีสรรคของ
ชีวิตไปอยางสะอาดบริสุทธ์ิไรมลทินนั้นเปนเร่ืองยากดวยความท่ีคนนั้นออนแอตอส่ิงเราและ 
ความบอบบางตอภาวะการกดดันท้ังหลาย ดังนั้นภาพของคนท่ีใชชีวิตอยางบริสุทธ์ิใจสะอาดมี
ความสมถะมักนอย ยืนหยัดบนหลักการและความเท่ียงตรงจึงยากจะมีใหเห็น แตท้ังนี้ไมได
หมายความวาคนอันเปนปุถุชนจะไมสามารถปฎิบัติคุณงามความดีไดอยางสมํ่าเสมอในชีวิตของตน 
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แตคนตองไดรับการขัดเกลามลทินอยูเสมอๆ จากการยอมดวยสีของความศรัทธาก็จะเปนคนท่ี
สมบูรณแบบคงทนอยูไดนานแสนนานตราบท่ีหัวใจยังมีศรัทธาอยางลึกซ้ึงตอศรัทธาในหลัก 
คําสอนของศาสนาท่ีเท่ียงแท และปฎิบัติตนตามแบบฉบับของศาสดา ท้ังนี้คนท่ีมีสภาพลอแหลม
ท่ีสุดตอสิ่งเลาและความยั่วยุของชีวิตมักไดแก บรรดาผูมีอิทธิพลและชนช้ันปกครองท่ีหางไกลจาก
การมีศรัทธา  
 ในประวัติศาสตรอิสลามนั้นบรรดาชนช้ันผูนําและนักปกครองท่ีมีศรัทธา
และไดรับการขัดเกลาใหบริสุทธ์ิสะอาดตามคําเทศนาของทานศาสดานบีมูฮัมมัดศ็ฮลฯ สามารถ
ครองตนใหพนส่ิงเราและความยั่วยุท่ีอาจทําใหชีวิตตองมัวหมองไปได เชน อบูบักรประมุขของ
จักรวรรดิ์ประชาคมอิสลาม สืบตอจากทานนบีมูฮัมมัดศ็อลฯตามชีวประวัติของทานนั้น วันหนึ่ง
ภรรยาของทานตองการทานขนมหวาน นางจึงจัดหาขนมมาดวยเงินท่ีเปนงบกลางท่ีใชเล้ียงดู
ประมุขและครอบครัว  เม่ือทานทราบเขาทานก็ไดส่ังใหคืนเงินสวนนี้กลับกองคลังกลาง โดยใหหัก
เงินเดือนคร้ังตอไปออกเทาจํานวนขนมน้ัน ความสมถะของทานอบูบักรซ่ึงในเวลานั้นทานได
ปกครองคาบสมุทรอาระเบีย รวมถึงบะหเรน โอมานและเยเมนท่ีเพิ่งทยอยเขารวมกับอาณาจักร
อิสลาม ภายหลังท่ีพนจากการเปนเมืองข้ึนของเปอรเซียและเอธิโอเปย เหตุการณทํานองเดียวกันท่ี
เกิดข้ึนแกทานอุมัรผูเปนประมุขคนท่ีสองของอิสลามท่ีสืบตอจากทานอบูบักรในชวงเวลาการ
ปกครองของทานนั้น จักวรรดิ์อิสลามไดยึดครองจักวรรดิ์เปอรเซียไดท้ังหมดและมีชัยเหนือ
อาณาจักรโรมันไบแซนไทนยึดไดดินแดนปาเลสไตนและซีเรีย นับวาทานเปนประมุขท่ีทรงอํานาจ
มากท่ีสุดของโลกในเวลานั้น เม่ือถึงวันท่ีทานตองงเดินทางจากเมืองมะดีนะฮเพื่อไปรับมอบกุญแจ
เมืองเยรูซาเล็มจากโรมันไบแซนไทนนั้น ผูคนชาวโรมันและชาวซีเรียนั้นตางวาดภาพวาทาน
จะตองมาในขบวนแหเกียรติยศในฐานะประมุขของอาณาจักรผูชนะสงครามท่ีม่ังค่ังและทรงอํานาจ
ท่ีสุดในเวลานั้น แตส่ิงท่ีปรากฎในบันทึกของนักประวัติศาสตรอิสลามผูมีช่ือเสียงอยางอิบนุกะษีรก็
คือ ทานอุมัรเดินทางมายังเยรูซาเล็มดวยอูฐไมมีหมวกหรือผาโพกศรีษะท่ีบดบังแสงแดดอับรอน
ระอุไมมีอานหรือกูบบนตัวอูฐมีเพียงผาขนสัตวหนาๆ พับไวแทนอานเพื่อรองนั่ง ซ่ึงเม่ือเวลาทาน
ลงจากหลังอูฐเพื่อหยุดพักการเดินทางทานก็จะใชผาผืนนี้ปูเพื่อพักผอนหรือหนุนศรีษะนอนในยาม
คํ่าคืน จากเร่ืองจริงในประวัติศาสตรท่ีทําใหเราเห็นวาการท่ีบุคคลสามารถทนตอทุกส่ิงเราและส่ิง 
ยั่วยุท่ีพรอมจะทําใหเสียคนไปไดทุกรูปแบบ ก็เพราะบรรดาชนช้ันปกครองเหลานั้นไมวาจะเปน 
ทานอบูบักรหรืออุมัรท่ีมีชีวิตเปล่ียนจากคนธรรมดาสามัญไปสูการเปนผูนําระดับโลกแทนผูนําและ
ชนช้ันปกครองเดิมๆ ในมณฑลซีเรีย จอรแดนและอียิปตของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน โอมาน 
อิรักและเปอรเซีย ทานเหลานี้มิไดกาวสูการรับภาระบริหารอาณาจักรดวยวิธีการที่งายๆ แตหาก
ลวนไดรับการอบรมบมสรางและขัดเกลาตนและจิตใจมาแลวเปนอยางดีภายใตการเทศนาและ
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อบรมของทานศาสดานบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) ส่ิงนี้ทําใหทานเหลานี้แตกตางจากบรรดานักการเมืองและ
ชนช้ันปกครองโดยท่ัวไปท้ังในอดีตและปจจุบันท่ีกาวเขาสูเวทีการเมืองและการปกครองภายใต
แรงจูงใจของลาภยศ อํานาจ และมีเปาหมายเพื่อสีสรรคของชีวิตในโลกนี้เทานั้น นับเปนหน่ึงใน
ผลสําเร็จของการเปนศาสดานบีของทานท่ีไดอบรมสหายและสาวกของทานใหบริสุทธ์ิสะอาด 
อบรมจรรยามรรยาท และช้ีนําใหมุงยึดถือในความสมถะ ความนอบนอม ความตระหนักในภาระท่ี
ไดรับหมอบหมายตามแตละสภาพของแตละบุคคลจะพึงมีและเสียสละ มีความยําเกรงสูงสุด
ตออัลลอฮฺองคพระผูทรงอภิบาล  
 อิสลามสงเสริมใหมุสลิมมีความสมบูรณในทุกดานไมวาดานรางกาย จิต
วิญญาณ อารมณ สังคมและเจตคติ การที่มีรางกายท่ีแข็งแรงนับเปนเง่ือนไขสําคัญของการเปนผูนํา
ท่ีดี อัลลอฮฺทรงกลาวถึงสาเหตุของการเลือกฏอลูตเปนกษัตริยเพราะฏอลูตมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
ดังอัลกุรอานกลาวไวความวา“ อัลลอฮฺไดทรงคัดเลือกเขา(ฏอลูต)ใหมีอํานาจเหนือพวกทานแลว
และไดทรงเพิ่ม ใหแกเขาซ่ึงความรูอันมากมายและรางกายท่ีแข็งแรง ” (อัลบะกอเราะฮฺ : 247) 
นอกจากนี้ทานนบีฯยังไดกลาวอีกความวา “มุอฺมินท่ีมีสุขภาพแข็งแรงยอมดีกวาและเปนท่ีรัก
ของอัลลอฮฺยิ่งกวามุอฺมินท่ีมีสุขภาพออนแอ แตท้ังมุอฺมินท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและมุอฺมินท่ีออนแอ
ตางก็มีความดี” (รายงานโดยอาหมัด) เนื่องจากกีฬายุคปจจุบันไดกลายเปนธุรกจิท่ีมีผลประโยชน
มหาศาลแอบแฝง ขณะท่ีการสงเสริมกีฬาก็เปนไปอยางแยกสวนไมบูรณาการและคํานึงถึงสวนอ่ืนๆ
ของการพัฒนา ทําใหการเขามีสวนรวมอันไรขอบเขตเปนเหตุใหเยาวชนตองเส่ียงกับพฤติกรรม 
เชิงลบดังนี้ 
 (5.1) เปนเหตุใหคบเพื่อนที่ไมดี มั่วสุม ติดกับดักของยาเสพติด การพนัน
และกออาชญากรรมอ่ืนๆ มีความสัมพันธอันไรขอบเขตระหวางชายหญิงและพฤติกรรมเลียนแบบ
เชิงลบจากนักกีฬาท่ีช่ืนชอบ 
 (5.2) ละเลยการละหมาด การศิลอดและบทบัญญัติอ่ืนๆ ในอิสลาม 
 (5.3) การติดตามโปรแกรมกีฬาอันไรขอบเขต ทําใหมีผลตอสุขภาพเสียเวลา
และทรัพยสิน พฤติกรรมติดคานิยมท่ีไมดี เปนตน 
 (5.4) การรองเพลงในปจจุบัน คือประตูสูพฤติกรรมเบ่ียงเบน เปนส่ือในการ
ทําลายระบบคุณธรรมจริยธรรม เปนพาหะการแพรขยายความช่ัวราย ท้ังนี้เนื่องจากบรรดาผูไมหวัง
ดีตออิสลามไดพยายามใชการรองเพลงเปนเคร่ืองมือในการทําลายเยาวชนมุสลิม อิบนุมัสอูดได
กลาววา “น้ําเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหตนไมผลิดอกออกผลฉันใด เสียงรองเพลงก็เปนปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหหัวใจมีสภาพเปนกลับกลอก (นิฟาก) ฉันนั้น” อิบนุตัยมียะฮฺ (ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานทาน) 
กลาววา เสียงรองเพลงคือ กุญแจสูการกระทําซินา (การมีเพศสัมพันธนอกสมรส) การตั้งภาคีและ
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พฤติกรรมไรจริยธรรมทั้งหลาย อิบนุลก็อยยิม (ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานทาน) ไดกลาววา “เม่ือ
ลูกๆ เร่ิมเขาใจและส่ือภาษาได พอแมจําเปนตองใหเขาหางไกลจากท่ีชุมนุมอันไรสาระ การฟงเพลง
หรือชมกิจกรรมท่ีตองหามท้ังหลาย ท้ังนี้เนื่องจากหากลูกๆมีความเคยชินในส่ิงดังกลาวต้ังแต
เยาววัยแลว เปนการยากสําหรับเขาท่ีจะสลัดท้ิงพฤติกรรมเหลานั้นยามท่ีเขาเติบใหญ ”ผลกระทบ
ของการรองเพลงตอพฤติกรรมเยาวชนคือ  
 (5.4.1) ลุมหลงกับอารมณอันเพอเจอ ไรสาระ 
 (5.4.2) การรองเพลงและดนตรีคือตนเหตุของการมีพฤติกรรมม่ัวสุม 
ติดยาเสพติด 
 (5.4.3) ติดกับดักความรักอันจอมปลอม ความวิตกกังวลอันไรคาและ
ความรูสึกเดียวดายท่ีสับสนและวาวุน 
 (5.4.4) เสียงรองเพลง คือ กุญแจสูการกระทําซินา และพฤติกรรมไร
จริยธรรมท้ังหลาย 
 (6) การเขาสังคมและมีคานิยมท่ีผิดๆ สัญญาณตางๆของเยาวชนท่ีมีคานิยมท่ี
ผิดๆ 
 (6.1) การตามแฟช่ันอยางไมลืมหูลืมตาเชน แฟช่ันการแตงกาย ทรงผม  
การพูดจา เคร่ืองใชสวนตัว การติดตอสัมพันธหญิงชายอันไรขอบเขตและไมมีการควบคุม 
 (6.2) การมีคานิยมท่ีผิดๆ ทําใหเยาวชนติดกับดักพฤติกรรมไรศีลธรรมตางๆ 
เชน มั่วสุมติดการพนัน ยาเสพติด ใชชีวิตท่ีหรูหราฟุมเฟอย (มีรสนิยมสูงแตรายไดต่ํา) 
 (6.3) การมีสภาพแวดลอมท่ีไมดี เชน บาน เพื่อน สถานศึกษา นับเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมที่เบ่ียงเบน 4- การเขารวมงานสังคมและประเพณีท่ีขัดกับหลักการ
อิสลาม 
    (7) การคล่ังไคลดารานับเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของเยาวชนท่ีนําไปสู
พฤติกรรมเบ่ียงเบน มีแบบอยางท่ีไมดี นิยมความหรูหรา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ตามแฟช่ัน ถูกทําใหเคล้ิม
กับภาพมายาอันจอมปลอม ท้ังท่ีความเปนจริงมักตรงกันขามกับภาพท่ีปรากฏอยูเสมอ ท้ังนี้เพราะ
ดาราและการแสดงไดกลายเปนมายาธุรกิจท่ีอาศัยสัญญลักษณทาง ”เพศ” เปนสินคาและส่ิงปลุกเรา 
สวนลูกคาท่ีสําคัญของธุรกิจไรศีลธรรมนี้ก็คือเยาวชนนั่นเอง สัญญาณตางๆ ของเยาวชนท่ีบงบอก
การคล่ังไคลดารา 
 (7.1) การติดตามละครน้ําเนาตามนิตยสาร วิทยุและโทรทัศน 
 (7.2) การเปนแฟนคลับของดาราในขวัญใจ 
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 (7.3) พฤติกรรมเลียนแบบดาราที่ชื่นชอบ 6s ดังกลาวจึงเปนพาหะแหงความ
หายนะของเยาวชนท่ีพอแมควรตองใหความสําคัญและ เอาใจใสอยางใกลชิด ตอเนื่อง พรอมท้ังใช
ความอดทนเปนพิเศษ ความละเลยแมเพียงเส้ียววินาทีไมเพียงทําใหลูกรักตองประสบกับอนาคต 
ท่ีมืดมนเทานั้น แตบางทีตองแลกเปล่ียนกับความสูญเสียตางๆ ท่ีไมอาจทดแทนตลอดชีวิตได 
(ขออัลลอฮฺทรงคุมครองใหเราปลอดภัยดวยเถิด) 
 (8) สงครามทางความคิด นอกจากปญหาคุณธรรมจริยธรรมท่ีทําใหเยาวชนตอง
เส่ียงกับพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนแลว ปญหาท่ีรุมเราเยาวชนอีกประการหนึ่ง คือ สงครามทางความคิด 
สงครามทางความคิดเปนอาวุธอันทรงพลังท่ีทําใหสังคมมุสลิมออนแอ ไรคุณภาพ ซ่ึงสามารถสรุป
ถึงท่ีมาของสงครามทางความคิดได 2 ทาง คือ 

 (8.1) ปจจัยภายนอกที่กลุมผูไมหวังดีตออิสลามไดพยายามเผยแพรแนวคิด
ตางๆ ท่ีขัดแยงกับ หลักการอิสลามเชน อิสลามคือศาสนาท่ีนิยมความรุนแรงและเผยแพรดวย 
คมดาบ อิสลามคือศาสนาท่ีครํ่าครึไมเหมาะสมกับการปฏิบัติในสภาพปจจุบัน อิสลามเปนศาสนาท่ี
ขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชน จํากัดสิทธิสตรี อิสลามคือศาสนาท่ีปฏิเสธความหลากหลายและไม
สามารถรวมชีวิตในสังคมพหุ วัฒนธรรมไดอยางสันติสุขฯลฯ 

 (8.2) ปจจัยภายใน โดยท่ีสวนหนึ่งของมุสลิมท่ีไมเขาใจอิสลามอยางถองแท 
ไดพยายามตีความอิสลามตามอําเภอใจ ไมมีแหลงอางอิงท่ีนาเช่ือถือตามหลักวิชาการ ทําใหมี
แนวคิดท่ีไมสอดคลองกับคําสอนของอิสลาม เชน 
 (8.2.1) แนวคิดแยกศาสนาออกจากอาณาจักร 
 (8.2.2) เขาใจศาสนาโดยแยกสวน ไมครอบคลุม ศาสนาเปนเร่ืองของ
พิธีกรรมและไมมีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน 
 (8.2.3) แนวคิดสุดโตงในศาสนา 
 (8.2.3) แนวคิดท่ีเช่ือวา สามารถทําอะไรก็ได หากมีเปาหมายท่ีดี 
(เปาหมายท่ีดีทําใหมาตรการดีดวย) 
 (8.2.4) แนวคิดการหามปรามความอกุศลในสังคม  
 (8.2.5) แนวคิดการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางสันติสุข 
 (8.2.6) แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับ ญิฮาด(การตอสูในอิสลาม) นิฟาก (การ
กลับกลอก) วะลาอฺ (การมอบความรักและใหการสนับสนุน) บะรออฺ(การชิงชังและตอตาน) และ
ศัพทศาสนบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีมักถูกตีความอยางคลาดเคล่ือนและไมถูกตองตามเจตนารมณอันแทจริง
ของอิสลามฯลฯ ดังนั้นสงครามทางความคิดท่ีนอกเหนือจากการใสไคลจากผูมีอคติกับอิสลามแลว 
สวนหนึ่งมาจากมุสลิมดวยกันเอง อันเนื่องจากการตีความคําสอนผิดพลาดอยางรูเทาไมถึงการณ
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ภาพลักษณอันสวย งามของอิสลามจึงกลับกลายเปนศาสนาแหงความหวาดกลัว รุนแรง และไร
เหตุผล ส่ิงท่ีนาสลดใจก็คือกลุมท่ีตกเปนเหยื่อของความไมรูหรือความรูเทาไม ถึงการณของสังคมท่ี
มีตออิสลามในทุกยุคทุกสมัยก็คือ เยาวชนนั่นเอง การแกไขปญหาเยาวชนตามท่ีกลาวมาแลว 
จําเปนตองหามาตรการ เรงดวนตางๆ ดังนี้ 
 (8.2.6.1) สรางกําแพงแหงอีมานท่ีม่ันคงและถูกตอง 
 (8.2.6.2) ติดอาวุธทางปญญาและความเขาใจอิสลามอยาง 
ถองแท โดยการแปรเปล่ียนสูชีวิตจริง 
 (8.2.6.3) สรางสํานึกแหงความรับผิดชอบ จุดประกายแหง
ความเช่ือม่ันและความหวัง 
 (8.2.6.4) รับใชสังคมและกาวมารับงานดะวะฮฺ (การเผยแผ
อิสลาม) ดวยความมุงม่ันบนเสนทางสายกลาง 
 (8.2.6.5) มีความผูกพันและรวมมือระหวางพี่นองมุสลิมและ
เพื่อนตางศาสนิกท่ีอยูบน พื้นฐานการใหความชวยเหลือในส่ิงท่ีดีและความยําเกรง และไมรวมมือ
กระทําในส่ิงอกุศลและการละเมิดรุกราน 
 (8.2.6.6) ปรับป รุงและพัฒนาใหมี  ครอบค รัว คุณภาพ  
ส่ือคุณภาพ พื้นท่ีคุณภาพและการศึกษาคุณภาพ ท่ีเพียงพอกับความตองการของสังคม 
 (8.2.6.7) ลอมร้ัวดวยความรักและความเอาใจใสแกเยาวชน
อยางถูกตองตอเนื่อง  
 การกระทําโดยนัยยะนี้ยอมครอบคลุมไปในเร่ืองตางๆ มากมาย ท้ังเร่ืองท่ีใชใหกระทํา
และเร่ืองท่ีหามมิใหกระทําอันเปนการฮะรอมหรือตองหาม ซ่ึงจําเปนยิ่งท่ีตองดําเนินตามครรลอง
อิสลามอยางเครงครัดพรอมกันไปในหลายๆ ดาน โดยมิใชเปนเพียงการยึดตามเพียงบางดานและ
ละเลยในอีกบางดาน ดังท่ีอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกําชับไววา “พวกเจาจะศรัทธาแตเพียง
บางสวนของคัมภีร และปฏิเสธอีกบางสวนหระน้ันหรือ ดังนั้น ส่ิงตอบแทนแกผูกระทําเชนนั้นจาก
พวกเจาจึงไมใชอะไรอื่น นอกจากความอัปยศอดสูในชีวิตแหงความเปนอยูแหงดลกนี้เทานั้น และ
ในวันกิยามะฮฺพวกเขาจะถูกนํากลับไปสูการลงโทษอันฉกรรจยิ่ง และพระองคอัลลอฮฺนั้นจะไมทรง
เผลอในส่ิงท่ีพวกเจากระทําอยู” (อัลบะกอเราะฮฺ 2:85)  

 กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา หมายถึงโอกาสท่ีบางส่ิง
บางอยางท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอยูความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบหรือผูบริหารเอง ซ่ึงเปน
ผลลัพธของส่ิงท่ีเปนอันตราย ความเส่ียงนี้เกิดจากความไมแนนอน (Uncertainty) ซ่ึงสามารถวัดได
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จากความนาจะเปนของส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน แตละหนวยงานตางก็มีมุมมองเร่ือง 
ความเส่ียงแตกตางกันไป  
 วิธีการบริหารจัดการท่ีเปนไปเพื่อการคาดการณและลดผลเสียของความไมแนนอนท่ีจะ
เกิดข้ึนกับองคกร ท้ังนี้เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพมากข้ึนๆ ซ่ึง
มีข้ันตอนท่ีสําคัญของการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาดังนี้ การกําหนดวัตถุประสงคของ
องคกร (Objective Setting) ผูบริหารตองกําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจใหชัดเจนโดยตองสราง
ความม่ันใจวาวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนนั้นโดยมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic 
Objective) จากเหตุการณบงช้ี (Event Identification) ผูบริหารควรพิจารณาเหตุการณหรือกิจกรรม
บงช้ีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไมวาจะเปนแหลงภายในหรือแหลงภายนอกทุกดาน โดยการประเมิน
ความเส่ียง (Risk Assessment) เปนข้ันตอนท่ีผูบริหารประเมินท้ังความเส่ียงและโอกาสขององคกร 
รวมท้ังผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดจากความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  
เม่ือผูบริหารสามารถบงช้ีความเสี่ยงและประเมินความเส่ียงแลว ผูบริหารตองตัดสินใจวาจะใช
วิธีการใดจัดการกับความเส่ียงเหลานั้น) ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน (Accept theRisk) เม่ือ
ผูบริหารพิจารณาแลววาองคกรจะประสบกับความเส่ียงในระดับตํ่าจนยอมรับได ผูบริหารก็อาจจะ
ไมดําเนินการเพิ่มเติมอีก หรือลดความเส่ียง (Reduce the Risk) ซ่ึงผูบริหารอาจดําเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดผลเสียหาย เพ่ือทําใหระดับความเส่ียงอยูในเกณฑท่ียอมรับได การรวมรับ
ความเส่ียง (Share the Risk) ผูบริหารอาจตัดสินใจรวมแบงความรับผิดชอบกับองคกรอ่ืนในการ
บริหารจัดการความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Share the risk) เปนวิธีการท่ี
ผูบริหารอาจตัดสินใจดําเนินการบางอยาง เพื่อหลีกเล่ียงบางเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงแก
องคกรสถานศึกษา เพื่อเปนการลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนก็ได ปจจุบันสถานศึกษาโดยท่ัวไป 
มักมีกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมสําหรับบุคลากรในการควบคุมรวมถึง
นโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบัติงานขององคกร และการตรวจสอบและติดตาม
ดูแล (Monitoring) การตรวจสอบและติดตามผลถือเปนมาตรการในการควบคุมดูแลคุณภาพของ
การบริหารจัดการความเส่ียง โดยที่ผูบริหารจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการรวมถึงกระบวนการและวิธีการบริหารในแตละสถานศึกษา จากสภาพแวดลอมตางๆ ในการ
บริหารความเส่ียงดวย  
 การบริหารจัดการความเสี่ยงในอิสลามไดใหความสนใจตอสิ่งที่จะสงผลตอการ
บริหารจัดการทุกๆ ในรูปของปจจัยภายในและภายนอกองคการ หรือตัวแปรทางดานจริยธรรม
ของคนงานและวิถีชีวิตของตนเองและสังคม ในอีกแงหนึ่งคือทฤษฎีการบริหารจัดการในอิสลาม
ไดบรรจุคุณคาของสังคมดังกลาวถือเปนความจําเปนอยางยิ ่งเพราะมีอิทธิพลตอจริยธรรม 
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การบริหารจัดการโดยตรงและทางออม อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผูเปนเจาแหงสรรพสิ่งไดกลาวถึง
กฎเกณฑและระเบียบการดํารงชีวิตในลักษณะท่ีเปนสังคมสวนรวม ท้ังนี้ก็เพ่ือกําหนดเปนวิถีชีวิต
ของมนุษยในดานการบริหารจัดการ การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการบริหารจัดการที่มี
ความเหมาะสมที่สุดในฐานะเปนบาวของพระองค การประกอบอีบาดะฮฺไมใชเปนการตัดขาด
ความสัมพันธกับโลกแหง การทํางานการประกอบอิบาดะฮฺก็ไมใชวาจะตองใหความสําคัญตอ
ภารกิจโลก ชวงเวลาเดียวกันกลับทําใหสถานภาพของตนเองในฐานะเปนมนุษยทีพ่ระองคทรง 
สงมายังโลกนี้เพื่อเปนผูพัฒนาและทําใหโลกนี้มีความอุดมสมบูรณ และเปนผูเผยแพรกฎเกณฑ
ของพระองคตองหมดไป จากอัลกุรอานพระองคอัลลอฮฺตรัสไวความวา “และขามิไดสราง 
ญินและมนุษยเพื่ออื่นใด เวนแตเพือ่เคารพภักดีตอขา” (อัซซาริยาต 51 : 56)  แทจริงแลวการ
ประกอบอิบาดะฮนั้นจะครอบคลุมกิจการงานทุกอยางที่นํามาซึ่งประโยชนในการดําเนินชีวิต  
การดําเนินการตามกฎเกณฑหรือหลักการของอัลลอฮฺดังกลาวนั้นจะเร่ิมจากสถาบันครอบครัวเปน
พื้นฐานของสังคม จากนั้นไดรับการสนับสนุนจากปจจัยอื่นๆ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง
และการจัดการ เมื่อวิถีชีวิตดังกลาวไดรับการยึดถือโดยสังคมแลวจะทําใหเกิดองคการทางการ
บริหารตางๆ  ที ่ม ีสมาชิกองคกรอันประกอบไปดวยผู บร ิหารผู ปกครองที ่ม ีความศรัทธา  
การดําเนินงานของพวกเจามีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริต การปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ
ทุกประการและละเวนสิ่งที่พระองคทรงหาม ขณะนั้นกิจการงานทุกอยางจะดําเนินไปดวยความ
เปนระเบียบเรียบรอยยุติธรรมที่สมดุล และสอดคลองกับความตองการสังคมอิสลามและหลัก 
ยึดมั่น (อะกีดะฮฺ) ตลอดจนคําสอนของพระองค ทฤษฎีการบริหารจัดการในอสิลามยังไดเสนอ
ผูบริหารทุกคนใหดําเนินการบริหารอยางนิ่มนวล โดยปราศจากการบังคับขูเข็ญใหคนงานทํางาน
นอกเหนือความสามารถของเขา ทฤษฎีบังคับใหความสําคัญตอการเปนมนุษยและจิตใจและ 
ใหเกียรติมนุษยในฐานะเปนผูที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ความสามารถทีต่นมีอยูไมวา
ความสามารถทางดานสติปญญา รางกายและจิตใจจากหลักการชูรอและการรวมมือในการบริหาร
จัดการนอกจากนั้นแลว ทฤษฎีการบริหารจัดการในอิสลามทฤษฎีการบริหารจัดการในอิสลามให
ความสําคัญตอระเบียบวินัยพรอมทั้งไดกําหนดภาระหนาที่และความรับผิดชอบของโครงสราง
การบริหารองคการ ขณะท่ีเรียกรองเพ่ือใหการดําเนินงานท่ีดีทุกอยางไดรับการปฏิบัติตาม อิสลาม
สอนใหมุสลิมทุกๆ คนมีหนาท่ีรับผิดชอบและจะตองถูกไตสวนในงานท่ีตนรับผิดชอบทุกอยาง 
เชนในฐานะท่ีเปนลูก ภรรยา สามี พอแม หัวหนาหรือผูปกครอง อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวใน 
อัลกรุอานความวา “อัลลอฮฺมิทรงกําหนดภาระหนักกับชีวิตใด เวนแตตามท่ีไดทรงประทานแกมัน 
(ชีวิตนั้นๆ) ในไมชาพระองคจะทรงทําใหมีความสะดวกสบายหลังจากความยากลําบาก”  
(อัลกุรอาน 65, โองการท่ี 7) และทานนบี ศ็อลฯไดกลาวไวความวา “ทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบและ
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ทุกคนจะถูกไตสวนในหนาท่ีของตน ผูนํามีหนาท่ีรับผิดชอบ และเขาถูกไตสวนในการปกครองของ
เขา บุรุษมีหนาท่ีดูแลครอบครัวของเขา เขาจะถูกไตสวนในหนาท่ีของเขา สตรีมีหนาท่ีดูแล
บานเรือนสามีนาง นางจะถูกไตสวนในหนาท่ีนั้น คนใชมีหนาท่ีดูแลทรัพยสินของนาย เขาจะถูกไต
สวนในหนาท่ีนั้น และบุตรมีหนาท่ีดูแลทรัพยสินของบิดา เขาจะถูกไตสวนตามหนาท่ีของเขา” 
(รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม) “จงประกอบกิจเพื่อโลกนี้ ประดุจดังทานจะมีชีวิตอยูช่ัวนิรันดร และ
จงประกอบกิจเพื่อปรโลกประหน่ึงวาทานจะตายในวันพรุงนี้”  (รายงานโดยอิบนุอะชากิร) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยในสถานศึกษา และในระบบธุรกิจ สถานประกอบการ 
อ่ืนๆ ท่ีมีการบริหารความเส่ียงในองคกร ซ่ึงงานวิจัยท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษามีดังตอไปนี้  
 1. งานวิจัยในประเทศไทย  
 ดวงใจ  ชวยตระกูล (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา 1) ปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ ดานการเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความม่ันใจ 
ทางการศึกษา ดานส่ิงแวดลอม และดานการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยปจจัยความเส่ียงของ 
สถานศึกษาในเมือง นอกเมือง และในแตละภูมิภาค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 2) แนวทางการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานพบวา ปจจัย
ความเส่ียง ดานการเรียนการสอน ควรใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการ
ในการปองกันความเส่ียง รวมไปถึงถายโอนความเส่ียง ปจจัยความเส่ียงดานการเงินควรใชวิธีการ
บริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียง ปจจัยความเส่ียงดาน
ความม่ันใจทางการศึกษาควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียง รวมถึง 
การมีสวนรวมของภาคีคือชุมชน ผูปกครองและผูประกอบการ ปจจัยความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม
ควรใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความ เส่ียงรวมไป
ถึงถายโอนความเส่ียง ปจจัยความเส่ียงดานการบริหารจัดการความปลอดภัยควรใช วิธีการควบคุม 
และหามาตรการในการปองกันความเส่ียงรวมไปถึงการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครอง บุคลากร 
ในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของ  
 ประกอบ  กุลเกล้ียง (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารความเส่ียง  
เพื่อปองกันคอรัปช่ันในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวาการคอรัปช่ันยังมีปรากฏในสังคมไทยและใน 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและมีความซับซอนยากแกการตรวจสอบ เนื่องจากวัฒนธรรมของคนไทย 
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และของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดโครงสรางสถานศึกษาไมสอดคลองตอ 
ภารกิจที่เปล่ียนไปสูการกระจายอํานาจรูปแบบ การบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันคอรัปช่ันใน 
สถานศึกษาพบวามีองคประกอบตางๆ คือ 1) วัตถุประสงคของรูปแบบ 2) ดัชนีชี้วัดรูปแบบ 3) 
แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ ประกอบดวยหลักการจัดการความเส่ียงหลักการกระจายอํานาจ  
แบบการมีสวนรวม หลักการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และหลักการควบคุมองคกร แตละหลักการ
ประกอบดวยแนวทางการปฏิบัติและใชการตรวจสอบความตรงของรูปแบบ โดยการจัดการ 
สัมมนาขัดเกลาสาธารณะรูปแบบ  
 พรตพร  อาฒยะพันธุ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของประสิทธิภาพ  
การบริหารความเส่ียงท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMES ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 1) 
ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ดานการระบุความเส่ียง ดานการประเมินความเส่ียงและ 
ดานการติดตามประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ดําเนินงาน โดยรวม และดานลูกคา 2) ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ดานการระบุความเส่ียง 
มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ดานกระบวนการภายใน และ 3)  
ประ สิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ดานการประเมินความเส่ียง มีความสัมพันธและผลกระทบ 
เชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ดานการเรียนรูและพัฒนา โดยสรุป ประสิทธิภาพการบริหาร 
ความเส่ียงของธุรกิจ SMES มีความสัมพันธและผลกระทบตอการดําเนินงาน 
 พัฑฒิตา  สุภีสุทธ์ิ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงใน
องคกรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่คัดสรรพบวา พยาบาลวิชาชีพรับทราบนโยบายในการนํา 
กระบวนการบริหารความเส่ียงมาใชในองคกร มีการนํานโยบายมาสูการปฏิบัติโดยมีการแตงตั้ง 
คณะกรรมการการบริหารความเส่ียง พยาบาลวิชาชีพรับรูถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
การบริหารความเส่ียง 2 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการพบปญหาในเร่ืองของการไมเขียนรายงาน 
อุบัติการณ และการไมไดรับการตอบสนองจากการรายงานอุบัติการณ 2) ดานบุคลากรพบปญหา 
เร่ืองการขาดความรูเร่ืองกระบวนการบริหารความเส่ียง การไมใหความรวมมือและความรูสึกขาด 
ขวัญและกําลังใจ  
 สารนิติ  บุญประสพ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาเจตคติตอบรรยากาศการบริหาร 
ความเส่ียงและการปฏิบัติการบริหารความเส่ียงดานความคลาดเคล่ือนทางยาพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พบวา พยาบาลวิชาชีพมีเจตคติตอบรรยากาศการบริหาร 
ความเส่ียงดานความคลาดเคล่ือนทางยา โดยรวมอยูในระดับดี พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ 
ทํางานและปฏิบัติงานในแผนแตกตางกันมีเจตคติตอบรรยากาศการบริหารความเส่ียงดาน 
ความคลาดเคล่ือนทางยาไมแตกตางกัน พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกันมีการ 
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ปฏิบัติการบริหารความเส่ียงดานความคลาดเคล่ือนทางยาโดยรวมไมแตกตางกัน พยาบาลวิชาชีพท่ี 
ไดรับอบรมดานการบริหารความเส่ียงมีเจตคติตอบรรยากาศบริหารความเส่ียงดานความ 
คลาดเคล่ือนทางยาดีกวา และมีการปฏิบัติการบริหารความเส่ียงดานความคลาดเคล่ือนทางยาบอย
กวาพยาบาลวิชาชีพท่ีไมเคยไดรับการอบรมบริหารความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
 จันทนา  กุศลรุงรัตน (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารความเส่ียง
ของผูประกอบการท่ีอยูในอุตสาหกรรมสงออกกุงสดแชแข็ง แชเย็น โดยศึกษาเฉพาะกิจการ 5 
บริษัท ซ่ึงผลการศึกษาในภาพรวมสรุปปจจัยเส่ียงตามประเภทธุรกิจได 4 ปจจัย คือ ความเส่ียง 
จากตลาด ความเส่ียงจากข้ันตอนการดําเนินงานและกระบวนการผลิต ความเส่ียงทางการเงิน และ
ความเส่ียงจากกฎระเบียบของประเทศคูคา และพบวาแตละกิจการแมจะเผชิญกับความเส่ียงประเภท
เดียวกัน แตมีขนาดความเส่ียงแตกตางกัน รวมทั้งกิจการขนาดเดียวกันก็ยังมีความเส่ียงท่ีแตกตางกัน  
 นิตย  โรจนรัตนวาณิชย (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบการ 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวา ดานการ 
ปฏิบัติงานของครู กระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร แหลงทรัพยากร การบริการ และความปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 อิศราพล  ล้ิมเพียรชอบ (2547, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการประยุกตการ
บริหาร ความเส่ียงในการกอตั้งโรงงานผลิตรองเทา ผลการศึกษาพบวา จากกลุมความเส่ียงท้ังหมด
ไดแก ความคงท่ีของแรงงานท่ีมีทักษะความสามารถในการไมทําใหเกิดของเสีย ความสามารถใน
การผลิตแบบพอดี ประสิทธิภาพของมูลคาเพิ่มของการทํางาน ทักษะของพนักงานท่ีมีเพียงพอ และ
ความคงที่ของเครื่องจักร และจากแนวทางในการวิเคราะหและปองกันความเส่ียง พบวาโรงงาน 
กรณีศึกษาสามารถมีคา % Takt Time เฉล่ียของแตละสัปดาหในชวงเดือนสุดทายของการเก็บขอมูล 
คือ เดือนธันวาคมเกินกวา 85% ท่ีไดตั้งเปาไว  
 บุญชวย  เล้ียวประไพ (2546, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการจัดการความเส่ียงจากอัตรา 
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของผูนําเขา ผูสงออกและผูนําเขา-สงออก พบวา 1) ปจจัยสําคัญท่ีมี 
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการทําประกันภัยความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศคือ 
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจนอกประเทศ คาเงินบาทออนแอ แนวโนมของอัตราแลกเปล่ียนท่ี 
สูงข้ึนและความตองการทราบตนทุนท่ีแนนอนในการทําธุรกรรมระหวางประเทศ 2) ผูท่ีมีสวน 
เกี่ยวของกับการทําประกันภัยความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน สวนใหญเปนเพศหญิงและมีตําแหนง 
งานในระดับผูจัดการฝายการเงิน ธุรกิจประเภทผูสงออกจะสนใจทําประกันภัยความเส่ียงจากอัตรา 
แลกเปล่ียนมากที่สุด รองลงมาคือธุรกิจประเภทผูนําเขาและสงออก สวนรูปแบบของการทํา 
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ประกันภัยความเส่ียง คือ Forward โดยสกุลเงินท่ีนิยมปองกันความเส่ียงคือสกุลเงินดอลลาร 
สหรัฐอเมริกา 3) ธุรกิจผูนําเขา ผูสงออก และผูนําเขา-สงออก มีความพึงพอใจในการทําประกันภัย 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  
 ชวไล  ชุมคํา (2545, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองผลของการศึกษาอบรมการปองกัน 
ความเส่ียงตอความสามารถในการจัดการความเส่ียงของพยาบาลวิชาชีพกรณีศึกษาโรงพยาบาล 
เลิศสิน พบวา การฝกอบรมการปองกันความเส่ียง ทําใหความสามารถในการจัดการความเส่ียงดาน
การบริหารยา และเวชภัณฑในหอผูปวยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลเลิศสินเพิ่มข้ึน  
 ชัยพร  มังกรเดชไชยกุล (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการ 
ตัดสินใจในการเลือกโครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน พบวา การตัดสินใจเลือก 
โครงการโดยใชความสัมพันธของหลักเกณฑในแตละดานในการตัดสินใจ คือ การตัดสินใจ
ทางดานเศรษฐศาสตรการลงทุนโดยคํานึงถึงในดานการเงิน การตัดสินใจในรูปแบบท่ีมีหลักเกณฑ
หลายๆ ดานโดยใชโมเดลบราวนกิ๊บสัน การตัดสินใจภายใตความเส่ียงและความไมแนนอนโดยใช
การวิเคราะหความเปนไปไดของกระแสเงินสด และการวิเคราะหความไวระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ งกลาวไดถูกออกแบบมา ซ่ึงประกอบดวย 4 โมดุลคือ ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMM) 
ระบบ การประเมินโครงการภายใตภาวะการที่แนนอน (PAM) ระบบการประเมินโครงการภายใต
หลักเกณฑตางๆ (MRM) ระบบการประเมินโครงการภายใตความเส่ียงและความไมแนนอน 
(PERUM) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ไดถูกสรางข้ึนโดยการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลดวย 
ภาษาเดลไฟ และสามารถนํามาติดต้ังเพื่อใชงานบนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรท่ัวไป การทดสอบ 
ระบบไดทําการทดสอบระบบโดยทําการคัดเลือกโครงการผลิตกระแสไฟฟาโดยมีทางเลือก 3 
ลักษณะคือ โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเคร่ืองยนตดีเซล เคร่ืองยนตน้ํามันเตาและเคร่ืองยนต 
แกส ซ่ึงสามารถใชสนับสนุนการตัดสินใจเลือกโครงการดังกลาวไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  
 2. งานวิจัยในตางประเทศ  
 คาน และ เบอรเนส (Khan & Burnes, 2007, pp. 197-216 อางถึงใน สุมนา  เสือเอก, 
2553, หนา 73) ไดศึกษาเร่ืองความเส่ียงและการจัดการโซอุปทาน โดยเปนการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีผานมา ซ่ึงพบวามีการอภิปราย และถกเถียงในประเด็นเร่ืองความเส่ียงคอนขางมาก ท้ังในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ แตในทางปฏิบัติจําเปนท่ีจะตองมีการประยุกต จากทฤษฎีเกี่ยวกับความ
เส่ียง และวิธีการจัดการความเส่ียงในโซอุปทานใหเขากับธุรกิจแตละประเภท โดยผูวิจัยไดเสนอวา
ควรจะเปนรวบรวมทฤษฎีตางๆ มาใชและทุกองคกรก็ควรให ความสําคัญกับการจัดการความเส่ียง
และโซอุปทานดวย  
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 บรักเก็น แค็กเกอร และนิวเลท (Bruggen, Kacker & Nieuwlaat, 2005, p. 141 อางถึง
ใน สุมนา  เสือเอก, 2553, หนา 73-74) ไดศึกษาผลกระทบจากความแตกตางดานวัฒนธรรมของ
พันธมิตรในยุทธศาสตรชองทางการตลาดของการสงออกแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) ในสหรัฐ 
พบวาหลายบริษัทในสหรัฐไดมองหาตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการในตางประเทศ ซ่ึงขณะน้ี
ตลาดระดับนานาชาติยังคงเปนเร่ืองเรนลับสําหรับอีกหลายบริษัท ดังนั้นพวกเขาจึงไดพยายามท่ีจะ
มองหายุทธศาสตรของตลาดตางประเทศท่ีสามารถลดความเส่ียงและปญหาดานการเงินลงได การ
ใชผูแทนจําหนายตางชาติเพื่อเจาะตลาดในตางประเทศน้ันเปนเร่ืองท่ี นาสนใจสําหรับหลายๆ 
บริษัทในสหรัฐ โดยเช่ือวาผูจัดจําหนายตางชาติในตางประเทศมีความรู และความสามารถดาน
การตลาดและตรรกกะในการแนะนําสินคาไปยังผูบริโภค และยังชวยลดความเส่ียงใหกับผูสงออก
อีกดวย ในทางทฤษฎีนั้นสถานการณเชนนี้มีแตไดกับได โดยผูสงออกสามารถเขาสูตลาด
ตางประเทศโดยเสียคาใชจายไมสูงนัก ในขณะท่ีผูจัดจําหนายสามารถเขาถึงผลิตภัณฑและบริการที่
ตองการ ซ่ึงเปนการเพิ่มรายไดและผลกําไรให แตปญหาก็ยังมีอยูในกระบวนการการใชของ
ยุทธศาสตรนี้และปญหาดานการเช่ือมผูสงออกและผูแทนจําหนายเขาดวยกันเม่ือมีการรวม ชองทาง
การตลาดน้ีทําใหจําเปนตองมีการรวมปญหาเร่ืองการบริหารระดับองคกรเขาไปดวย ซ่ึงรวมไปถึง
ปญหาดานภาระหนาท่ีท่ีไมชัดเจน ไมมีการกําหนดความรับผิดชอบ และไมมีการกําหนด 
ความสัมพันธระดับผูบริหารและพนักงานท่ีชัดเจนดวย ในความพยายามที่จะผานพนความทาทาย
เหลานี้ไปไดนั้น พันธมิตรและยุทธศาสตรของพันธมิตรไดถูกพัฒนาข้ึนเม่ือไมกี่ปท่ีผานมาท้ังใน
ชองทางระดับประเทศและระดับนาชาติ พันธมิตรทางยุทธศาสตรโดยธรรมชาติแลวจะอยูบน
พื้นฐานดานความเช่ือม่ัน ขอตกลงและความรวมมือระหวางสมาชิกตรงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระหวางกัน เม่ือมีความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางผูสงออกและหุนสวนในตางประเทศอาจเกิด
ความไมเขาใจกันระหวางพันธมิตรได ถาความแตกตางทางวัฒนธรรมมีมากพอท่ีจะสงผลกระทบ
ในกระบวนการการติดตอส่ือสารระหวางหุนสวน ผูบริหารท่ีรับผิดชอบการสงออกสูผูแทน
จําหนายในตางประเทศนั้นตองสนใจความทาทายของความแตกตางดานวัฒนธรรมดวย  
 ซิดิซิน เอลแรม คารเตอร และคาวินาโต (Zsidisin, Ellram, Carter & Cavinato, 2004, 
pp. 397-413 อางถึงใน สุมนา  เสือเอก, 2553, หนา 74) ไดวิเคราะหเทคนิคการประเมินความเส่ียง
ดานอุปทานโดยเปนการหาความนาจะเปนท่ีจะเกิดความเส่ียงในดานการจัดซ้ือและผลกระทบ หาก
เกิดความเส่ียงดังกลาวซ่ึงไดแก คุณภาพของผูสงมอบกระบวนการปรับปรุงผูสงมอบ และการลด
โอกาสการเกิดความเสียหายจากผูสงมอบ เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของผูสงมอบ และหาจุดท่ี
เหมาะสมของบริษัทผูซ้ือและผูขายในการเจรจาระหวางกัน รวมท้ังลดความเสียหายท่ี อาจเกิดจาก
ความไมแนนอนในดานผูสงมอบ  
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 คูเปอร (Cooper, 2004, pp. 487-491 อางถึงใน สุมนา  เสือเอก, 2553, หนา 74) ได
ศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงเกี่ยวของกับเจตคติตอบรรยากาศการ
บริหารความเส่ียง พบวาพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณการทํางานและ
ปฏิบัติงานในแผนกท่ีแตกตางกันมีการรับรูถึงบรรยากาศความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน มี
เจตคติตอการจัดการความเส่ียงระดบัความรุนแรงของความ เส่ียงและเจตคติตอการอบรมเร่ืองความ
ปลอดภัยแตกตางกันดวย  
 แครร่ี (Karri, 2002, p. 2809 - A อางถึงใน สุมนา  เสือเอก, 2553, หนา 74) ไดศึกษา
ความยืดหยุนเชิงกลยุทธและผลการดําเนินงานขององคกร พบวา ผลกระทบของความยืดหยุน
เชิงกลยุทธท่ีมีตอการดําเนินงานขององคกร (บริษัท) ความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิริยาตองการเปล่ียนแปลง 
และความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิริยาตอตานท่ีไดพัฒนาข้ึน องคการรับทราบความไมแนนอนของ
ส่ิงแวดลอมดานความไมแนนอนของเทคโนโลยีและความสับสนของส่ิงแวดลอม การดําเนินงาน
บริษัทวัดไดในดานการดําเนินงานเชิงกลยุทธและผลการดําเนินงานดานการเงินท่ีมีปฏิกิริยาตองการ
เปล่ียนแปลง และดานท่ีมีปฏิกิริยาตอตานของความยืดหยุนเชิงกลยุทธน้ันมีผลทางตรงเชิงบวกตอ
การดําเนินงาน ผลท่ีอาจเกิดข้ึนไดของสภาพแวดลอม ของงานท่ีมีความสัมพันธระหวางความ
ยืดหยุนกับการดําเนินงานเชิงกลยุทธบริษัทหลังควบคุม ขนาดของบริษัทและความไมแนนอนของ
ส่ิงแวดลอม คือขาดการสนับสนุนบทบาทในระดับปานกลางของความไมแนนอนของ
สภาพแวดลอมความสัมพันธระหวางความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิริยาตอตานกับการดําเนินงานของบริษัท 
เนื่องจากความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิริยาท่ีตองการเปลี่ยนแปลงทําใหบริษัทสามารถทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงไดในส่ิงแวดลอมของบริษัทตามท่ีคาดหวัง ดังนั้น ความไมแนนอนของส่ิงแวดลอมจึง
ไมทําใหความสัมพันธระหวางความยืดหยุนท่ีมีปฏิกิริยา ตองการเปล่ียนแปลงกับการดําเนินงาน
บริษัทหรือองคการนั้นลดลงมาอยูปานกลางได  
 แมน (Man, 2001, p. 3851 - A อางถึงใน สุมนา  เสือเอก, 2553, หนา 75) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูประกอบการ และผลการดําเนินงานในระยะยาวของ SMEs 
พบวาประสิทธิผลทางการตลาดและการกอต้ังกิจการมีความเช่ือมโยงกับขอไดเปรียบของเจาของ
กิจการเปนไปตามทฤษฎี โดยมีมิติดานศักยภาพ Mahasarakham University ในการแขงขันประกอบ
เขาไปดวย ซ่ึงศักยภาพในการแขงขันมีตัวช้ีวัด 3 ดาน คือศักยภาพ กระบวนการ และผลการ
ดําเนินงาน สะทอนผานความมีคุณภาพดานศักยภาพการแขงขัน 4 ลักษณะดวยกันคือ การ
ดําเนินงานในระยะยาว ความสามารถในการควบคุมกํากับดูแลความสัมพันธกัน และความ
เปล่ียนแปลงอันเกิดข้ึนตลอดเวลาจากแนวทางท้ังสองน้ีเองไดพัฒนาตัวตนแบบประกอบดวยตัววัด 
4 ดานคือ ขอไดเปรียบของเจาของกิจการ ขอบเขตแหงการ แขงขันสมรรถภาพขององคกร และผล
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การดําเนินการของกิจการ ท้ังนี้มีกลุมประชากรคือ SMEs ในฮองกง โดยผลการศึกษาไดขอสรุปวา
การมีกลยุทธและขอผูกพันดานการสรางขอไดเปรียบของ ผูประกอบการมีความสัมพันธในเชิงบวก
ตอผลการดําเนินงานในระยะยาวของ SMEs และ ความสัมพันธนี้จะไดถูกทําใหสัมพันธกันนอยลง
ดวย ในกรณีท่ี SMEs มีขอบเขตในการแขงขันของ กิจการ นอกจากนั้นยังพบวาขอบเขตการแขงขัน
ของกิจการและสมรรถภาพขององคกรจะมี ผลกระทบในดานบวกตอผลการดําเนินงานของกิจการ 
ถึงแมวาจะไมใชผลกระทบท่ีจําเปนยิ่งตอ กิจการเทากับการมีกลยุทธ และพันธะในการแขงขันเพื่อ
เปาหมายระยะยาว แตขอบเขตการแขงขัน ของกิจการและสมรรถภาพขององคกรก็จะมีผลกระทบ
โดยตรงตอผลประกอบการขององคกรดวย  
 บัค (Buck, 1982, pp. 35-41 อางถึงใน สุมนา  เสือเอก, 2553, หนา 75) ไดทําการวิจัย
เร่ือง Risk Analysis Method Can Help Firm’s Investment Less of a Gamble พบวาสภาพในอดีตมี
ขอจํากัดในการวิเคราะหความเส่ียงทางดาน เศรษฐศาสตร ซ่ึงจะตองคํานึงถึงในเร่ืองสภาพแวดลอม
ท่ีไมแนนอนและความเส่ียงทางดาน เศรษฐกิจ โดยสามารถปรับปรุงข้ึนโดยใหบริษัทตางๆ นํา
แนวความคิดในเร่ืองการวิเคราะหความ เส่ียงสามารถใชการคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยในการคํานวณเพื่อทําใหการลงทุน ของบริษัทนั้นไมอยูในสภาพท่ีเส่ียงในการลงทุน 
 
 


