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การบริหารความเสี่ยงดานการบริหารทั่วไปของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Risk Management on Administrative in School Under the Ofﬁce
of Secondary Educational Service Area 30
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารทั่วไปของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ 2) เพือ่ เสนอแนวทางการบริหารความเสีย่ งดานการบริหาร
ทัว่ ไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผูวิจยั ไดแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 เปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 80 คน และครู จํานวน 310 คน รวมทั้งหมด 390 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของ Krejcie & Morgan แลวใชการสุมแบบแบงชัน้ โดยเทียบสัดสวนประชากรตามขนาดโรงเรียน แลวนํามาสุม
อยางงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.974 โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
และนําเสนอดวยวิธีการบรรยาย
ผลการวิจัยพบวา
การบริหารความเสีย่ งดานการบริหารทัว่ ไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการ
ประชาสัมพันธงานการศึกษาและดานกิจการนักเรียน ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ดานงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
แนวทางการบริหารความเสีย่ งดานการบริหารทัว่ ไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1) สถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน
ใหชัดเจน 2) สถานศึกษาควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพนําไปสูสังคมแหงภูมปิ ญญา
และการเรียนรู 3) ควรมีการจัดอบรมการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 4) ควรมี
การติดตามประเมินผล และดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 1) สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินงาน
เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงในการควบคุมดูแล
คําสําคัญ : การบริหารความเสี่ยง, การบริหารทั่วไป
1
2

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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Abstract
The objectives of this research were to 1) study the level of risk management on general
administration of schools under the Ofﬁce of Secondary Educational Service Area 25, and 2) propose
the guideline for risk management on general administration of these schools. Data collection was
divided into two phases. Phase 1 involved collecting quantitative data using the questionnaire with
the validity coefﬁcient at 0.974. Sampling group, selected by Krejcie & Morgan sample size table,
stratiﬁed random sampling through school size, and simple random sampling method, consisted of
390 persons including 80 school administrators and 310 teachers. Data was analyzed using a
computer program for ﬁguring out percentage, mean, and standard deviation. Phase 2 emphasized
on collecting qualitative data through focus group discussion. Data analysis was made by content
analysis method before presenting the result through description.
The ﬁndings were as follows:
Overview of risk management on the 5 aspects of general administration of schools under
the Ofﬁce of Secondary Educational Service Area 30 revealed a “high” level of action. When
compared to each other, the highest mean score was found with the educational public relation
and the student affairs. The lowest mean score was found with the information technology for
education and the building & grounds and environment.
Guidelines for risk management on general administration of schools under the Ofﬁce of
Secondary Educational Service Area 30 included;
For the information technology for education: 1) school should clearly form the operational
committee, 2) school should implement the information technology to manage and enhance the
quality of education for being the wisdom and learning community, 3) trainings on making use of
information technology for developing the quality of instructional development should be provided,
4) there should be monitoring and evaluation process as well.
In terms of building & grounds and environment: 1) school should have an operation plan for setting
priority of risks on building and grounds maintenance and control, 2) students of each grade and
each class should be assigned to responsible for separated zone, 3) there should be operational
committee for maintaining building & grounds and environment, 4) school should initiate the
awareness on this matter among students.
Keywords : Risk management, General administrative
1. บทนํา
การบริหารองคกรในยุคปจจุบนั ทําใหภาครัฐและ
ภาคเอกชนตองมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน ดังนัน้ การบริหารความเสีย่ ง
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จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยาง ยิง่ ในการปองกัน
และควบคุมความเสีย่ งในดานตางๆ ในการนํากระบวนการ
บริหารความเสีย่ งมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกัน
ในระดับหนึง่ วาการดําเนินงานขององคกรจะมีการดําเนิน
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การใหบรรลุตามเปาหมาย ซึง่ แนวทางในการจัดการความเสีย่ ง
จะตองคํานึงถึงลักษณะของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
และทรัพยากรทีต่ องใช การจัดการความเสีย่ งประกอบดวย
(1) การระบุ ค วามเสี่ ย ง (2) การประเมิ น ความเสี่ ย ง
(3) การจัดการความเสี่ยง (4) การติดตามประเมินผล
ความเสี่ ย ง (สํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน สํ า นั ก ปลั ด
กรุงเทพมหานคร, 2558)
การบริหารความเสีย่ งเปนกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ที่จัดใหมีขึ้นในองคกร เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งความเสี่ยงที่เกิด
ขึน้ จะครอบคลุมทุกสวนขององคกร การบริหารความเสีย่ ง
จึงเปนสวนสําคัญของกิจกรรมภายในองคกรที่จะชวยให
กิจกรรมภายในองคกรดําเนินตอไปไดและบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว (นฤมล สะอาดโฉม, 2550)
จากป ญหาที่ พ บในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผล
การดําเนินงานของกลุมบริหารงานทั่วไปดังนี้ ดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบวาระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต มีปญหากับการเขาใชระบบและ
ผู ปฏิบัติเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม
ดังนั้นควรพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใหรองรับการใชงาน
ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น (รายงานผลการดําเนินงานประจํา
ปงบประมาณ, 2557) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดาน
การบริหารทั่วไปในสถานศึกษาก็เชนกัน ปญหาที่พบใน
สถานศึกษาไดแกดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
ศึกษา ระบบสัญญาณการใชอินเทอรเน็ตลาชา อาคาร
สถานที่มีสภาพของอายุการใชงานมาก ซึ่งตองมีการระบุ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีการติดตามประเมินผล และผล
ดําเนินการจะชวยสงเสริม สนับสนุน และชวยอํานวย
ความสะดวกใหภารกิ จ หลั ก ขององคกรดํ า เนิ น ไปได
อยางมีประสิทธิภาพ
จากเหตุ ผ ลดั ง กลาวผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารทั่วไปของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 และจากผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ สถานศึ ก ษา

ไดสารสนเทศเพือ่ นําไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผน
ในการดําเนินงานดานการบริหารทั่วไปในสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา สามารถนําผลการวิจัยไปกําหนด
กรอบทิศทาง การวางแผนนโยบายดานการบริหารทั่วไป
ในโรงเรียน และครู ไดนําแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดานการบริหารทั่วไป เพื่อนําไปพัฒนาสถานศึกษา ใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพตอไป
2. คําถามการวิจัย
1. สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการบริหารความเสี่ยงดาน
บริหารทั่วไปของโรงเรียนอยูในระดับใด
2. แนวทางการบริหารความเสีย่ งดานการบริหาร
ทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เปนอยางไร
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ดานบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2. เพือ่ เสนอแนวทางการบริหารความเสีย่ งดาน
การบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
4. นิยามศัพทเฉพาะ
1. การบริหารความเสีย่ ง หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินงานขององคกรทีเ่ ปนระบบ มีการวางแผน วิเคราะห
กํ า กั บ และตอเนื่ อ ง ระดั บ ความเสี ย หายและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ อยู ในระดับที่องคกร
ยอมรับไดการดําเนินงาน ตรวจติดตามและควบคุมให
เปนไปในแนวทางเดียวกันคํานึงถึงการบรรลุวตั ถุประสงค
หรื อ เปาหมายขององคกรเปนสํ า คั ญ ประกอบดวย
1) การระบุความเสี่ยง 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การ
จัดการความเสีย่ ง และ 4) การติดตามประเมินผลความเสีย่ ง
33

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

2. การบริหารความเสี่ยงดานการบริหารทั่วไป
หมายถึง สภาพการดําเนินงานบริหารความเสีย่ งดานการ
บริหารทัว่ ไป ของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ประกอบดวย 1) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2) งานอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดลอม 3) การประชาสัมพันธ
งานการศึกษา 4) การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา และ
5) งานกิจการนักเรียน
3. แนวทางการดําเนินงาน หมายถึง วิธกี ารทีใ่ ช
ในการดําเนินงานบริหารความเสีย่ งดานการบริหารทัว่ ไป
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) การเก็บขอมูลออกเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป นการเก็ บ ข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช
แบบสอบถาม ระยะที่ 2 เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารสถาน
ศึ ก ษาและครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,757 คน
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 99 คน และ
ครู จํานวน 1,658 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 80 คน และครู จํานวน 310 คน รวม
ทัง้ หมด 390 คน ซึง่ ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางของ Krejcie & Morgan แลวใชการสุมแบบ
แบงชั้น โดยเทียบสัดสวนประชากรตามขนาดโรงเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ
การวิจัยระยะที่ 1 เปนแบบสอบถาม โดย
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
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ตําแหนง อายุราชการ/ประสบการณการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการบริหารความ
เสี่ยงดานการบริหารทั่วไปของโรงเรียน ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตรวั ด ประมาณคา (rating
scale) 5 ระดับ
การวิจยั ในระยะที่ 2 เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช คือ การสนทนากลุ ม (Focus Group
Discussion)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) การเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 1 จาก
แบบสอบถามการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู ซึ่ ง เปนกลุ มตั ว อยาง เพื่ อ นํ า ขอมู ล ที่ ไ ดมาทํ า การ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
2) การเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 2 โดยการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) คือ การใหกลุม
บุคคลทีผ่ วิู จยั คัดเลือกมาทําการสนทนาโตตอบแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย สรุปประเด็นขอคนพบที่สําคัญจากการวิจัย
ในระยะที่ 1 จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารความเสีย่ งดานการบริหารทัว่ ไปของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพื่อ
นําขอมูลไปใชในการกําหนดประเด็นการสนทนากลุ ม
(Focus Group Discussion)
การวิเคราะหขอมูล
1) การวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1 การวิเคราะห
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามนําไปแจกแจงความถี่
(Frequency) และหารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะห
ขอมู ล โดยเกณฑการใชสํ า หรั บ การวั ด ระดั บ ตั ว แปร
แบงออกเปน 5 ระดับ และในตอนที่ 2 การวิเคราะหเกีย่ วกับ
ระดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งด านการบริ ห ารทั่ ว ไป
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 หาคาเฉลี่ ย ( ) และคาเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.) ในการวิเคราะหขอมูล
2) การวิเคราะหขอมูลทีไ่ ดจากการสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) ประกอบดวย การวิเคราะห
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เนื้อหา (Content Analysis) ตามกรอบแนวคิดและ
ประเด็ น อื่ น ที่ พ บและนํ า มาสรุ ป ประเด็ น (Analytic
Inductive) ของผูใหขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลทีอ่ ยูใน
กลุมความหมายเดียวกันไวดวยกันแลวสรุปเปนประเด็น
สําคัญเพือ่ จัดหมวดหมูตามกรอบในการวิจยั หลังจากนัน้
เขียนคําอธิบายเกี่ยวกับสภาพความจริง เนื้อหาสาระ
และแนวทาง ขอเสนอแนะทีค่ นพบนําเสนอในรูปแบบการ
เขียนเปนความเรียงโดยวิธีการบรรยายและตอไปจึงเปน
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลรวมทั้งการศึกษาเชิงปริมาณ
และศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยผู วิ จั ย นํ า ขอมู ล ทั้ ง หมด
มาประมวลสรุปเพื่อตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาการบริหารความเสี่ยงดานการ
บริ ห ารทั่ ว ไปของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา ดานทีม่ คี าเฉลีย่ สูงสุด
คือ ดานการประชาสัมพันธงานการศึกษาและดานกิจการ
นักเรียน ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานงานเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาและดานงานอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดลอม
โดยไดมีการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานการ
บริ ห ารทั่ ว ไปของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดขอสรุปดังนี้ ดานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควร
มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานใหชัดเจน
ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษาให
มีคุณภาพนําไปสู สังคมแหงภูมิป ญญาและการเรียนรู
ควรมีการจัดอบรมการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และควรมีการติดตาม
ประเมิ น ผล ดานงานอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดลอม
สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินงาน เพือ่ จัดลําดับ
ความเสีย่ งในการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ควรแบงพืน้ ที่
รับผิดชอบ เปนระดับชัน้ หองเรียน การจัดสภาพหองเรียน
อาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดลอมควรมี ก ารแตงตั้ ง คณะ
กรรมการดําเนินงาน และควรสรางความตระหนักใหกับ
ผูเรียน

7. อภิปรายผลการวิจัย
1. การบริหารความเสี่ยงดานการบริหารทั่วไป
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 จากผลการวิจยั พบวา การบริหารความเสีย่ งดาน
การบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานการประชาสัมพันธงานการศึกษา และดานกิจการ
นักเรียน ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาการประชาสัมพันธงานการ
ศึกษา สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายการประชาสัมพันธ
และมี ก ารจั ด แผนการดํ า เนิ น งานอย างเป นระบบ
และกระทําอยางตอเนื่อง จัดสถานที่หองประชาสัมพันธ
ใหเปนสัดสวน บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบมีความเหมาะสมกับงาน
มีการสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุ มบุคคลภายใน
โรงเรียนกับกลุมบุคคลภายนอกการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรี ย บรอยและบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงคของงาน
รวมไปถึงการรายงาน ติดตามประเมินผลและเผยแพร
ผลการดําเนินงานใหผู เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง ซึ่ง
สอดคลองกับศศิธร แกวรักษา (2552) ที่กลาววาการ
บริหารงานประชาสัมพันธเปนกลไกสําคัญตอการบริหาร
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพทั้งดานการกําหนดนโยบาย
การประชาสัมพันธ การจัดองคกรการประชาสัมพันธ
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ
ซึ่งสอดคลองกับประจวบ อองกุลนะ (2548) ไดศึกษา
เรื่องการดําเนินงานประชาสัมพันธงานการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
พบวา ทุ ก ดานอยู ในระดั บ มาก โดยเรี ย งลํ า ดั บ คื อ
การวางแผน การเผยแพร การดําเนินและการติดตาม
ประเมินผล สถานศึกษาควรสงเสริมบุคลากรใหมีการ
พัฒนางานประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ควรเผยแพร
ขาวสารทางแผนพับ ซีดี วีซีดีและสื่ออื่นๆ และควรจัด
กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธใหตอเนื่ อ งและใหทุ ก ฝายมี
สวนรวมในการประเมินผลงานประชาสัมพันธ ดานกิจการ
นักเรียนทีม่ คี าเฉลีย่ สูงสุด ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาสถานศึกษา
มี ก ารดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมนั ก เรี ย นที่ ส งเสริ ม
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และสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายตามความถนัดของนักเรียนและมีการติดตาม
ความสําเร็จและความกาวหนาของนักเรียนอยางตอเนือ่ ง
และมี ก ารดู แ ลระเบี ย บวิ นั ย ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ซึ่งสอดคลองกับพนมรส ตุ นสีใส (2550) ที่กลาวถึง
ดานกิจการนักเรียน สถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนา
ใหนักเรียนมีวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม ควรพัฒนาดานวินยั
และควรปลูกฝงสรางจิตในดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัยของนักเรียน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
ดานงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและดานงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาดานงาน
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา สถานศึกษามีอปุ กรณทีใ่ ชในการ
จัดเก็บขอมูลไมเพียงพอตอการใชงาน การนําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอนยังไมครบทุกกลุมงาน
และบริบทของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 แตกตางกัน โดยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ควรมีการทํากลยุทธมาพัฒนาระบบงาน
บริหารกิจการนักเรียน ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสังเกต การสัมภาษณ การทดสอบกอนและหลังการ
อบรม การวัดความพึงพอใจ การบันทึกการนิเทศกํากับ
ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบทําใหบุคลากร
มีความรูความเขาใจระบบและไดมีการแตงตัง้ เจาหนาทีด่ แู ล
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ (ภมร สุรพงษรัตน, อาทิตย
ฉัตรชัยพลรัตน และ กุหลาบ ปุริสาร, 2558) ปจจัยที่จะ
นํามาใชในการบริหารจัดการจึงแตกตางกัน สอดคลองกับ
นันทวัฒน สุบรรณรัตน (2551) ศึกษาสภาพการจัดการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานนทบุรี เขต 1 พบวา สภาพการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมีงบประมาณทีไ่ มเพียงพอ
บุคลากรครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอหรือไม
สมดุลกับจํานวนผูเรียน และไมมีการพัฒนาระบบเครือขาย
เพื่อชวยเหลือกันระหวางโรงเรียน สอดคลองกับสํานัก
นโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2556) ไดกําหนด
ขอบขายภารกิจดานงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา สถานศึกษา
วางแผนและดํ า เนิ น การนํ า นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
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เพื่ อ การศึ ก ษามาใชในการบริ ห าร มี ก ารระดมจั ด หา
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาในงานดานตางๆ และ
สนั บ สนุ น ใหบุ ค ลากรมี ก ารอบรมพั ฒ นาใหบุ ค ลากร
สามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช
ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา สวนในดานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมมีค าเฉลี่ยตํ่าสุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการวางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน ความพรอม
ของอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนขึ้นอยู
กับบริบทของสถานศึกษา การจัดสรางอาคารสถานที่
ตลอดถึงอายุการใชงานของสิ่งปลูกสรางภายในโรงเรียน
ทําใหตองมีการปรับปรุง ซอมแซม ตรวจสอบเพื่อความ
ปลอดภั ย และความมั่ น คงที่ เ อื้ อ ตอการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูของนักเรียน ควรมีการแตงตัง้ บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบ
ในงานอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดลอม สอดคลองกั บ
จุรีรัตน อวนพรหมมา (2553) ไดศึกษาการพัฒนาอาคาร
สถานทีแ่ ละสิง่ แวดลอม โดยใชกิจกรรม 5 ส โรงเรียนบาน
โคกขามเลี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มุกดาหาร พบวา โรงเรียนยังไมไดวางแผนการดําเนินงาน
ดานอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดลอมทีช่ ดั เจน ความรวมมือ
จากทุกภาคสวนไมวาจะเปนครู พนักงานบริการ นักเรียน
ยังมีน อย ครูมีภาระงานเยอะ จึงสงผลใหครูไมมีเวลา
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเทาที่ควร นักเรียน
ไมมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะ บริเวณอาคารเรียนไมได
รับการดูแลเทาที่ควร สงผลทําใหบรรยากาศในโรงเรียน
ไมเอือ้ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ สอดคลอง
กับ ธนากร เมนแตม (2550) กลาววา ทุกฝายที่เกี่ยวของ
มีส วนรวมในการศึกษาปญหา จัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนงาน และแผนผังอาคารสถานที่สิ่งแวดลอม
2. แนวทางการบริหารความเสีย่ งดานการบริหาร
ทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
2.1 ดานงานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา สถาน
ศึกษาควรมีการแตงตัง้ คณะกรรมการในการดําเนินงานให
ชัดเจน ควรมีการจัดอบรมการใชเทคโนโลยีใหกับบุคลากร
ในโรงเรียนและ สถานศึกษาควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามผล
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การรายงานผล ประเมินผลการใชเทคโนโลยีอยางตอเนือ่ ง
เพื่อใหเกิดรูปธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ ธร สุนทรา
ยุทธ (2550) กลาววาแนวทางกํากับดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศดานโครงสรางหนวยงานและการบริ ห าร
จัดการควรมีการกําหนดนโยบายแผนงานและขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการรายงานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และระบบโครงสราง
พื้นฐานของคอมพิวเตอร ใหมีความพรอมใชงานและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอหนวยงาน สอดคลองกับ ธันวา
อวมมณี (2548) กลาววาผู บริหารสถานศึกษามีความ
ตองการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู ใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูให
เหมาะสม พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริหารให
เปนโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลพืน้ ฐานทีส่ ามารถนําไป
ใชในการวางแผนและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
พั ฒ นาการจั ด ทํ า สาระการเรี ย นรู การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรใหมีความรู เกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การเรี ย นรู
สงเสริมการจัดเครือขายบุคลากร ผูรู ผูเชีย่ วชาญทางดาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การเรี ย นรู
พัฒนาเว็บไซตของสถานศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ
ภารกิจและกิจกรรมของสถานศึกษา และสงเสริมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีด านตางๆ
รวมทั้งใหมีการรายงานผลเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
และผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง
2.2 ดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินงาน จัดลําดับ
ความสํ า คั ญ ของงานอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดลอม
ควรแบงเขตรั บ ผิ ด ชอบ โดยใหนั ก เรี ย นมี ส วนรวม
จัดกิจกรรมในรายวิชาที่บูรณาการ เสริมแรงใหรักษา
สภาพแวดลอม มีการประกวดหองเรียน การประเมินผล
ตามสภาพจริง และสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก
ใหกับเรียน ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหนักเรียนมีส วนรวม

มีความรักในสถานศึกษาและเกิดความหวงแหนเกิดความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ วรรณระเบียบ
บุญเกิด (2550) กลาววา ดานอาคารสถานที่และสิ่ง
แวดลอมมีการวางแผนการใชอาคารสถานที่อยางเปน
ระบบ มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคา มีการใชอาคาร
สถานที่อยางเหมาะสมกับภารกิจ มีการใชอาคารสถานที่
อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะเกี่ยวกับอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชน
ผู บริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่จากชุมชน มีแผนผังการใชอาคารสถานที่
และสิง่ แวดลอมอยางเปนระบบ และชัดเจน สอดคลองกับ
จุรีรัตน อวนพรหมมา (2553) ที่กลาววาแนวทางพัฒนา
อาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดลอม โดยใชกิ จ กรรม 5 ส
ประกอบดวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน
การประชุมระดมสมอง การปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส การ
จัดประกวดเขตบริการดีเดนในเขตรับผิดชอบของแตละ
เขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบและการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
การดําเนินงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ สงผลให
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการวางแผน
รวมเสนอความคิดเห็น รวมพัฒนางานอาคารสถานทีแ่ ละ
สิง่ แวดลอม มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและบริเวณ
โรงเรียน มีการประกาศใหรางวัลกับเขตบริการดีเดน
มีสภาพแวดลอมตอการจัดการเรียนรู สงผลใหเปนที่พึง
พอใจของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูปกครอง
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