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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงของผูบริหารใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยนําเสนอ
ดังตอไปนี้ 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 n หมายถึง จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 Χ  หมายถึง คาเฉล่ีย 
 SD  หมายถึง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t หมายถึง การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย 

 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของผูบริหารไดแกเพศชายและเพศหญิง 
 ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบระดับบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหารไดแก ปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี 
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 ตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบระดับบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามประสบการณในการทํางานของผูบริหารไดแก
ประสบการณในการทํางานมากและนอย 

 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบปรากฏผลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา และ 
 ประสบการณทํางาน 
 

รวม 
ขอท่ี รายการ 

จํานวน (คน) รอยละ 
1 เพศ 

   - ชาย 
   - หญิง 

 
187 
101 

 
64.90 
35.10 

 รวม 288 100.00 
2 วุฒิการศึกษา 

   - ปริญญาตรี 
   - สูงกวาปริญญาตรี 

 
279 
9 

 
96.90 
3.10 

 รวม 288 100.00 

3 ประสบการณในการบริหาร 
   - ต่ํากวา 5 ป 
   - ตั้งแต 5 ปข้ึนไป 

 
9 

279 

 
56.60 
43.40 

 รวม 288 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 288 คน จําแนกตาม
เพศ ไดแก เพศชาย 187 คน คิดเปนรอยละ 64.90 เพศหญิง 101 คนคิดเปนรอยละ 35.10 จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา ไดแก ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 96.90 สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 3.10 และ
จําแนกตามประสบการณในการบริหาร ไดแก ต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 56.60 ตั้งแต 5 ปข้ึนไป  
คิดเปนรอยละ 43.40 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
 อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเส่ียงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารในภาพรวม” ซ่ึงปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
 และจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 

                                                                                             (n=288) 
ระดับการปฏิบัต ิ 

ขอท่ี 
 

การบริหารความเสี่ยง 
Χ  

SD ระดับการ
บริหารงาน 

อันดับท่ี 

1 สภาพแวดลอมภายในองคกร 4.32 .48 มาก 1 
2 การกําหนดวตัถุประสงค 4.29 .48 มาก 3 
3 การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ 4.30 .48 มาก 2 
4 การประเมินความเส่ียง 4.23 .50 มาก 7 
5 การตอบสนองตอความเส่ียง 4.24 .47 มาก 6 
6 กิจกรรมการควบคุม 4.27 .49 มาก 4 
7 ขอมูลและการติดตอส่ือสาร 4.20 .50 มาก 8 
8 การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน 4.26 .49 มาก 5 

 รวม 4.26 .49 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (Χ = 4.26) ในรายละเอียดแตละดาน พบวา ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารมี
ระดับการบริหารเรียงลําดับจากมากลงมาหานอย 8 ดาน ดังนี้คือ สภาพแวดลอมภายในองคกร 
(Χ = 4.32) การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ (Χ =4.30) การกําหนดวัตถุประสงค (Χ = 4.29) 
กิจกรรมการควบคุม (Χ = 4.27) การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน (Χ = 4.26) การตอบสนอง
ตอความเส่ียง (Χ = 4.24) การประเมินความเส่ียง (Χ = 4.23) และขอมูลและการติดตอส่ือสาร 
(Χ = 4.20) ดังแสดงเปนภาพประกอบตอไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4.1 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
 และจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 
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ตารางท่ี 4.3 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
 กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 
 ดานสภาพแวดลอมภายในองคกร 
 

ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ สภาพแวดลอมภายในองคกร 

n Χ  SD ระดับ 
1 ผูบริหารใหความสําคัญในการนําระบบการบริหารความ

เส่ียงเขามาใช 288 4.36 .73 มาก 
2 จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนท่ีชดัเจนเพื่อสราง

สภาพแวดลอมท่ีดี 288 4.26 .70 มาก 
3 กําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร

อยางชัดเจน 288 4.41 .64 มาก 
4 กําหนดขอมูลในการตัดสินใจและการบริหารความเส่ียง 288 4.25 .69 มาก 
5 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงาน ท่ีมุงเนนความ

ซ่ือสัตยและจริยธรรม 288 4.38 .67 มาก 
6 กําหนดนโยบายเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง

ชัดเจน 288 4.26 .66 มาก 
 รวม 288 4.32 .68 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.3 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในภาพรวมการบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
ดานสภาพแวดลอมภายในองคกร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.32) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
สูงสุดเรียงลงมา 3 ขอไดแกกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 
(Χ =4.41) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงาน ท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม(Χ = 
4.38) และผูบริหารใหความสําคัญในการนําระบบการบริหารความเส่ียงเขามาใช (Χ = 4.36) และ
เรียงจากนอยท่ีสุดข้ึนไป 3 ขอ ไดแก กําหนดขอมูลในการตัดสินใจและการบริหารความเส่ียง (Χ = 
4.25) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจน (Χ =4.26) และจัดโครงสราง
การบริหารของโรงเรียนท่ีชัดเจนเพื่อสรางสภาพแวดลอมท่ีดี (Χ =4.26) ดังแสดงเปนภาพประกอบ
ตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.2 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
 และจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารดานสภาพแวดลอมภายในองคกร 
 
ตารางท่ี 4.4 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน     
 กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 
 ดานการกําหนดวัตถุประสงค 
 

ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ การกําหนดวัตถุประสงค 

n Χ  SD ระดับ 
1 กําหนดวัตถุประสงคของกระบวนการหลัก 288 4.32 .72 มาก 
2 กําหนดเปาหมายสอดคลองกับพันธกิจ 288 4.17 .64 มาก 
3 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับเปาหมาย 288 4.35 .69 มาก 
4 ระบุวัตถุประสงคและเปาหมายเปนลายลักษณอักษร 288 4.28 .70 มาก 
5 กําหนดวัตถุประสงคระดับกจิกรรมสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 288 4.29 .70 มาก 
6 กําหนดวัตถุประสงคระดับกจิกรรมสามารถปฏิบัติและ

วัดผลได 288 4.27 .71 มาก 
7 ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบท่ีไดกําหนดไวอยาง

ถูกตอง 288 4.34 .74 มาก 
 รวม 288 4.29 .70 มาก 
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จากตารางท่ี 4.4 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในภาพรวม การบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ดานการ
กําหนดวัตถุประสงค ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.29) เม่ือพิจารณาเปนรายขอสูงสุดเรียงลง
มา 3 ขอไดแก กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับเปาหมาย (Χ =4.35) ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบที่ไดกําหนดไวอยางถูกตอง (Χ  = 4.34) และกําหนดวัตถุประสงคของกระบวนการหลัก 
(Χ = 4.32) และเรียงจากนอยท่ีสุดข้ึนไป 3 ขอ ไดแก กําหนดเปาหมายสอดคลองกับพันธกิจ (Χ = 
4.17) กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมสามารถปฏิบัติและวัดผลได (Χ = 4.27) และระบุ
วัตถุประสงคและเปาหมายเปนลายลักษณอักษร (Χ = 4.28) ดังแสดงเปนภาพประกอบตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 4.3 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
                 และจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารดานการกําหนดวัตถุประสงค 
 

 

 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

150 

ตารางท่ี 4.5 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 
 ดานการบงช้ีเหตุการณหรือการระบุเหตุการณ 
 

ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ การบงชี้เหตุการณหรือการระบุเหตุการณ 

n Χ  SD ระดับ 
1 ศึกษาจดุแข็งและจุดออนของโรงเรียนเพื่อเนนจุดแข็ง สราง

ความไดเปรียบและขจัดจุดออน ลดความเสียเปรียบ 288 4.33 .70 มาก 
2 วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคเพ่ือนํามาใชในการกําหนดกล

ยุทธของโรงเรียน 288 4.26 .73 มาก 
3 ปรับเปล่ียนกลยุทธใหมีความทันสมัย สอดคลองกันในแต

ละสถานการณท่ีแตกตางกนั 288 4.30 .71 มาก 
4 วิเคราะหสถิตินักเรียนแรกเขาเปนระยะๆ เพื่อทราบ

สถานการณปจจุบัน 288 4.28 .69 มาก 
5 วิเคราะหเงินทุนหมุนเวยีนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 288 4.29 .75 มาก 
6 ปองกันไมใหเกิดอันตรายระหวางปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 288 4.32 .70 มาก 
 รวม 288 4.30 .71 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.5 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในภาพรวมการบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ดานการ
บงช้ีเหตุการณหรือการระบุเหตุการณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.30) เม่ือพิจารณาเปน 
รายขอสูงสุดเรียงลงมา 3 ขอ ไดแก ศึกษาจุดแข็งและจุดออนของโรงเรียนเพื่อเนนจุดแข็ง สราง
ความไดเปรียบและขจัดจุดออน ลดความเสียเปรียบ (Χ = 4.33) ปองกันไมใหเกิดอันตรายระหวาง
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร (Χ = 4.32) และปรับเปล่ียนกลยุทธใหมีความทันสมัย สอดคลองกันใน
แตละสถานการณท่ีแตกตางกัน (Χ =4.30) และเรียงจากนอยท่ีสุดข้ึนไป 3 ขอ ไดแก วิเคราะห
โอกาสและอุปสรรคเพื่อนํามาใชในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน (Χ = 4.26) วิเคราะหสถิติ
นักเรียนแรกเขาเปนระยะๆ เพื่อทราบสถานการณปจจุบัน (Χ =4.28) และวิเคราะหเงินทุน
หมุนเวียนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว (Χ = 4.29) ดังแสดงเปนภาพประกอบตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.4 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
                 และจังหวัดนนทบุรีตามความคิดเห็นของผูบริหารดานการบงช้ีหรือการระบุเหตุการณ 
 
ตารางท่ี 4.6 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 
 ดานการประเมินความเส่ียง 
 

ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ 4. การประเมินความเสี่ยง 

n Χ  SD ระดับ 
1 มุงเนนคนหาส่ิงท่ีจะทําใหเกิดเหตุการณท่ีอาจจะทําใหไม

บรรลุวัตถุประสงค 288 4.29 .73 มาก 
2 วิเคราะหเหตุการณความเส่ียงและผลที่อาจจะเกิดข้ึน 288 4.20 .68 มาก 
3 มีการเรียงลําดบัความสําคัญของปญหาเพือ่แกไขกอนหลัง 288 4.30 .72 มาก 
4 ศึกษาและรวบรวมขอมูลผลกระทบเหตุการณความเส่ียง 288 4.21 .70 มาก 
5 นําขอมูลผลกระทบมาพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการให

ระดับความรุนแรงท่ีไมคาดฝนลดลง 288 4.23 .75 มาก 
6 ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทําสัญญาการประกัน

อุบัติเหตุภายในองคกร 288 4.15 .70 มาก 
 รวม 288 4.23 .71 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในภาพรวมการบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ดานการ
ประเมินความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอสูงสุดเรียงลงมา 
3 ขอ ไดแก มีการเรียงลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อแกไขกอนหลัง (Χ =4.30) มุงเนนคนหาส่ิงท่ี
จะทําใหเกิดเหตุการณท่ีอาจจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค (Χ = 4.29) และนําขอมูลผลกระทบมา
พิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการใหระดับความรุนแรงท่ีไมคาดฝนลดลง (Χ = 4.23) และเรียงจากนอย
ท่ีสุดข้ึนไป 3 ขอ ไดแก ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทําสัญญาการประกันอุบัติเหตุภายในองคกร 
(Χ =4.15) วิเคราะหเหตุการณความเส่ียงและผลที่อาจจะเกิดข้ึน (Χ = 4.20) และศึกษาและรวบรวม
ขอมูลผลกระทบเหตุการณความเส่ียง (Χ = 4.21) ดังแสดงเปนภาพประกอบตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี 4.5 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
                 และจังหวัดนนทบุรีตามความคิดเห็นของผูบริหารดานการประเมินความเส่ียง 
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ตารางท่ี 4.7 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 
 ดานการตอบสนองตอความเส่ียง 
 

ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ 5. การตอบสนองตอความเสีย่ง 

n Χ  SD ระดับ 
1 เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับปญหาท่ีเผชิญอยู 288 4.24 .70 มาก 
2 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดการกับ

ความเส่ียง 288 4.23 .68 มาก 
3 พิจารณาผลกระทบตอบุคลากรทุกระดับ 288 4.30 .68 มาก 
4 กําหนดวิธีการดําเนินการเพ่ือหลีกเล่ียงเหตุการณ 

ความเส่ียง 288 4.25 .71 มาก 
5 ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นในการจดัการกับ 

ความเส่ียง 288 4.17 .67 มาก 
6 แบงความรับผิดชอบกับหนวยงานอ่ืนการจดัการกับ

ความเส่ียง 288 4.26 .72 มาก 
 รวม 288 4.24 .69 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวาในภาพรวมการบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ดานการ
ตอบสนองตอความเส่ียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =4.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอสูงสุดเรียง
ลงมา 3 ขอ ไดแก พิจารณาผลกระทบตอบุคลากรทุกระดับ (Χ = 4.30) แบงความรับผิดชอบกับ
หนวยงานอ่ืนการจัดการกับความเส่ียง (Χ =4.26) และกําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อหลีกเล่ียง
เหตุการณความเส่ียง (Χ =4.25) และเรียงจากนอยท่ีสุดข้ึนไป 3 ขอ ไดแก ใหความรวมมือกับ
หนวยงานอ่ืนในการจัดการกับความเส่ียง (Χ =4.17) ศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการ
จัดการกับความเส่ียง (Χ =4.23) และเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับปญหาท่ีเผชิญอยู (Χ =4.24)  
ดังแสดงเปนภาพประกอบตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.6 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 

                และจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารดานการตอบสนองตอความเส่ียง 
 
ตารางท่ี 4.8  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 
 ดานกิจกรรมการควบคุม 
 

ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ กิจกรรมการควบคุม 

n Χ  SD ระดับ 
1 กําหนดนโยบายการควบคุมแตละกจิกรรมอยางชัดเจน 288 4.26 .66 มาก 
2 มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมแตละ

กิจกรรมเปนลายลักษณอักษร 288 4.32 .70 มาก 
3 กําหนดการสอบทานโดยผูบริหารในกจิกรรมท่ีสําคัญ 288 4.21 .70 มาก 
4 กําหนดกลไกในควบคุมเพื่อปองกันและลดจุดออนควบคุม 288 4.21 .72 มาก 
5 ระบุอยางชัดเจนถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร 288 4.28 .68 มาก 
6 กําหนดการควบคุมทางกายภาพ เชน เคร่ืองมือ อุปกรณ การ

รักษาความปลอดภัยของทรัพยสินไวอยางชัดเจน 288 4.35 .70 มาก 
 รวม 288 4.27 .69 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวาในภาพรวมการบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
ดานกิจกรรมการควบคุม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.27) เม่ือพิจารณาเปนรายขอสูงสุด 
เรียงลงมา 3 ขอ ไดแก มีกําหนดการควบคุมทางกายภาพ เชน เคร่ืองมือ อุปกรณ การรักษา 
ความปลอดภัยของทรัพยสินไวอยางชัดเจน (Χ = 4.35) มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การควบคุมแตละกิจกรรมเปนลายลักษณอักษร (Χ =4.32) และระบุอยางชัดเจนถึงหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของบุคลากร (Χ = 4.28) และเรียงจากนอยท่ีสุดข้ึนไป 3 ขอ ไดแก กําหนดกลไก
ในการควบคุมเพ่ือปองกันและลดจุดออนการควบคุม (Χ =4.21) กําหนดการสอบทานโดยผูบริหาร
ในกิจกรรมท่ีสําคัญ (Χ = 4.21) และกําหนดนโยบายเก่ียวกับการควบคุมแตละกิจกรรมอยางชัดเจน
(Χ =4.26) ดังแสดงเปนภาพประกอบตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี 4.7 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
                 และจังหวัดนนทบุรีตามความคิดเห็นของผูบริหารดานกิจกรรมการควบคุม 
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ตารางท่ี 4.9  ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 
 ดานขอมูลและการติดตอส่ือสาร 
 

ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ ขอมูลและการติดตอสื่อสาร 

n Χ  SD ระดับ 
1 กระบวนการสอบทานความเขาใจของบุคลากรเพื่อวดั

ประสิทธิภาพในการส่ือสาร 288 4.18 .70 มาก 
2 วิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายในและภายนอก

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด 288 4.18 .76 มาก 
3 กําหนดวิธีปฏิบัติในการตดิตอส่ือสารระหวาง

หนวยงานอยางมีประสิทธิผล เชน การประชุมทุกเดือน
หนังสือเวยีน 288 4.26 .69 มาก 

4 นําขอมูลในอดีตเปรียบเทียบกับเหตูการณปจจุบันเพื่อ
คาดการณงานในอนาคต 288 4.19 .72 มาก 

5 ติดตอส่ือสารกับนักเรียน ผูปกครอง สถานประกอบการ 
หนวยงานรัฐ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงภายใน 288 4.21 .70 มาก 

6 ระบบการติดตามความเส่ียงอยางตอเนื่องและตามความ
จําเปน 288 4.16 .69 มาก 

 รวม 288 4.20 .71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน    
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในภาพรวมการบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
ดานขอมูลและการติดตอส่ือสารในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.20) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
สูงสุดเรียงลงมา 3 ขอ ไดแก กําหนดวิธีปฏิบัติในการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานอยางมี
ประสิทธิผล เชน การประชุมทุกเดือนหนังสือเวียน (Χ  =4.26) ติดตอส่ือสารกับนักเรียน ผูปกครอง 
สถานประกอบการ หนวยงานรัฐ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงภายใน (Χ  = 4.21) และนําขอมูลในอดีต
เปรียบเทียบกับเหตูการณปจจุบันเพื่อคาดการณงานในอนาคต (Χ  = 4.19) และเรียงจากนอยท่ีสุด
ข้ึนไป 3 ขอ ไดแก ระบบการติดตามความเสี่ยงอยางตอเนื่องและตามความจําเปน (Χ  = 4.16) 
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กระบวนการสอบทานความเขาใจของบุคลากรเพื่อวัดประสิทธิภาพในการส่ือสาร (Χ  = 4.18 ) 
และวิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายในและภายนอกสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด (Χ  = 4.18)
ดังแสดงเปนภาพประกอบตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 4.8 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
                และจังหวัดนนทบุรีตามความคิดเห็นของผูบริหารดานขอมูลและการติดตอส่ือสาร 
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ตารางท่ี 4.10 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารในภาพรวม 
 ดานการติดตามประเมินผลหรือการรายงาน 
 

ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน 

n Χ  SD ระดับ 
1 กําหนดรายงานผลปฏิบัติงานแตละชวงเวลาตามท่ี

กําหนด 288 4.23 .68 มาก 
2 รายงานผลบริหารความเส่ียงโดยผูรับผิดชอบความเส่ียง 288 4.32 .71 มาก 
3 รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 288 4.18 .74 มาก 
4 รายงานการบริหารความเส่ียงตามขอเท็จจริงอยางเปน

อิสระไมปดบังส่ิงผิดปกติ 288 4.22 .71 มาก 
5 จัดทํารายงานการทางการเงินเปนไปอยางถูกตองเช่ือถือ

ได 288 4.32 .70 มาก 
 รวม 288 4.26 .71 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.10 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในภาพรวมการ
บริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
ดานการติดตามประเมินผลหรือการรายงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.26) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอสูงสุดเรียงลงมา 3 ขอ ไดแก รายงานผลการบริหารความเส่ียงโดยผูรับผิดชอบบริหาร
ความเส่ียง (Χ = 4.33) จัดทํารายงานการทางการเงินเปนไปอยางถูกตองเช่ือถือได (Χ = 4.32) และ
กําหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลาตามเวลาท่ีกําหนด (Χ = 4.24) และเรียงจาก
นอยท่ีสุดข้ึนไป 3 ขอ ไดแก รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระยะเวลาที่
กําหนด (Χ = 4.18) รายงานการบริหารความเส่ียงตามขอเท็จจริงอยางเปนอิสระไมปดบังส่ิงผิดปกติ 
(Χ = 4.22) และกําหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลาตามเวลาท่ีกําหนด (Χ = 
4.24) ดังแสดงเปนภาพประกอบตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.9 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
                 และจังหวัดนนทบุรีตามความคิดเห็นของผูบริหารดานการติดตามประเมินผลหรือ 
 การรายงาน 

 
ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
 อิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ ไดแก เพศชาย 
 และเพศหญิง 
 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีวา“เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามเพศของ
ผูบริหาร ไดแก เพศชายและเพศหญิง” นั้นปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.11 
ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ   
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ชาย หญิง 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 

t 

 1.สภาพแวดลอมภายในองคกร          
1 ผูบริหารใหความสําคัญในการนําระบบ 

การบริหารความเส่ียงเขามาใช 187 4.39 .68 มาก 101 4.31 .82 มาก .863 
2 จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนที่ 

ชัดเจนเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดี 187 4.28 .70 มาก 101 4.23 .72 มาก .641 
3 กําหนดอํานาจหนาที่และความ 

รับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 187 4.40 .64 มาก 101 4.43 .64 มาก .314 
4 กําหนดขอมูลบริหารความเส่ียง 187 4.26 .68 มาก 101 4.22 .72 มาก .517 
5 สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานที่ 

มุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม 187 4.34 .66 มาก 101 4.45 .69 มาก 1.311 
6 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจน 187 4.30 .62 มาก 101 4.17 .72 มาก 1.68 
 รวม 187 4.33 .45 มาก 101 4.30 .542 มาก .5070 
 2. การกําหนดวัตถุประสงค          

7 กําหนดวัตถุประสงคกระบวนการหลัก 187 4.32 .67 มาก 101 4.32 .81 มาก .043 
8 กําหนดเปาหมายสอดคลองกบัพนัธกิจ 187 4.19 .59 มาก 101 4.13 .72 มาก .744 
9 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกบั

เปาหมาย 187 4.37 .68 มาก 101 4.30 .70 มาก .912 
10 ระบุวัตถุประสงคและเปาหมายเปน 

ลายลักษณอกัษร 187 4.28 .70 มาก 101 4.28 .71 มาก .071 
11 กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม

สอดคลองกบัแผนยุทธศาสตร 187 4.26 .69 มาก 101 4.35 .71 มาก 1.045 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ระดับการปฏิบัต ิ

ชาย หญิง 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

12 กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
สามารถปฏิบัติและวัดผลได 187 4.31 .70 มาก 101 4.21 .74 มาก 1.164 

13 ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบที่ได 
กําหนดไวอยางถูกตอง 187 4.37 .72 มาก 101 4.30 .79 มาก .782 

 รวม 187 4.30 .45 มาก 101 4.27 .53 มาก .528 
 3.การบงช้ีเหตุการณหรือระบุ

เหตุการณ          
14 
 

ศึกษาจุดแข็งและจุดออนของโรงเรียน
เพื่อเนนจุดแข็ง สรางความไดเปรียบ
และขจัดจุดออน ลดความเสียเปรียบ 187 4.42 .65 มาก 101 4.12 .75 มาก 3.529*** 

15 วิเคราะหโอกาสและอปุสรรคเพื่อมา
ใชในการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 187 4.26 .72 มาก 101 4.27 .76 มาก .058 

16 ปรับเปล่ียนกลยุทธใหทันสมัย 
สอดคลองแตละสถานการณที่
แตกตางกัน 187 4.33 .68 มาก 101 4.25 .75 มาก .898 

17 วิเคราะหสถิตินักเรียนแรกเขาเปน
ระยะๆ เพื่อทราบสถานการณปจจบุัน 187 4.37 .66 มาก 101 4.11 .71 มาก 3.108** 

18 วิเคราะหเงินทุนหมุนเวียนทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว 187 4.30 .70 มาก 101 4.25 .84 มาก .6160 

19 ปองกันไมใหเกิดอันตรายระหวาง
ปฏิบัติงานใหกบับุคลากร 187 4.36 .70 มาก 101 4.25 .68 มาก 1.292 

 รวม 187 4.34 .44 มาก 101 4.21 .54 มาก 2.267* 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ระดับการปฏิบัต ิ

ชาย หญิง 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

 4. การประเมินความเสี่ยง          
20 มุงเนนคนหาส่ิงที่จะทําใหเกิดเหตุการณ

ที่อาจจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค 187 4.29 .70 มาก 101 4.28 .79 มาก .187 
21 วิเคราะหเหตุการณความเส่ียงและผลท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 187 4.21 .68 มาก 101 4.18 .68 มาก .425 
22 มีการเรียงลําดับความสําคัญของปญหา

เพื่อแกไขกอนหลัง 187 4.33 .68 มาก 101 4.25 .81 มาก .880 
23 ศึกษาและรวบรวมขอมูลผลกระทบ 

เหตุการณความเส่ียง 187 4.24 .69 มาก 101 4.16 .72 มาก .893 
24 นําขอมูลผลกระทบมาพิจารณาเพือ่

กําหนดมาตรการใหระดับความรุนแรงที่
ไมคาดฝนลดลง 187 4.25 .75 มาก 101 4.20 .76 มาก .571 

25 ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทําสัญญา
ประกันอบุัติเหตุภายในองคกร 187 4.20 .67 มาก 101 4.06 .76 มาก .1665 

 รวม 187 4.25 .47 มาก 101 4.19 .53 มาก 1.112 
 5. การตอบสนองตอความเส่ียง          

26 เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับปญหาท่ีเผชิญ 187 4.25 .67 มาก 101 4.24 .76 มาก .096 
27 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่จะนํามาใชใน

การจัดการกับความเส่ียง 187 4.25 .64 มาก 101 4.20 .74 มาก .575 
28 พิจารณาผลกระทบตอบุคลากรทุกระดับ 187 4.32 .69 มาก 101 4.27 .68 มาก .637 
29 กําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง

เหตุการณความเส่ียง 187 4.27 .72 มาก 101 4.22 .67 มาก .630 
30 ใหความรวมมือกบัหนวยงานอื่นในการ

จัดการกับความเส่ียง 187 4.16 .66 มาก 101 4.19 .69 มาก .400 
31 แบงความรับผิดชอบกบัหนวยงานอื่น

การจัดการกับความเส่ียง 187 4.26 .72 มาก 101 4.26 .79 มาก .052 
 รวม 187 4.25 .45 มาก 101 4.23 .49 มาก .393 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ระดับการปฏิบัต ิ

ชาย หญิง 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

 6. กิจกรรมการควบคุม          
32 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุม

แตละกิจกรรมอยางชัดเจน 187 4.26 .67 มาก 101 4.26 .64 มาก .057 
33 มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการควบคุมแตละกิจกรรมเปน
ลายลักษณอักษร 187 4.32 .72 มาก 101 4.33 .67 มาก .068 

34 กําหนดการสอบทานโดยผูบริหารใน
กิจกรรมที่สําคัญ 187 4.26 .70 มาก 101 4.13 .66 มาก 1.508 

35 กําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อ 
ปองกันและลดจุดออนการควบคุม 187 4.20 .71 มาก 101 4.21 .73 มาก .053 

36 
 

ระบุอยางชัดเจนถึงหนาที่ความ 
รับผิดชอบของบุคลากร 187 4.29 .68 มาก 101 4.26 .69 มาก .437 

37 กําหนดการควบคุมทางกายภาพ เชน 
 เคร่ืองมือ อุปกรณ การรักษาความ 
ปลอดภัยของทรัพยสินไวอยางชัดเจน 187 4.32 .70 มาก 101 4.40 .71 มาก .867 

 รวม 187 4.28 .48 มาก 101 4.26 .50 มาก .230 
 7. ขอมูลและการติดตอส่ือสาร          

38 กระบวนการสอบทานความเขาใจของ
บุคลากรเพือ่วัดประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร 187 4.20 .72 มาก 101 4.14 .68 มาก .682 

39 วิธีปฏิบัติขอมูลภายในและภายนอก
สอดคลองกบัวัตถุประสงคที่กําหนด 187 4.17 .77 มาก 101 4.21 .75 มาก .390 

40 กําหนดวิธีปฏิบัตใินการติดตอส่ือสาร
ระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิผล 
เชน การประชุมทกุเดือนหนังสือเวยีน 187 4.24 .68 มาก 101 4.32 .71 มาก .959 

41 นําขอมูลอดตีเปรียบเทียบกับปจจุบนั
เพื่อคาดการณงานในอนาคต 187 4.21 .71 มาก 101 4.16 .76 มาก .560 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ระดับการปฏิบัต ิ

ชาย หญิง 

 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

42 ติดตอส่ือสารกับนักเรียน ผูปกครอง 
สถานประกอบการ หนวยงานรัฐ 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายใน 187 4.22 .72 มาก 101 4.19 .66 มาก .361 

43 ระบบการติดตามความเส่ียงอยางตอเนื่อง
และตามความจําเปน 187 4.15 .69 มาก 101 4.19 .69 มาก .452 

 รวม 187 4.20 .49 มาก 101 4.20 .51 มาก .044 
 8. การติดตามประเมินผลหรือการ

รายงาน          
44 กําหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานใน

แตละชวงเวลาตามเวลาที่กําหนด 187 4.24 .68 มาก 101 4.25 .68 มาก .146 
45 รายงานผลการบริหารความเส่ียงโดย

ผูรับผิดชอบบริหารความเส่ียง 187 4.32 .71 มาก 101 4.36 .72 มาก .468 
46 รายงานผลการประเมินระบบการควบคุม

ภายในตามระยะเวลาที่กําหนด 187 4.18 .74 มาก 101 4.17 .74 มาก .148 
47 รายงานการบริหารความเส่ียงตาม 

ขอเท็จจริงอยางเปนอิสระไมปดบัง 
ส่ิงผิดปกติ 187 4.22 .68 มาก 101 4.21 .77 มาก .190 

48 จัดทํารายงานการทางการเงินเปนไปอยาง
ถูกตองเชื่อถือได 187 4.35 .68 มาก 101 4.26 .74 มาก 1.105 

 รวม 187 4.26 .49 มาก 101 4.25 .52 มาก .237 

 รวมทั้งหมด 187 4.28 .37 มาก 101 4.24 .45 มาก .796 

*=P≤ .05,  **=P≤ .01,  ***=P≤ .001    
 
 จากตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ พิจารณาโดยรวม พบวา  
เพศชายมีความคิดเห็นวาระดับการบริหารความเส่ียงสูงกวาเพศหญิง และแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 
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 1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) พบวา การบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ 
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 2.  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) พบวา การบริหารความเส่ียงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ 
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และพบวาแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 3.  การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ (Event Identification) พบวา การบริหาร 
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามเพศ ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และแตกตางกันมี

นัยสําคัญทางสถิติ.05 (t=2.267) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2 ขอคือ ศึกษาจุดแข็งและจุดออนของโรงเรียนเพื่อเนนจุดแข็ง สรางความไดเปรียบและขจัดจุดออน 

ลดความเสียเปรียบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .001 (t=3.529) และวิเคราะหสถิตินักเรียน

แรกเขาเปนระยะๆ เพื่อทราบสถานการณปจจุบันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.01 (t=3.108) 
 4.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) พบวา การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ ในภาพรวม
พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 5.  การตอบสนองตอความเส่ียง (Risk Response) พบวา การบริหารความเส่ียงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ 
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 6.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) พบวา การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ ในภาพรวม

พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ

ทุกขอ 

 7.  ขอมูลและการติดตอส่ือสาร (Information & Communication) พบวา การบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนก
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ตามเพศ ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายเทากับเพศหญิง และแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทุกขอ 
 8.  การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน (Monitoring) พบวา การบริหารความเส่ียง

ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ 

ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และพบวา แตกตางกันอยางไม

มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ทุกขอดังแสดงเปนเปนภาพตอไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4.10 ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร 
 และจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามเพศ ในภาพรวม 
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ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบระดับบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร ไดแก  
 ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 3 “ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรีและสูงกวาปริญญาตรีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ” นั้นปรากฏผลการวิเคราะห
ขอมูลตามตารางท่ี 4.12 ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ี
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  
S
D 

ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

 1. สภาพแวดลอมภายในองคกร          
1 ผูบริหารใหความสําคัญในการนํา 

ระบบการบริหารความเส่ียงเขามาใช 279 4.35 .74 มาก 9 4.45 .53 มาก 1.840 
2 จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียน 

ที่ชัดเจนเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดี 279 4.25 .71 มาก 9 4.56 .53 มาก 3.268** 
3 กําหนดอํานาจหนาที่และความ 

รับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 279 4.40 .64 มาก 9 4.67 .50 มาก 2.414* 
4 กําหนดขอมูลบริหารความเส่ียง 279 4.25 .70 มาก 9 4.22 .44 มาก 2.458* 
5 สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานที่ 

มุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม 279 4.37 .68 มาก 9 4.56 .73 มาก 3.075** 
6 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจน 279 4.25 .66 มาก 9 4.44 .53 มาก 3.637*** 
 รวม 279 4.31 .49 มาก  4.50 .28 มาก 1.15 
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ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ตอ) 
   

ระดับการปฏิบัต ิ

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

 2. การกําหนดวัตถุประสงค          
7 กําหนดวัตถุประสงคของกระบวน 

การหลัก 279 4.32 .73 มาก 9 4.33 .50 มาก .059 
8 กําหนดเปาหมายสอดคลองกบัพนัธกิจ 279 4.15 .63 มาก 9 4.56 .73 มาก 1.87 
9 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ 

เปาหมาย 279 4.35 .69 มาก 9 4.22 .44 มาก .845 
10 กําหนดเปาหมายสอดคลองกับพันธกิจ 279 4.28 .71 มาก 9 4.33 .71 มาก .225 
11 กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม 

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 279 4.28 .70 มาก 9 4.56 .53 มาก 1.17 
12 กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม 

สามารถปฏิบัติและวัดผลได 279 4.27 .71 มาก 9 4.44 .73 มาก .728 
13 ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบที่ได

กําหนดไวอยางถูกตอง 279 4.34 .75 มาก 9 4.56 .53 มาก .867 
 รวม 279 4.28 .49 มาก 9 4.43 .27 มาก .888 
 3. การบงช้ีเหตุการณหรือระบุ

เหตุการณ          
14 
 

ศึกษาจุดแข็งและจุดออนของโรงเรียน
เพื่อเนนจุดแข็ง สรางความไดเปรียบ
และขจัดจุดออน ลดความเสียเปรียบ 279 4.31 .70 มาก 9 4.44 .53 มาก .575 

15 วิเคราะหโอกาสและอปุสรรคเพื่อ
นํามาใชในการกําหนดกลยุทธของ
โรงเรียน 279 4.26 .73 มาก 9 4.44 .73 มาก .751 

16 ปรับเปล่ียนกลยุทธใหมีความทันสมัย 
สอดคลองกนัในแตละสถานการณที่
แตกตางกัน 279 4.30 .71 มาก 9 4.44 .73 มาก .626 
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ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ตอ) 
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

 
ข
อ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

17 วิเคราะหสถิตินักเรียนแรกเขาเปนระยะๆ  
เพื่อทราบสถานการณปจจบุัน 279 4.28 .70 มาก 9 4.22 .44 มาก .246 

18 วิเคราะหเงินทุนหมุนเวียนทั้งในระยะส้ัน 
และระยะยาว 279 4.29 .75 มาก 9 4.11 .78 มาก .702 

19 ปองกันไมใหเกิดอันตรายระหวาง
ปฏิบัติงานใหกบับุคลากร 279 4.32 .70 มาก 9 4.33 .71 มาก .061 

 รวม 279 4.29 .49 มาก 9 4.33 .25 มาก .257 
 4. การประเมินความเสี่ยง          

20 มุงเนนคนหาส่ิงที่จะทําใหเกิดเหตุการณ 
ที่อาจจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค 279 4.28 .73 มาก 9 4.44 .73 มาก .651 

21 วิเคราะหเหตุการณความเส่ียงและผลที่ 
อาจจะเกิดข้ึน 279 4.19 .68 มาก 9 4.44 .73 มาก 

1.09
1 

22 มีการเรียงลําดับความสําคัญของปญหา 
เพื่อแกไขกอนหลัง 279 4.30 .72 มาก 9 4.11 .93 มาก .789 

23 ศึกษาและรวบรวมขอมูลผลกระทบ 
เหตุการณความเส่ียง 279 4.20 .70 มาก 9 4.44 .53 มาก 

1.03
2 

24 นําขอมูลผลกระทบมาพิจารณาเพือ่
กําหนดมาตรการใหระดับความรุนแรงที ่
ไมคาดฝนลดลง 279 4.23 .75 มาก 9 4.44 .73 มาก .860 

25 ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทําสัญญา
ประกันอบุัติเหตุภายในองคกร 279 4.14 .71 มาก 9 4.44 .53 มาก 

1.26
8 

 รวม 279 4.23 .49 มาก 9 4.39 .41 มาก .982 

 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

170 

ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ตอ) 
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

 5. การตอบสนองตอความเส่ียง          
26 เลือกวิธีที่เหมาะสมกับปญหาที่เผชิญอยู 279 4.24 .71 มาก 9 4.44 .53 มาก .875 
27 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่จะนํามาใชใน 

การจัดการกับความเส่ียง 279 4.22 .68 มาก 9 4.56 .53 มาก 1.476 
28 พิจารณาผลกระทบตอบุคลากรทุกระดับ 279 4.30 .69 มาก 9 4.33 .50 มาก .140 
29 กําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง 

เหตุการณความเส่ียง 279 4.25 .71 มาก 9 4.33 .71 มาก .345 
30 ใหความรวมมือกบัหนวยงานอื่นในการ 

จัดการกับความเส่ียง 279 4.16 .67 มาก 9 4.33 .50 มาก .760 
31 แบงความรับผิดชอบกบัหนวยงานอื่น

การจัดการกับความเส่ียง 279 4.24 .72 มาก 9 4.78 .44 มาก 2.215* 
 รวม 279 4.24 .47 มาก 9 4.46 .32 มาก 1.442 
 6. กิจกรรมการควบคุม          

32 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมแต 
ละกิจกรรมอยางชัดเจน 279 4.25 .66 มาก 9 4.44 .53 มาก .855 

33 กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติการควบคุมแต 
ละกิจกรรมเปนลายลักษณอักษร 279 4.31 .71 มาก 9 4.56 .52 มาก 1.012 

34 กําหนดการสอบทานโดยผูบริหารใน 
กิจกรรมที่สําคัญ 279 4.20 .69 มาก 9 4.33 .71 มาก .537 

35 กําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อปองกัน 
และลดจุดออนการควบคุม 279 4.19 .72 มาก 9 4.56 .53 มาก 1.49 

36 
 

ระบุอยางชัดเจนถึงหนาที่ความ 
รับผิดชอบของบุคลากร 279 4.28 .68 มาก 9 4.22 .67 มาก .265 

37 กําหนดการควบคุมทางกายภาพ เชน 
 เคร่ืองมือ อุปกรณ การรักษาความ 
ปลอดภัยของทรัพยสินไวอยางชัดเจน 279 4.35 .71 มาก 9 4.33 .50 มาก .060 

 รวม 279 4.27 .49 มาก 9 4.41 .38 มาก .849 
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ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ตอ) 
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

 7. ขอมูลและการติดตอส่ือสาร          
38 กระบวนการสอบทานความเขาใจของ

บุคลากรเพือ่วัดประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร 279 4.18 .70 มาก 9 4.22 .83 มาก .195 

39 วิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายในและ
ภายนอกสอดคลองกับวัตถปุระสงคที่
กําหนด 279 4.18 .77 มาก 9 4.44 .53 มาก 1.04 

40 กําหนดวิธีปฏิบัตใินการติดตอส่ือสาร
ระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิผล 
เชน การประชุมทกุเดือนหนังสือเวยีน 279 4.27 .69 มาก 9 4.22 .83 มาก .184 

41 นําขอมูลในอดีตเปรียบเทียบกบัเหตู
การณปจจบุันเพือ่คาดการณงานใน
อนาคต 279 4.18 .72 มาก 9 4.44 .73 มาก 1.067 

42 ติดตอส่ือสารกับนักเรียน ผูปกครอง 
สถานประกอบการ หนวยงานรัฐ 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายใน 279 4.21 .70 มาก 9 4.11 .79 มาก .424 

43 ระบบการติดตามความเส่ียงอยาง
ตอเนื่องและตามความจําเปน 279 4.15 .69 มาก 9 4.33 .71 มาก .755 

 รวม 279 4.20 .50 มาก 9 4.30 .58 มาก .603 
 8. การติดตามประเมินผลหรือการ

รายงาน          
44 กําหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานใน

แตละชวงเวลาตามเวลาที่กําหนด 279 4.25 .68 มาก 9 4.00 .71 มาก 1.075 
45 รายงานผลการบริหารความเส่ียงโดย

ผูรับผิดชอบบริหารความเส่ียง 279 4.33 .71 มาก 9 4.33 .71 มาก .015 
46 รายงานผลการประเมินระบบการควบคุม

ภายในตามระยะเวลาที่กําหนด 279 4.17 .74 มาก 9 4.33 .71 มาก .645 
47 รายงานบริหารความเส่ียงตามขอเท็จจริง

อยางเปนอิสระไมปดบังส่ิงผิดปกติ 279 4.22 .71 มาก 9 4.11 .78 มาก .461 
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ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ตอ) 
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

48 จัดทํารายงานการทางการเงินเปนไปอยาง
ถูกตองเชื่อถือได 279 4.32 .70 มาก 9 4.33 .71 มาก .060 

 รวม 279 4.29 .50 มาก 9 4.22 .35 มาก .214 
 รวมทั้งหมด 279 4.26 .40 มาก 9 4.38 .23 มาก .903 

*=P≤ .05,  **=P≤ .01,  ***=P≤ .001    
 
 จากตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา พิจารณาโดยรวม
พบวา ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับคาเฉล่ียการบริหารความเส่ียงสูงกวา
ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพิจารณาเปน
รายดานดังนี้ 
 1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) พบวา การบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
สูงกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนท่ีชัดเจน
เพื่อสรางสภาพแวดลอมท่ีดี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.01 (t=3.268) กําหนดอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 
(t=2.414) กําหนดขอมูลบริหารความเส่ียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 (t=2.458)
สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ.01 (t=3.075) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.001 (t=3.637) 
 2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) พบวา การบริหารความเส่ียงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิ
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การศึกษา ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
สูงกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 3.  การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ (Event Identification)พบวาการบริหาร 
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 4.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) พบวาการบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 5.  การตอบสนองตอความเส่ียง (Risk Response) พบวา การบริหารความเส่ียงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
สูงกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ ยกเวนดานการแบงความรับผิดชอบกับ
หนวยงานอ่ืนในการจัดการกับความเส่ียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.215) 
 6.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) พบวา การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษาใน
ภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 7.  ขอมูลและการติดตอส่ือสาร (Information & Communication) พบวา การบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีสูงกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
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 8.  การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน (Monitoring) พบวา การบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีผูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสูง
กวาวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ ดังแสดงเปนเปนแผนภาพตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 4.11 การเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษาในภาพรวม 
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ตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบระดับบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ตามสภาพของผูบริหาร ไดแก  
 ประสบการณในการทํางาน จําแนกเปนประสบการณในการทํางานมากและนอย 
 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 3 “ระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ของผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานมาก
และผูบริหารท่ีมีประสบการณการทํางานนอย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ” นั้นปรากฏผล
การวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.13 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.13  เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  
 

ระดับการปฏิบัต ิ

ประสบการณทํางานมาก ประสบการณทํางานนอย 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

 1. สภาพแวดลอมภายในองคกร          
1 ผูบริหารใหความสําคัญในการนํา

ระบบการบริหารความเส่ียงเขามาใช 125 4.44 .76 มาก 163 4.29 .71 มาก 1.840 
2 จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนที่ 

ชัดเจนเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดี 125 4.41 .69 มาก 163 4.14 .70 มาก 3.278** 
3 กําหนดอํานาจหนาที่และความ 

รับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 125 4.51 .58 มาก 163 4.33 .67 มาก 2.414* 
4 กําหนดขอมูลบริหารความเส่ียง 125 4.36 .69 มาก 163 4.16 .68 มาก 2.458* 
5 สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานที่ 

มุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม 125 4.51 .59 มาก 163 4.27 .72 มาก 3.075** 
6 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจน 125 4.41 .66 มาก 163 4.14 .63 มาก 3.637*** 
 รวม 125 4.44 .49 มาก 163 4.22 .46 มาก 3.975*** 
 2. การกําหนดวัตถุประสงค          

7 กําหนดวัตถุประสงคกระบวนหลกั 125 4.40 .67 มาก 163 4.25 .75 มาก 1.669 
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ตารางท่ี 4.13  เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน (ตอ) 
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ประสบการณทาํงานมาก ประสบการณทาํงานนอย 

 
ข
อ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

8 กําหนดเปาหมายคลองกับพันธกิจ 125 4.23 .61 มาก 163 4.12 .65 มาก 1.531 
9 กําหนดวัตถุประสงคคลอง 

เปาหมาย 125 4.36 .67 มาก 163 4.34 .71 มาก .276 
10 กําหนดเปาหมายคลองกับพันธกิจ 125 4.34 .72 มาก 163 4.23 .69 มาก 1.327 
11 กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม 

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 125 4.30 .70 มาก 163 4.28 .70 มาก .337 
12 กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม 

สามารถปฏิบัติและวัดผลได 125 4.40 .68 มาก 163 4.18 .72 มาก 2.653** 
13 ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบที่ 

ไดกําหนดไวอยางถูกตอง 125 4.35 .78 มาก 163 4.33 .72 มาก .164 
 รวม 125 4.34 .50 มาก 163 4.25 .46 มาก 1.647 
 3.การบงช้ีหรือระบุเหตุการณ          

14 
 

ศึกษาจุดแข็งและจุดออนโรงเรียน
เนนจุดแข็งสรางความไดเปรียบ
และขจัดจุดออนลดเสียเปรียบ 125 4.34 .67 มาก 163 4.29 .72 มาก .670 

15 วิเคราะหโอกาสและอปุสรรคเพื่อน 
ใชกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 125 4.29 .72 มาก 163 4.25 .75 มาก .489 

16 ปรับเปล่ียนกลยุทธใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกันในแตละ
สถานการณที่แตกตางกัน 125 4.36 .76 มาก 163 4.25 .67 มาก 1.288 

17 วิเคราะหสถิตินักเรียนแรกเขาเปน
ระยะๆ ใหสถานการณปจจบุัน 125 4.42 .73 มาก 163 4.17 .63 มาก 2.972** 

18 วิเคราะหเงินทุนหมุนเวียนทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาว 125 4.34 .78 มาก 163 4.24 .73 มาก 1.171 

19 ปองกันไมใหเกิดอันตรายระหวาง
ปฏิบัติงานใหกบับุคลากร 125 4.27 .73 มาก 163 4.36 .66 มาก 

1.015 

 รวม 125 4.33 .51 มาก 163 4.26 .45 มาก 1.381 
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ตารางท่ี 4.13  เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน (ตอ) 
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ประสบการณทํางานมาก ประสบการณทํางานนอย 
 

ขอ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

 4. การประเมินความเสี่ยง          
20 มุงเนนคนหาส่ิงที่จะทําใหเกิดเหตุการณ

ที่อาจจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค 125 4.34 .71 มาก 163 4.25 .75 มาก 1.136 
21 วิเคราะหเหตุการณความเส่ียงและผลที่

อาจจะเกิดข้ึน 125 4.19 .68 มาก 163 4.21 .68 มาก .205 
22 มีการเรียงลําดับความสําคัญของปญหา

เพื่อแกไขกอนหลัง 125 4.34 .78 มาก 163 4.26 .67 มาก .932 
23 ศึกษาและรวบรวมขอมูลผลกระทบ

เหตุการณความเส่ียง 125 4.20 .72 มาก 163 4.21 .68 มาก .007 
24 นําขอมูลผลกระทบมาพิจารณาเพือ่

กําหนดมาตรการใหระดับความรุนแรงที่
ไมคาดฝนลดลง 125 4.27 .79 มาก 163 4.20 .72 มาก .779 

25 ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทําสัญญา
ประกันอบุัติเหตุภายในองคกร 125 4.14 .70 มาก 163 4.16 .70 มาก .186 

 รวม 125 4.25 .55 มาก 163 4.21 .45 มาก .614 
 5. การตอบสนองตอความเส่ียง          

26 เลือกวิ ธีการที่ เหมาะสมกับปญหาที่
เผชิญอยู 125 4.20 .77 มาก 163 4.28 .64 มาก .913 

27 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่จะนํามาใชใน
การจัดการกับความเส่ียง 125 4.29 .69 มาก 163 4.18 .66 มาก 1.296 

28 พิจารณาผลกระทบตอบุคลากรทุกระดับ 125 4.42 .73 มาก 163 4.21 .62 มาก 2.693** 
29 กําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง

เหตุการณความเส่ียง 125 4.26 .68 มาก 163 4.25 .72 มาก .053 
30 ใหความรวมมือกบัหนวยงานอื่นในการ

จัดการกับความเส่ียง 125 4.23 .65 มาก 163 4.11 .68 มาก 1.457 
31 แบงความรับผิดชอบกบัหนวยงานอื่น

การจัดการกับความเส่ียง 125 4.30 .66 มาก 163 4.23 .76 มาก .751 
 รวม 125 4.28 .51 มาก 163 4.21 .43 มาก 1.28 
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ตารางท่ี 4.13  เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน (ตอ) 
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ประสบการณทํางานมาก ประสบการณทํางานนอย 

 
ข
อ 
 

การบริหารความเส่ียง 

n X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

 6. กิจกรรมการควบคุม          
32 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุม 

แตละกิจกรรมอยางชัดเจน 125 4.30 .68 มาก 163 4.23 .63 มาก .806 
33 มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการควบคุมแตละกิจกรรม 
เปนลายลักษณอักษร 125 4.39 .72 มาก 163 4.27 .69 มาก 1.468 

34 กําหนดการสอบทานโดยผูบริหารใน 
กิจกรรมที่สําคัญ 125 4.32 .74 มาก 163 4.13 .64 มาก 2.310* 

35 กําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อ 
ปองกันและลดจุดออนการควบคุม 125 4.25 .70 มาก 163 4.17 .73 มาก .896 

36 
 

ระบุอยางชัดเจนถึงหนาที่ความ 
รับผิดชอบของบุคลากร 125 4.43 .63 มาก 163 4.17 .70 มาก 3.359*** 

37 กําหนดการควบคุมทางกายภาพ เชน 
 เคร่ืองมือ อุปกรณ การรักษาความ 
ปลอดภัยของทรัพยสินไวอยาง 
ชัดเจน 125 4.42 .67 มาก 163 4.29 .72 มาก 1.460 

 รวม 125 4.35 .52 มาก 163 4.21 .46 มาก 2.433* 
 7. ขอมูลและการติดตอส่ือสาร          

38 กระบวนการสอบทานความเขาใจ
ของบุคลากรเพือ่วัดประสิทธิภาพใน
การส่ือสาร 125 4.30 .74 มาก 163 4.09 .66 มาก 2.499* 

39 วิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายในและ
ภายนอกสอดคลองกับวัตถปุระสงค
ที่กําหนด 125 4.30 .73 มาก 163 4.10 .78 มาก 2.194* 

40 กําหนดวิธีปฏิบัตใินการ
ติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานอยาง
มีประสิทธิผล เชน การประชุมทุก
เดือนหนังสือเวียน 125 4.34 .69 มาก 163 4.20 .69 มาก 1.736 
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ตารางท่ี 4.13  เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน (ตอ) 
  

ระดับการปฏิบัต ิ

ประสบการณทํางานมาก ประสบการณทํางานนอย 

 
 
ข
อ 

 

การบริหารความเส่ียง 
n 

X  SD ระดับ n X  SD ระดับ 

 
 
t 

41 นําขอมูลในอดีตเปรียบเทียบกบัเหตู
การณปจจบุันเพือ่คาดการณงานใน
อนาคต 125 4.26 .67 มาก 163 4.14 .76 มาก 1.502 

42 ติดตอส่ือสารกับนักเรียน ผูปกครอง 
สถานประกอบการ หนวยงานรัฐ 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายใน 125 4.23 .70 มาก 163 4.19 .70 มาก .504 

43 ระบบการติดตามความเส่ียงอยาง
ตอเนื่องและตามความจําเปน 125 4.21 .69 มาก 163 4.13 .69 มาก .970 

 รวม 125 4.27 .51 มาก 163 4.14 .48 มาก 2.272* 
 8. ติดตามประเมินผลหรือการ

รายงาน          
44 กําหนดการรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานในแตละชวงเวลาตาม 
เวลาที่กําหนด 125 4.34 .67 มาก 163 4.16 .68 มาก 2.301* 

45 รายงานผลการบริหารความเส่ียงโดย 
ผูรับผิดชอบบริหารความเส่ียง 125 4.38 .66 มาก 163 4.29 .74 มาก 1.138 

46 รายงานผลการประเมินระบบการ 
ควบคุมภายในตามระยะเวลาที่ 
กําหนด 125 4.41 .71 มาก 163 4.00 .71 มาก 4.836*** 

47 รายงานการบริหารความเส่ียงตาม 
ขอเท็จจริงอยางเปนอิสระไมปดบัง 
ส่ิงผิดปกติ 125 4.41 .67 มาก 163 4.07 .71 มาก 4.059*** 

48 จัดทํารายงานการทางการเงินเปนไป 
อยางถูกตองเชื่อถือได 125 4.38 .71 มาก 163 4.27 .69 มาก 1.373 

 รวม 125 4.39 .49 มาก 163 4.16 .47 มาก 3.969*** 
 รวมทั้งหมด 125 4.33 .44 มาก 163 4.21 .35 มาก 2.682** 

 *=P≤ .05,  **=P≤ .01,  ***=P≤ .001    
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 จากตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน
พิจารณาโดยรวม พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานมากมีระดับคาเฉล่ียความคิดเห็น 
การบริหารงานสูงกวาผูบริหารท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับท่ี.01 (t=2.682) และพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 
 1.  สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) พบวา การบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณ
การทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับท่ี .011 (t=3.975) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  5 ขอ  คือ  ขอ2-6 ดังนี้  คือจัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนท่ีชัดเจนเพ่ือสราง
สภาพแวดลอมท่ีดี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 (t=3.278) กําหนดอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 (t=2.414)
กําหนดขอมูลในการตัดสินใจและการบริหารความเส่ียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.05 
(t=2.458) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงาน ท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยและจริยธรรม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 (t=3.075) และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางชัดเจน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .001 (t=3.637) 
 2.  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) พบวา การบริหารความเส่ียงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณ
การทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทุกขอ ยกเวนขอ 6 คือ การกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมสามารถปฏิบัติและวัดผลได แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.01 (t=2.653) 
 3.  การบงช้ีเหตุการณหรือระบุเหตุการณ (Event Identification) พบวา การบริหาร 
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามประสบการณในการทํางาน ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมี
ประสบการณการทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

181 

ทุกขอ ยกเวนขอ 4 คือ การวิเคราะหสถิตินักเรียนแรกเขาเปนระยะๆ เพ่ือทราบสถานการณปจจุบัน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 (t=2.972) 
 4.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) พบวาการบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประสบการณในการ
ทํางาน ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานมากสูง
กวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ 
 5.  การตอบสนองตอความเส่ียง (Risk Response) พบวา การบริหารความเส่ียงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณ
การทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทุกขอ ยกเวนขอท่ี 3 คือ การพิจารณาผลกระทบตอบุคลากรทุกระดับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 (t=2.693) 
 6.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) พบวา การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประสบการณในการ
ทํางาน ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานมากสูง
กวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 (t=2.433) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขอ 3, 5, คือ
กําหนดการสอบทานโดยผูบริหารในกิจกรรมท่ีสําคัญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.05 
(t=2.310) ระบุอยางชัดเจนถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี.001 (t=3.359) 
 7.  ขอมูลและการติดตอส่ือสาร (Information & Communication) พบวา การบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามประสบการณในการทํางาน ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมี
ประสบการณการทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 (t=2.272) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติขอ 1,2  คือ กระบวนการสอบทานความเขาใจของบุคลากรเพ่ือวัดประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.499) วิธีปฏิบัติในการใหขอมูลภายใน
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และภายนอกสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.05 
(t=2.194) 
 8.  การติดตามประเมินผลหรือการรายงาน (Monitoring) พบวา การบริหารความเส่ียง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน ในภาพรวม พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารผูท่ีมีประสบการณ
การทํางานมากสูงกวาผูบริหารผูท่ีมีประสบการณการทํางานนอย และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับท่ี .001 (t=3.969) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ขอ 1, 3, 4, คือ กําหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลาตามเวลาท่ีกําหนด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t=2.301) รายงานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระยะเวลา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .011 (t= 4.836) รายงานการบริหาร
ความเส่ียงตามขอเท็จจริงอยางเปนอิสระไมปดบังส่ิงผิดปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี.011 (t= 4.059) ดังแสดงเปนเปนแผนภาพตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 4.12  การเปรียบเทียบระดับการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีจําแนกตามประสบการณในการทํางาน  
 ในภาพรวม 
 


