การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ งของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ของการบริหารความเสีย่ ง
(2) ศึกษาความต้องการจำ�เป็นของการบริหารความเสี่ยง และ (3) พัฒนาแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 155 คน ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา และครูผู้เกี่ยวข้อง กำ�หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางของ Krejcie and Morgan ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 4 ฉบับ คือ แบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบันของการบริหารความเสี่ยง มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 -1.00 มีค่าอำ�นาจจำ�แนก
รายข้อระหว่าง .65 -.92 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 ส่วนแบบสอบถามสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 -1.00 มีค่าอำ�นาจจำ�แนก
รายข้อระหว่าง .60 -.84 และ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การจัดลำ �ดับความสำ�คัญ
ความต้องการจำ�เป็น
ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพปัจจุบนั ของการบริหารความเสีย่ งโดยรวมอยูใ่ นระดับมากและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ความต้องการจำ�เป็นของการ
ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงลำ�ดับแรก คือ ด้านกลยุทธ์ (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม
มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ:

1
2
1
2

การพัฒนาแนวทาง, การบริหารความเสี่ยง, ความต้องการจำ�เป็น
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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

บทนำ�
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไป
อย่างรวดเร็ว ซึง่ การเปลีย่ นแปลงอาจจะก่อให้เกิด
ความเสีย่ ง ซึง่ จะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กรได้ (สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
2553: 1) การบริหารงานขององค์กร ทัง้ ภาครัฐและ
ภาค เอกชน ก็ต้องประสบกับความเสี่ยงอยู่เสมอ
ถ้าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
จะเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์และแผนงาน ช่วย
ในการบรรลุจุดประสงค์ นอกจากนั้นยังทำ�ให้มี
การสื่อสารกันในองค์กรมากขึ้นด้วย (สำ�นักปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 1)
ความเสี่ยง คือเหตุการณ์หรือการกระทำ�
ใดๆ ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ทอี่ าจ

เกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ทไี่ ม่แน่นอน ซึง่ หากเกิด
ขึน้ จะมีผลในทางลบทีจ่ ะบรรลุความสำ�เร็จต่อการ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ เช่น การแข่งขัน
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ภัยธรรมชาติ การทุจริต ความเสียหาย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการถูกดำ�เนิน
การทางกฎหมาย เป็นต้น (นิรภัย จันทร์สวัสดิ์.
2551: 18-19)
การนำ�กระบวนการบริหารความเสีย่ งมาใช้
ในสถานศึกษา จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึง่
ว่าการดำ�เนินการต่างๆ ของสถานศึกษา จะมีการ
ดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ว่างไว้ (ธร สุนทรา
ยุทธ. 2550: 18) การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ส�ำ หรับทางด้านการศึกษาแต่เป็นกิจกรรม ซึง่ มี
การดำ�เนินงานอยูแ่ ล้วหลายเรือ่ ง เช่น การควบคุม
ภาวะโภชนาการ ระบบประกันสุขภาพ เป็นต้น
เพียงแต่สถาน ศึกษายังมิได้น�ำ มาจัดระบบเชือ่ มโยง

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ประสานกิจกรรมบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้
ระบบ (ดวงใจ ช่วยตระกูล. 2551: 3) จะเห็นได้
ว่า การบริหารความเสี่ยงในสถาน ศึกษามีความ
สำ�คัญเป็นอย่างยิง่ ในการลดมูลเหตุทจี่ ะเกิดความ
เสีย่ ง ทำ�ให้ระดับความเสีย่ งนัน้ สามารถประเมินและ
ควบคุมได้ (สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
2550: 11)
ดังนัน้ การบริหารความเสีย่ งจึงเป็นเทคนิค
ทางการบริหารที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
จากองค์กรต่างๆ ซึ่งเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะ
บทเรียนจากความสูญเสียเมื่อครั้งวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540 (นฤมล สะอาดโฉม. 2550: 3-4)
นอกจากนัน้ การบริหารความเสีย่ งยังเป็นเครือ่ งมือ
สำ�คัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรให้
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ �ำ หนดไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมัน่ ใจได้วา่ ความเสีย่ งได้รบั การจัดการอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา (นิรภัย จันทร์สวัสดิ.์ 2551:
14) จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ งของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ให้มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารและ
การพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ ของการบริหารความเสีย่ งของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
2. เพือ่ ศึกษาความต้องการจำ�เป็นของการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จังหวัดนครพนม
3. เพือ่ พัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จังหวัดนครพนม
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
ของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ในปี
การศึกษา 2562 จำ�นวน 255 คน ประกอบด้วย
ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล หัวหน้า
กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป และหัวหน้ากลุม่ งานบริหาร
งบประมาณ
1.2 กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 155 คน ประกอบ
ไปด้วย ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารวิชาการ หัวหน้ากลุม่ งานบริหารบุคคล หัวหน้า
กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป และหัวหน้ากลุม่ งานบริหาร
งบประมาณ กลุ่มละ1 คน จำ�นวน 31 โรงเรียน
โดยเทียบตารางของ Krejcie and Morgan และ
ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั ในการบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำ�นาจจำ�แนก
รายข้อระหว่าง .65-.92 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .98 และแบบสอบถามสภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์ในการบริหารความเสีย่ งของโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
.60-1.00 มีคา่ อำ�นาจจำ�แนกรายข้อระหว่าง .60-.84
และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม เท่ากับ .98
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำ�เสนอ
ข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูปโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม นำ�เสนอข้อมูลโดยการ
แสดงความถี่ และร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อคำ�ถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ใน
การบริหารความเสีย่ งของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย
ใช้วธิ ีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา นำ�ข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และนำ�เสนอ
ข้อมูลโดยการแสดง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการ
จำ�เป็น โดยนำ�ข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ มาหาค่าดัชนีความต้องการ
จำ�เป็นโดยใช้สูตร Priority Needs Index (PNI
Modified) เพื่อจัดลำ�ดับความต้องการจำ�เป็น
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียน มีบทบาทในการให้ข้อชี้แนะ
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ
บริหารจัดการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 คน
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบ
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการสัมภาษณ์การ
พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ได้แก่ ผูท้ รง
คุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน

2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำ�เสนอ
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ สร้างข้อสรุปจากเนื้อหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ร่างแนวทางการพัฒนาการบริหารความ
เสี่ยง นำ�เสนอแนวทางการพัฒนาที่ได้
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
วิเคราะห์คะแนนความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้จากแบบประเมินแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยวิธีการทางสถิติ
ซึ่งประกอบ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จังหวัดนครพนม พบว่า
1. สภาพปัจจุบนั ของการดำ�เนินการบริหาร
ความเสีย่ งของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
บุคลากร และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต่�ำ สุด คือ ด้านกลยุทธ์
สภาพที่พึงประสงค์ของการดำ�เนินการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน ด้านทีม่ คี า่
เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านบุคลากร และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
ต่ำ�สุด คือ ด้านกลยุทธ์ รายละเอียดดังตาราง 1
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์การดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงรายด้านโดยรวมและจำ�แนกเป็น
รายด้าน

ตาราง 1

ด้านกลยุทธ์

4.28

.45

มาก

4.57

.55

มากที่สุด

.07

ลำ�ดับความ
ต้องการ
จำ�เป็น
1

ด้านการดำ�เนินงาน

4.38

.51

มาก

4.62

.53

มากที่สุด

.06

3

ด้านการเงิน

4.43

.51

มาก

4.64

.54

มากที่สุด

.05

4

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ
ด้านบุคลากร

4.33

.53

มาก

4.63

.54

มากที่สุด

.07

2

4.49

.46

มาก

4.64

.54

มากที่สุด

.03

5

4.38

.45

มาก

4.62

.51

มากที่สุด

.05

สภาพปัจจุบัน

การบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียน

รวม

S.D.

แปลผล

2. ผลการศึกษาความต้องการจำ�เป็นของ
การบริหารความเสีย่ งของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จังหวัดนครพนม มีค่าดัชนีความต้องการจำ�เป็น
(PNI Modified) และลำ�ดับความต้องการจำ�เป็นของ
การดำ�เนินการบริหารความเสีย่ ง เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงลำ�ดับความต้องการจำ�เป็นจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/ระเบียบ ด้านการดำ�เนินงาน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากร ตามลำ�ดับ
3. สรุปแนวทางการพัฒนาการบริหารความ
เสีย่ งของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
(1) ด้านกลยุทธ์ สถานศึกษาต้องมี
การจัดทำ� SWOT เพื่อทราบจุดอ่อนและจุดแข็ง
มีการจัดประชุมผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการระดมความ
คิดเห็นความต้องการรับบริการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสีย มีการจัดทำ�รายละเอียดแผนงานให้เชือ่ มโยงกับ
กลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมและเพียงพอเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ตามกลยุทธ์ บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาปฏิบตั ิ

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.

แปลผล

PNI Modified

ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาตามปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
(2) ด้านการดำ�เนินงาน สถานศึกษา
มีการวางแผนและดำ�เนินการควบคุมภายในอย่าง
เป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน มีการวิเคราะห์
กำ�หนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการ
ดำ�เนินงาน มีระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา มีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการ
ศึกษาร่วมกัน มีการจัดอบรม พัฒนาครูเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
และผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
(3) ด้านการเงิน สถานศึกษามีการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการจัดทำ�
รายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็น
ปัจจุบนั ให้สอดคล้องกับแผนทีว่ างไว้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้ ง บประมาณ
ตัวเงินสด เงินฝากบัญชีธนาคารต้องมีความถูกต้อง
ตรงกับทะเบียนคุมของบัญชีการเงิน มีทะเบียน
คุมการเบิกจ่ายพัสดุที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
มีการจัดทำ�รายงานทางการเงินและงบการเงิน
ประจำ�เดือน
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(4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ สถานศึกษามีการจัดอบรม ส่งเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/
ระเบียบและวินัยของทางราชการ จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารูเ้ ท่าทันกฎหมายทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอด
เวลา มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน นิเทศ กำ�กับ
และติดตาม
(5) ด้านบุคลากร สถานศึกษามีการ
วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำ�ลังไว้อย่างชัดเจน มี
จำ�นวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ พียงพอกับ
สัดส่วนของจำ�นวนนักเรียน มีการกำ�หนดภาระงาน
และมีคำ�สั่งแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน มีการประเมิน
ตาราง 2

ผลการปฏิบตั งิ าน สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม
เพือ่ นำ�มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดทำ�ทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร มีการ
บำ�รุงขวัญและกำ�ลังใจ มีการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบตามคุณวุฒิและความสามารถ
รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทาง
การศึ ก ษา เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
สถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสีย่ ง
ของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม
มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในระดับมาก
รายละเอียดดังตาราง 2

การตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
โดยรวมและจำ�แนกเป็นรายด้าน

การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

แปลผล
มาก

แปลผล

4.04

S.D.
.22

ด้านกลยุทธ์
ด้านการดำ�เนินงาน

3.96

S.D.
.36

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

3.96

.28

มาก

4.05

.17

มาก

รวม

อภิปรายผล
1. สภาพปัจจุบันของการดำ �เนินการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ ตู้จำ�นงค์,

มาก

เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และพีระพงษ์ สิทธิอมร
(2560: 87) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงของสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
สภาพการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บมากทุ ก ด้ า น ส่ ว นสภาพที่
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พึงประสงค์ของการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมธีนณ
ั ท์ วันดี, ชัยยุทธ
ศิริสุทธิ์ และสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2559: 460)
ทีไ่ ด้วจิ ยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสีย่ งสำ�หรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึง่ ผลการวิจยั พบ
ว่า สภาพที่พึงประสงค์ต่อการใช้ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงสำ�หรับโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด
2. การศึกษาความต้องการจำ�เป็นและ
ลำ�ดับความต้องการจำ�เป็นของการดำ�เนินการ
บริหารความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
พบว่า ด้านทีม่ คี วามสำ�คัญของความต้องการจำ�เป็น
ลำ�ดับแรก คือ ด้านกลยุทธ์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูล (2559: 110)
ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนด้านที่
มีความสำ�คัญของความต้องการจำ�เป็นลำ�ดับแรก
คือ ด้านกลยุทธ์
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสีย่ ง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
(1) ด้านกลยุทธ์ สถานศึกษาต้องมีการจัด
ทำ� SWOT ต้องจัดประชุมผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการ
ระดมความคิดเห็นต่อการรับบริการ มีการจัดทำ�แผน
พัฒนาสถานศึกษาทีม่ คี วามสอดคล้อง มีการจัดทำ�
รายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เชือ่ มโยง
กับกลยุทธ์และปฏิทินปฏิบตั ิงาน โดยมีการจัดสรร
งบประมาณทีเ่ หมาะสมและเพียงพอเพือ่ สนับสนุน
การดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ สอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี (2556: 245-246) ที่
ได้วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารความเสี่ยงด้าน
นโยบายและด้านกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า โรงเรียนต้องสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ผูป้ กครอง ชุมชน ศิษย์เก่าต้อง
เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือในการดำ�เนินงาน มีการ
ระดมทุนจากแหล่งต่างๆ และต้องมีเงินทุนสำ�รอง
(2) ด้านการดำ�เนินงาน สถานศึกษามี
การวางแผนและดำ�เนินการควบคุมภายในสถาน
ศึกษาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน มีการ
วิเคราะห์ กำ�หนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ ง
มีระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาร่วมกัน มีการวิเคราะห์หลักสูตร
พัฒนาสูตร รวมไปถึงการจัดทำ�แผนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
ท้องถิ่น โดยที่ผู้บริหารมีการนิเทศ กำ�กับ ติดตาม
อยูเ่ สมอ และมีการจัดอบรม พัฒนาครูเกีย่ วกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญหรือ
พัฒนาให้ครูมที กั ษะในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เจริญ ศรีแสนปาง (2556: 168)
ทีไ่ ด้วจิ ยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาสภาพ
ความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ในโรงเรียนประถมศึกษาจากการสนทนากลุ่ม
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนประถม ศึกษา จำ�นวน 3
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
มีสภาพความเสี่ยงที่สอดคล้องร่วมกัน ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และ
การประกันคุณภาพภายใน
(3) ด้านการเงิน สถานศึกษามีการจัดการ
และการจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
จัดทำ�ระบบข้อมูลด้านการเงิน วางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เบิกจ่ายเงิน
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ให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ และมีการ
จัดทำ�รายงานทางการเงินส่งหน่วยงานต้นสังกัด
ได้รับทราบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธ์เทพ
พัฒนจุรพี นั ธ์ (2557: 137-228) ทีไ่ ด้วจิ ยั เกีย่ วกับ
การพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้าน
งบประมาณ ประกอบด้วย การตรวจสอบติดตาม
และรายงานการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร
(4) ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/ระเบียบ
สถานศึกษามีการจัดอบรม ส่งเสริม ให้ความรู้
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/ระเบียบและ
วินยั ของทางราชการ จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รู้เท่าทันกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน มีการนิเทศกำ�กับติดตาม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พุฒสิ รรค์ ศรีรตั นประชากูล
(2559: 108-110) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
แนวทางการบริหารความเสีย่ งของโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหาร
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/กฎระเบียบ
คือ ควรมีการกำ�หนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้
สอดคล้อง และประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กำ�หนด
(5) ด้านบุคลากร สถานศึกษามีการ
วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำ�ลังไว้อย่างชัดเจน
และเพียงพอกับสัดส่วนของจำ�นวนนักเรียน มีคำ�
สัง่ แต่งตัง้ และมีการกำ�หนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน
มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ครู
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อนำ�มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการบำ�รุงขวัญและกำ�ลังใจ มีการมอบ
หมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามคุณวุฒแิ ละความ
สามารถ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารสถาน
ศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พุฒสิ รรค์ ศรีรตั น
ประชากูล (2559: 108-110) ทีไ่ ด้วจิ ยั เกีย่ วกับการ
พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาการ
บริหารความเสีย่ งด้านบุคลากร คือ มีการวิเคราะห์
และวางแผนอัตรากำ�ลังไว้อย่างชัดเจน การบริหาร
งานบุคคลมีความเหมาะสมตามคุณวุฒแิ ละความรู้
ความสามารถ ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนา
ตน มีการบำ�รุงขวัญและส่งเสริมกำ�ลังใจบุคลากร

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอเพื่อนำ�ผลการศึกษาไปใช้
1.1 จากการศึกษาความต้องการจำ�เป็น
และลำ�ดับความต้องการจำ�เป็นของการดำ�เนินการ
บริหารความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
จังหวัดนครพนม พบว่า ด้านที่มีความ
สำ�คัญของความต้องการจำ�เป็นลำ�ดับแรก คือ
ด้านกลยุทธ์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกเหล่านั้นและ
ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาตนเอง
เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
และพัฒนางานในหน้าทีใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
ซึ่งสภาพปัจจุบันของการดำ�เนินการบริหารความ
เสีย่ งโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด คือ ด้านกลยุทธ์
และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการดำ�เนินการบริหาร
ความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต่�ำ สุด
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คือ ด้านกลยุทธ์ เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าโรงเรียน
ต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ควร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
โรงเรียนให้ชดั เจน และควรมีการบริหารความเสีย่ ง
ในทุกโครงการหรือกิจกรรมหลักทีโ่ รงเรียนต้องทำ�
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
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บริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จังหวัดนครพนม
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ของโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22
จังหวัดนครพนม
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