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บทคัดย่อ

การวจัิยนีม้จีดุประสงคเ์พือ่ (1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค ์ของการบรหิารความเสีย่ง  
(2) ศึกษาความต้องการจำาเป็นของการบริหารความเสี่ยง และ (3) พัฒนาแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 155 คน ประกอบด้วย ผู้อำานวยการสถานศึกษา และครูผู้เกี่ยวข้อง กำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางของ Krejcie and Morgan ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือท่ีใช้ 
ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 4 ฉบับ คือ แบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบันของการบริหารความเส่ียง มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 -1.00 มีค่าอำานาจจำาแนก 
รายข้อระหว่าง .65 -.92 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 ส่วนแบบสอบถามสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 -1.00 มีค่าอำานาจจำาแนก 
รายข้อระหว่าง .60 -.84 และ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 แบบสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารความเส่ียง  
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การจัดลำาดับความสำาคัญ 
ความต้องการจำาเป็น

ผลการวจิยั พบวา่ (1) สภาพปจัจบุนัของการบรหิารความเสีย่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) ความต้องการจำาเป็นของการ
ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงลำาดับแรก คือ ด้านกลยุทธ์ (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในระดับมาก
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Abstract

The purposes of this research were (1) to investigate current situations and desirable  
situations of risk management guidelines, (2) to study needs assessment of risk  
management, and (3) to develop guidelines on risk management of secondary schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 22 in Nakhon Phanom Province.  
The samples were 155 administrators and teachers followed Krejcie & Morgan’s table, and 
they were selected by Stratified Random Sampling. The instruments used in this research 
were 4 five-rating scale questionnaires: (1) a questionnaire in current situations of risk 
management with the index of item congruence (IC) between .60-1.00, the discrimination 
between .65-.92, and the reliability of .98; (2) a questionnaire in desirable situations of  
risk management with the index of item congruence (IC) between .60-1.00, the discrimination 
between .60-.84, and the reliability of .98; (3) a structured-interview form; and (4) a suitability 
and possibility assessment form of guidelines in risk management. The statistics used were 
percentage, mean, standard deviation and modified priority needs index.

The results revealed that (1) overall current situations of risk management were at 
the high level, and desirable situations were at the highest level. (2) The first aspect of needs 
assessment of risk management was strategy. (3) Overall guidelines for developing risk 
management of schools under the Secondary Educational Service Area Office 22 revealed 
the suitability and possibility at the high level.

Keywords: The Development of Guidelines, Risk Management, Need Assessment

บทนำา

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไป
อยา่งรวดเรว็ ซึง่การเปลีย่นแปลงอาจจะกอ่ใหเ้กดิ
ความเสีย่ง ซึง่จะสง่ผลกระทบใหเ้กดิความเสยีหาย
ตอ่องคก์รได ้(สำานักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. 
2553: 1) การบรหิารงานขององคก์ร ทัง้ภาครฐัและ
ภาค เอกชน ก็ต้องประสบกับความเสี่ยงอยู่เสมอ 
ถ้าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม
จะเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์และแผนงาน ช่วย
ในการบรรลุจุดประสงค์ นอกจากนั้นยังทำาให้มี
การสื่อสารกันในองค์กรมากขึ้นด้วย (สำานักปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 1)

ความเสี่ยง คือเหตุการณ์หรือการกระทำา
ใดๆ ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสญูเปลา่หรอืเหตกุารณท่ี์ไมพึ่งประสงคท่ี์อาจ

เกดิขึน้ภายใตส้ถานการณท์ีไ่มแ่นน่อน ซึง่หากเกดิ
ขึน้จะมผีลในทางลบทีจ่ะบรรลคุวามสำาเรจ็ตอ่การ
บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงคไ์ด ้เชน่ การแขง่ขนั
ทีเ่พิม่มากขึน้ ภยัธรรมชาต ิการทจุรติ ความเสยีหาย 
ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืการถกูดำาเนนิ
การทางกฎหมาย เป็นต้น (นิรภัย จันทร์สวัสดิ์. 
2551: 18-19)

การนำากระบวนการบรหิารความเสีย่งมาใช้ 
ในสถานศกึษา จะชว่ยเปน็หลกัประกนัในระดบัหนึง่ 
ว่าการดำาเนินการต่างๆ ของสถานศึกษา จะมีการ
ดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ว่างไว้ (ธร สุนทรา
ยุทธ. 2550: 18) การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เรื่อง
ใหมส่ำาหรบัทางดา้นการศกึษาแตเ่ปน็กจิกรรม ซึง่มี
การดำาเนนิงานอยู่แลว้หลายเรือ่ง เช่น การควบคุม
ภาวะโภชนาการ ระบบประกันสุขภาพ เป็นต้น 
เพยีงแตส่ถาน ศกึษายงัมไิดน้ำามาจดัระบบเชือ่มโยง
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ประสานกจิกรรมบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลมุทัง้
ระบบ (ดวงใจ ช่วยตระกูล. 2551: 3) จะเห็นได้
ว่า การบริหารความเสี่ยงในสถาน ศึกษามีความ
สำาคญัเปน็อยา่งยิง่ในการลดมลูเหตทุีจ่ะเกดิความ
เสีย่ง ทำาใหร้ะดบัความเสีย่งนัน้สามารถประเมนิและ
ควบคุมได้ (สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
2550: 11) 

ดงันัน้ การบรหิารความเสีย่งจงึเปน็เทคนิค
ทางการบริหารท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
จากองค์กรต่างๆ ซึ่งเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะ
บทเรียนจากความสูญเสียเมื่อครั้งวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540 (นฤมล สะอาดโฉม. 2550: 3-4) 
นอกจากนัน้การบรหิารความเสีย่งยงัเปน็เครือ่งมอื
สำาคญัและมปีระโยชน์ในการบริหารจดัการองค์กรให้
สามารถบรรลุวตัถปุระสงคต์ามท่ีกำาหนดไวไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมัน่ใจไดว้า่ความเสีย่งไดร้บัการจดัการอยา่ง
เหมาะสมและทนัเวลา (นริภยั จนัทรส์วสัดิ.์ 2551: 
14) จากเหตผุลดงักลา่ว ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
ศกึษาการพฒันาแนวทางการบรหิารความเสีย่งของ
โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ให้มี
ประสทิธภิาพ ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การบรหิารและ
การพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงค ์ของการบรหิารความเสีย่งของโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม

2. เพือ่ศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ของการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม 

3. เพือ่พฒันาแนวทางการบรหิารความเสีย่ง
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นของการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม 

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง
ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ในปี
การศึกษา 2562 จำานวน 255 คน ประกอบด้วย 
ผู้อำานวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล หัวหน้า
กลุม่งานบรหิารทัว่ไป และหวัหนา้กลุม่งานบรหิาร
งบประมาณ 

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 155 คน ประกอบ
ไปด้วย ผู้อำานวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน
บรหิารวชิาการ หวัหนา้กลุม่งานบรหิารบคุคล หวัหนา้
กลุม่งานบรหิารทัว่ไป และหวัหนา้กลุม่งานบรหิาร
งบประมาณ กลุ่มละ1 คน จำานวน 31 โรงเรียน 
โดยเทียบตารางของ Krejcie and Morgan และ
ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เป็นแบบสอบถามสภาพปจัจบัุนในการบรหิารความ
เสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อระหว่าง .65-.92 และมคีา่ความเชือ่มัน่ของ
แบบสอบถาม เท่ากบั .98 และแบบสอบถามสภาพ
ทีพ่งึประสงคใ์นการบรหิารความเสีย่งของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา โดยมคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้งระหวา่ง 
.60-1.00 มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ระหวา่ง .60-.84 
และมคีา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม เทา่กบั .98 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำาเสนอ
ข้อมลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปูโดยแบง่ออกเปน็ 3 ตอน ดังนี ้



20 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 11 Number 2 May - August 2020

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม นำาเสนอข้อมูลโดยการ
แสดงความถี่ และร้อยละ 

 ตอนที ่2 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อคำาถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ใน
การบรหิารความเสีย่งของโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดย
ใช้วธิีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา นำาข้อมูลที่
รวบรวมไดม้าวเิคราะหห์าคา่ทางสถติ ิและนำาเสนอ
ข้อมูลโดยการแสดง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ตอนที ่3 การวเิคราะหค์วามตอ้งการ
จำาเป็น โดยนำาข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และสภาพทีพ่งึประสงค ์มาหาคา่ดชันคีวามตอ้งการ
จำาเป็นโดยใช้สูตร Priority Needs Index (PNI 
Modified) เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและผู้ทรงคุณวุฒิ

 1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียน มีบทบาทในการให้ข้อชี้แนะ  
คำาแนะนำาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ
บริหารจัดการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน 

 1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบ
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงท่ีได้จากการสัมภาษณ์การ
พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 22 จงัหวดันครพนม ไดแ้ก ่ผูท้รง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เปน็แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง และแบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำาเสนอ
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ สร้างข้อสรุปจากเนื้อหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ รา่งแนวทางการพฒันาการบรหิารความ
เสี่ยง นำาเสนอแนวทางการพัฒนาที่ได้

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 
วิเคราะห์คะแนนความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดจ้ากแบบประเมนิแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยวิธีการทางสถิติ  
ซึ่งประกอบ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม พบว่า 

1. สภาพปจัจบุนัของการดำาเนนิการบรหิาร
ความเสีย่งของโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่อยูใ่น
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
บคุลากร และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื ดา้นกลยทุธ ์

สภาพที่พึงประสงค์ของการดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็ราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น ดา้นทีม่คีา่
เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นบคุลากร และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
ต่ำาสุด คือ ด้านกลยุทธ์ รายละเอียดดังตาราง 1
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2. ผลการศึกษาความต้องการจำาเป็นของ
การบรหิารความเสีย่งของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม มีค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น  
(PNI Modified) และลำาดับความตอ้งการจำาเปน็ของ
การดำาเนนิการบรหิารความเสีย่ง เมือ่พจิารณาเปน็
รายด้าน โดยเรียงลำาดับความต้องการจำาเป็นจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/ระเบียบ ด้านการดำาเนินงาน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากร ตามลำาดับ

3. สรปุแนวทางการพฒันาการบริหารความ
เสีย่งของโรงเรยีนมธัยมศึกษา สังกดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จงัหวดันครพนม 

 (1) ด้านกลยุทธ์ สถานศึกษาต้องมี
การจัดทำา SWOT เพื่อทราบจุดอ่อนและจุดแข็ง 
มกีารจดัประชุมผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งในการระดมความ
คดิเหน็ความตอ้งการรบับรกิารของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี มกีารจดัทำารายละเอยีดแผนงานใหเ้ชือ่มโยงกบั
กลยทุธ์ของสถานศกึษา มกีารจดัสรรงบประมาณที่
เหมาะสมและเพยีงพอเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงาน 
ตามกลยทุธ์ บุคลากรทกุฝา่ยในสถานศึกษาปฏิบติั

ตามกลยทุธ์ของสถานศึกษาตามปฏิทินการปฏบัิตงิาน 

 (2) ดา้นการดำาเนนิงาน สถานศึกษา
มีการวางแผนและดำาเนินการควบคุมภายในอย่าง
เป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน มีการวิเคราะห์ 
กำาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการ
ดำาเนินงาน มีระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา มีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการ
ศึกษาร่วมกัน มีการจัดอบรม พัฒนาครูเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

 (3) ด้านการเงิน สถานศึกษามีการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการจัดทำา
รายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็น
ปัจจบุนั ใหส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไว ้มกีารแตง่ตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ  
ตวัเงนิสด เงนิฝากบญัชธีนาคารตอ้งมคีวามถกูตอ้ง
ตรงกับทะเบียนคุมของบัญชีการเงิน มีทะเบียน 
คุมการเบิกจ่ายพัสดุที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
มีการจัดทำารายงานทางการเงินและงบการเงิน
ประจำาเดือน

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์การดำาเนินการบริหารความเส่ียงรายด้านโดยรวมและจำาแนกเป็น 
รายด้าน

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ของโรงเรียน

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI 
Modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�ร
จำ�เป็นS.D. แปลผล S.D. แปลผล

ด้านกลยุทธ์ 4.28 .45 มาก 4.57 .55 มากที่สุด .07 1

ด้านการดำาเนินงาน 4.38 .51 มาก 4.62 .53 มากที่สุด .06 3

ด้านการเงิน 4.43 .51 มาก 4.64 .54 มากที่สุด .05 4

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 

4.33 .53 มาก 4.63 .54 มากที่สุด .07 2

ด้านบุคลากร 4.49 .46 มาก 4.64 .54 มากที่สุด .03 5

รวม 4.38 .45 ม�ก 4.62 .51 ม�กที่สุด .05
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 (4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ สถานศึกษามีการจัดอบรม ส่งเสริม  
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวชิาชีพ การปฏบิตัติามกฎหมาย/
ระเบียบและวินัยของทางราชการ จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษารูเ้ทา่ทนักฎหมายทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอด
เวลา มีการประเมินผลการปฏบิตังิาน นเิทศ กำากบั 
และติดตาม 

 (5) ด้านบุคลากร สถานศึกษามีการ
วเิคราะหแ์ละวางแผนอตัรากำาลงัไวอ้ยา่งชดัเจน มี
จำานวนครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีเ่พยีงพอกบั
สดัสว่นของจำานวนนกัเรยีน มกีารกำาหนดภาระงาน
และมีคำาสั่งแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน มีการประเมิน

ผลการปฏบิตังิาน สนบัสนนุใหค้รเูขา้รบัการอบรม
เพือ่นำามาพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
จัดทำาทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร มีการ 
บำารุงขวัญและกำาลังใจ มีการมอบหมายหน้าที่ 
ความรับผิดชอบตามคุณวุฒิและความสามารถ  
รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
สถานศึกษา

แนวทางการพฒันาการบรหิารความเสีย่ง
ของโรงเรยีนในสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 22 จงัหวดันครพนม โดยภาพรวม
มคีวามเหมาะสม และความเปน็ไปไดใ้นระดบัมาก 
รายละเอียดดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 การตรวจสอบประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของแนวทางการบรหิารความเสีย่ง
โดยรวมและจำาแนกเป็นรายด้าน

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของโรงเรียน
คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

ด้านกลยุทธ์ 3.96 .36 มาก 4.04 .22 มาก

ด้านการดำาเนินงาน 4.06 .31 มาก 4.20 .19 มาก

ด้านการเงิน 3.88 .34 มาก 3.94 .26 มาก

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ 3.90 .44 มาก 3.90 .29 มาก

ด้านบุคลากร 4.02 .04 มาก 4.16 .21 มาก

รวม 3.96 .28 ม�ก 4.05 .17 ม�ก

อภิปรายผล

1. สภาพปัจจุบันของการดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จงัหวดันครพนม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ ตู้จำานงค์, 

เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และพีระพงษ์ สิทธิอมร 
(2560: 87) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงของสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก และเมือ่พิจารณาเปน็รายดา้น 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนสภาพที่ 
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พึงประสงค์ของการดำาเนินการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมธนีณัท ์วนัด,ี ชยัยทุธ 
ศิริสุทธิ์ และสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2559: 460) 
ทีไ่ดว้จิยัเกีย่วกบัการพฒันาระบบการบรหิารความ
เสีย่งสำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา ซึง่ผลการวจิยัพบ
ว่า สภาพที่พึงประสงค์ต่อการใช้ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงสำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. การศึกษาความต้องการจำาเป็นและ
ลำาดับความต้องการจำาเป็นของการดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม  
พบว่า ดา้นท่ีมคีวามสำาคญัของความตอ้งการจำาเปน็
ลำาดับแรก คือ ด้านกลยุทธ์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูล (2559: 110)  
ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ความเสีย่งของโรงเรยีนในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนด้านที่
มีความสำาคัญของความต้องการจำาเป็นลำาดับแรก 
คือ ด้านกลยุทธ์ 

3. แนวทางการพฒันาการบรหิารความเสีย่ง
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 

 (1) ดา้นกลยทุธ ์สถานศกึษาตอ้งมกีารจดั
ทำา SWOT ตอ้งจดัประชมุผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการ
ระดมความคดิเห็นตอ่การรบับรกิาร มกีารจดัทำาแผน
พฒันาสถานศกึษาท่ีมีความสอดคลอ้ง มีการจดัทำา
รายละเอยีดแผนงาน โครงการ กจิกรรมใหเ้ชือ่มโยง
กบักลยุทธ์และปฏทิินปฏิบตัิงาน โดยมีการจดัสรร
งบประมาณทีเ่หมาะสมและเพยีงพอเพือ่สนบัสนนุ
การดำาเนนิงานตามกลยทุธ ์สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี (2556: 245-246) ที่
ได้วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารความเส่ียงด้าน
นโยบายและดา้นกลยทุธข์องโรงเรยีนเอกชนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ โรงเรยีนตอ้งสรา้งความรว่มมอื
กบัหนว่ยงานตา่งๆ ผูป้กครอง ชมุชน ศษิยเ์กา่ตอ้ง
เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือในการดำาเนินงาน มีการ
ระดมทนุจากแหลง่ตา่งๆ และตอ้งมเีงนิทนุสำารอง

(2) ด้านการดำาเนินงาน สถานศึกษามี
การวางแผนและดำาเนินการควบคุมภายในสถาน
ศกึษาอยา่งเปน็ระบบและครอบคลมุทกุด้าน มกีาร
วเิคราะห ์กำาหนดมาตรการในการปอ้งกนัความเสีย่ง 
มรีะบบประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา  
มกีารประสานความรว่มมอืกบัองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาร่วมกัน มีการวิเคราะห์หลักสูตร 
พัฒนาสูตร รวมไปถึงการจัดทำาแผนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร 
ท้องถิ่น โดยที่ผู้บริหารมีการนิเทศ กำากับ ติดตาม
อยูเ่สมอ และมกีารจดัอบรม พฒันาครเูกีย่วกบัการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญหรือ
พฒันาใหค้รมูทีกัษะในการจดัการเรยีนรู ้สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ เจริญ ศรีแสนปาง (2556: 168) 
ทีไ่ดวิ้จยัเกีย่วกบัการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาสภาพ
ความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ในโรงเรียนประถมศึกษาจากการสนทนากลุ่ม  
ผู้อำานวยการโรงเรียนประถม ศึกษา จำานวน 3 
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
มีสภาพความเสี่ยงที่สอดคล้องร่วมกัน ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และ
การประกันคุณภาพภายใน 

(3) ดา้นการเงนิ สถานศกึษามกีารจดัการ
และการจัดทำาแผนบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการ
จัดทำาระบบข้อมูลด้านการเงิน วางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีการจัดทำารายงานทางการเงิน
ให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เบิกจ่ายเงิน
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ให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ และมีการ
จัดทำารายงานทางการเงินส่งหน่วยงานต้นสังกัด
ได้รับทราบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธ์เทพ 
พฒันจรุพีนัธ ์(2557: 137-228) ท่ีไดว้จัิยเกีย่วกบั 
การพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งโรงเรยีนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้าน 
งบประมาณ ประกอบด้วย การตรวจสอบติดตาม
และรายงานการใชง้บประมาณในการบรหิารจดัการ
ทรัพยากร 

(4) ดา้นการปฏบัิติตามกฎหมาย/ระเบยีบ 
สถานศึกษามีการจัดอบรม ส่งเสริม ให้ความรู้ 
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวชิาชพี การปฏบิตัติามกฎหมาย/ระเบยีบและ
วนิยัของทางราชการ จดักจิกรรมเพือ่พฒันาคณุธรรม
จรยิธรรม สง่เสรมิใหค้รแูละบคุลากรทางการศกึษา
รู้เท่าทันกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการปฏบิตังิาน มีการนเิทศกำากบัตดิตาม 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พฒุสิรรค ์ศรรีตันประชากลู  
(2559: 108-110) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
แนวทางการบรหิารความเส่ียงของโรงเรยีนในสังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ซึง่ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพฒันาการบริหาร
ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย/กฎระเบยีบ 
คือ ควรมีการกำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้
สอดคล้อง และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กำาหนด

(5) ด้านบุคลากร สถานศึกษามีการ
วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำาลังไว้อย่างชัดเจน
และเพียงพอกับสัดส่วนของจำานวนนักเรียน มีคำา
สัง่แตง่ตัง้และมกีารกำาหนดภาระงานไวอ้ยา่งชดัเจน 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ครู
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อนำามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการบำารุงขวัญและกำาลังใจ มีการมอบ
หมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามคณุวุฒแิละความ
สามารถ รวมไปถงึการเปดิโอกาสใหค้รแูละบคุลากร

ทางการศกึษา เขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารสถาน
ศกึษา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พฒุสิรรค ์ศรรีตัน
ประชากลู (2559: 108-110) ทีไ่ดว้จิยัเกีย่วกบัการ
พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26 ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ แนวทางการพฒันาการ
บริหารความเสีย่งด้านบคุลากร คอื มีการวเิคราะห์
และวางแผนอตัรากำาลงัไวอ้ยา่งชดัเจน การบรหิาร 
งานบคุคลมคีวามเหมาะสมตามคณุวฒุแิละความรู้
ความสามารถ สง่เสรมิใหบ้คุลากรไดร้บัการพฒันา
ตน มีการบำารุงขวัญและส่งเสริมกำาลังใจบุคลากร

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอเพื่อนำ�ผลก�รศึกษ�ไปใช้

1.1 จากการศึกษาความต้องการจำาเป็น
และลำาดับความต้องการจำาเปน็ของการดำาเนนิการ
บริหารความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22

 จังหวัดนครพนม พบว่า ด้านที่มีความ
สำาคัญของความต้องการจำาเป็นลำาดับแรก คือ 
ด้านกลยุทธ์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกเหล่านั้นและ 
ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาตนเอง
เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก 
และพฒันางานในหนา้ท่ีใหเ้กิดประสิทธภิาพสูงสุด

 1.2 จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบรหิารความเสี่ยง
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม  
ซึ่งสภาพปัจจุบันของการดำาเนินการบริหารความ
เสีย่งโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาราย
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านกลยุทธ์ 
และสภาพทีพึ่งประสงคข์องการดำาเนนิการบรหิาร
ความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ 



25วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	11	ฉบับที่	2	พฤษภาคม	-	สิงหาคม	2563

คอื ด้านกลยทุธ ์เช่นเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็ว่าโรงเรียน
ต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ควร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
โรงเรยีนใหช้ดัเจน และควรมกีารบรหิารความเส่ียง
ในทกุโครงการหรอืกจิกรรมหลกัทีโ่รงเรยีนตอ้งทำา

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาแนวทางการพฒันาการ

บรหิารความเสีย่งดา้นกลยทุธข์องโรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม 

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บรหิารความเสีย่งดา้นกลยทุธ์ ของโรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22 
จังหวัดนครพนม 
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