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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเส่ียงดานการบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารความเสีย่งดานการบริหาร
ทัว่ไปของโรงเรียน สังกัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผวูจัิยไดแบงการเก็บขอมลูออกเปน 2 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 เปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 80 คน และครู จํานวน 310 คน รวมท้ังหมด 390 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของ Krejcie & Morgan แลวใชการสุมแบบแบงชัน้ โดยเทียบสัดสวนประชากรตามขนาดโรงเรียน แลวนํามาสุม
อยางงาย เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่น 0.974 โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
โดยใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
และนําเสนอดวยวิธีการบรรยาย 
 ผลการวิจัยพบวา 
 การบริหารความเส่ียงดานการบริหารทัว่ไปของโรงเรยีน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 30
โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานการ
ประชาสัมพันธงานการศึกษาและดานกิจการนักเรียน ดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดานงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และดานงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางการบรหิารความเสีย่งดานการบรหิารทัว่ไปของโรงเรยีน สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 30 ดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 1) สถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน
ใหชดัเจน 2) สถานศกึษาควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการจัดการศกึษาใหมคุีณภาพนาํไปสสัูงคมแหงภมิูปญญา
และการเรียนรู 3) ควรมีการจัดอบรมการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 4) ควรมี
การติดตามประเมินผล และดานงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 1) สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินงาน 
เพื่อจัดลําดับความเส่ียงในการควบคุมดูแล

คําสําคัญ : การบริหารความเส่ียง, การบริหารทั่วไป
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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
 การบรหิารองคกรในยคุปจจบัุน ทาํใหภาครฐัและ
ภาคเอกชนตองมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่ใหเกิดประสทิธภิาพ
และประสิทธผิลในการทํางาน ดังนัน้การบริหารความเส่ียง

จึงมคีวามสําคญัและมคีวามจาํเปนอยาง ยิง่ในการปองกนั
และควบคมุความเส่ียงในดานตางๆ ในการนาํกระบวนการ
บริหารความเสีย่งมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลกัประกนั
ในระดับหน่ึงวาการดําเนินงานขององคกรจะมีการดําเนิน
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การใหบรรลตุามเปาหมาย ซึง่แนวทางในการจดัการความเสีย่ง
จะตองคํานึงถึงลักษณะของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
และทรพัยากรทีต่องใช การจดัการความเสีย่งประกอบดวย
(1) การระบุความเส่ียง (2) การประเมินความเส่ียง
(3) การจัดการความเส่ียง (4) การติดตามประเมินผล
ความเสี่ยง (สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร, 2558)
 การบริหารความเส่ียงเปนกระบวนการปฏิบติังาน
ที่จัดใหมีขึ้นในองคกร เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งความเส่ียงที่เกิด
ขึน้จะครอบคลมุทุกสวนขององคกร การบรหิารความเสีย่ง
จึงเปนสวนสําคัญของกิจกรรมภายในองคกรท่ีจะชวยให
กิจกรรมภายในองคกรดําเนินตอไปไดและบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว (นฤมล สะอาดโฉม, 2550) 
 จากปญหาท่ีพบในการบริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผล
การดําเนินงานของกลุมบริหารงานท่ัวไปดังนี้ ดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบวาระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต มีปญหากับการเขาใชระบบและ
ผูปฏิบัติเปนบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม 
ดังนั้นควรพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใหรองรับการใชงาน
ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น (รายงานผลการดําเนินงานประจํา
ปงบประมาณ, 2557) ซึ่งการบริหารความเส่ียงดาน
การบริหารท่ัวไปในสถานศึกษาก็เชนกัน ปญหาท่ีพบใน
สถานศกึษาไดแกดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
ศึกษา ระบบสัญญาณการใชอินเทอรเน็ตลาชา อาคาร
สถานท่ีมีสภาพของอายุการใชงานมาก ซ่ึงตองมีการระบุ
ความเส่ียงที่เกิดขึ้น มีการติดตามประเมินผล และผล
ดําเนินการจะชวยสงเสริม สนับสนุน และชวยอํานวย
ความสะดวกใหภารกิจหลักขององคกรดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงดานการบริหารท่ัวไปของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี สถานศึกษา

ไดสารสนเทศเพ่ือนาํไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผน
ในการดําเนินงานดานการบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา สามารถนําผลการวิจัยไปกําหนด
กรอบทิศทาง การวางแผนนโยบายดานการบริหารทั่วไป
ในโรงเรียน และครู ไดนําแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดานการบริหารท่ัวไป เพ่ือนําไปพัฒนาสถานศึกษา ใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพตอไป 

2.  คําถามการวิจัย
 1. สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการบริหารความเสี่ยงดาน
บริหารทั่วไปของโรงเรียนอยูในระดับใด
 2.  แนวทางการบริหารความเส่ียงดานการบริหาร
ทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เปนอยางไร

3.  วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยง
ดานบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 2.  เพือ่เสนอแนวทางการบริหารความเส่ียงดาน
การบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการ
ดาํเนินงานขององคกรท่ีเปนระบบ มกีารวางแผน วเิคราะห
กํากับ และตอเน่ือง ระดับความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ อยูในระดับที่องคกร
ยอมรับไดการดําเนินงาน ตรวจติดตามและควบคุมให
เปนไปในแนวทางเดยีวกนัคาํนึงถึงการบรรลวุตัถปุระสงค
หรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ ประกอบดวย 
1) การระบุความเสี่ยง 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การ
จดัการความเส่ียง และ 4) การติดตามประเมินผลความเส่ียง
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 2. การบริหารความเสี่ยงดานการบริหารทั่วไป 
หมายถงึ สภาพการดาํเนินงานบรหิารความเสีย่งดานการ
บรหิารทัว่ไป ของสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
เขต 30 ประกอบดวย 1) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2) งานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอม 3) การประชาสมัพันธ
งานการศึกษา 4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ 
5) งานกิจการนักเรียน
 3.  แนวทางการดําเนินงาน หมายถึง วธิกีารท่ีใช
ในการดําเนินงานบริหารความเส่ียงดานการบริหารท่ัวไป 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบบรรยาย (De-
scriptive Research) การเก็บขอมูลออกเปน 2 ระยะ คอื 
ระยะท่ี 1 เป นการเก็บข อมูลเชิงปริมาณ โดยใช
แบบสอบถาม ระยะท่ี 2 เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
โดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารสถาน
ศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 30 ปการศึกษา 2558 จาํนวน 1,757 คน 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 99 คน และ
ครู จํานวน 1,658 คน
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา จาํนวน 80 คน และครู จํานวน 310 คน รวม
ทัง้หมด 390 คน ซ่ึงไดจากการกําหนดขนาดกลมุตวัอยาง
โดยใชตารางของ Krejcie & Morgan แลวใชการสุมแบบ
แบงชั้น โดยเทียบสัดสวนประชากรตามขนาดโรงเรียน
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ 
  การวิจัยระยะท่ี 1 เปนแบบสอบถาม โดย
แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ  
  แบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ตําแหนง อายุราชการ/ประสบการณการทํางาน 
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามการบรหิารความ
เสี่ยงดานการบริหารทั่วไปของโรงเรียน ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตรวัดประมาณคา (rating 
scale) 5 ระดับ 
  การวจิยัในระยะที ่2 เปนการวจิยัเชงิคุณภาพ
เคร่ืองมือท่ีใช คือ การสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion)
 การเก็บรวบรวมขอมูล
 1)  การเก็บรวบรวมขอมูลในระยะท่ี 1 จาก
แบบสอบถามการเกบ็ขอมลูจากผูบริหารสถานศกึษาและ
ครูซึ่งเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาทําการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 2)  การเก็บรวบรวมขอมูลในระยะท่ี 2 โดยการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) คอื การใหกลมุ
บคุคลทีผู่วจิยัคดัเลอืกมาทาํการสนทนาโตตอบแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่กําหนดข้ึนตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย สรุปประเด็นขอคนพบที่สําคัญจากการวิจัย
ในระยะท่ี 1 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการ
บริหารความเส่ียงดานการบริหารท่ัวไปของโรงเรียน สงักดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพื่อ
นําขอมูลไปใชในการกําหนดประเด็นการสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1)  การวเิคราะหขอมูลในตอนที ่1 การวเิคราะห
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามนําไปแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะห
ขอมูล โดยเกณฑการใชสําหรับการวัดระดับตัวแปร 
แบงออกเปน 5 ระดับ และในตอนที ่2 การวิเคราะหเกีย่วกบั
ระดับการบริหารความเสี่ยงด านการบริหารท่ัวไป
ของโรงเรยีน สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 30 หาคาเฉล่ีย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) ในการวิเคราะหขอมูล
 2)  การวเิคราะหขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลมุ 
(Focus Group Discussion) ประกอบดวย การวเิคราะห
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เนื้อหา (Content Analysis) ตามกรอบแนวคิดและ
ประเด็นอื่นที่พบและนํามาสรุปประเด็น (Analytic 
Inductive) ของผใูหขอมูล โดยการรวบรวมขอมลูท่ีอยูใน
กลุมความหมายเดียวกันไวดวยกันแลวสรุปเปนประเด็น
สาํคญัเพ่ือจัดหมวดหมตูามกรอบในการวจัิย หลงัจากนัน้
เขียนคําอธิบายเก่ียวกับสภาพความจริง เนื้อหาสาระ
และแนวทาง ขอเสนอแนะท่ีคนพบนําเสนอในรูปแบบการ
เขียนเปนความเรียงโดยวิธีการบรรยายและตอไปจึงเปน
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลรวมทั้งการศึกษาเชิงปริมาณ
และศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผู วิจัยนําขอมูลทั้งหมด
มาประมวลสรุปเพื่อตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย

6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบวาการบริหารความเสี่ยงดานการ
บริหารท่ัวไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวา ดานท่ีมคีาเฉล่ียสงูสุด
คอื ดานการประชาสมัพันธงานการศกึษาและดานกจิการ
นักเรียน ดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานงานเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษาและดานงานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอม 
โดยไดมีการหาแนวทางการบริหารความเส่ียงดานการ
บริหารท่ัวไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดขอสรุปดังนี้ ดานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาควร
มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานใหชัดเจน 
ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษาให
มีคุณภาพนําไปสู สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
ควรมีการจัดอบรมการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และควรมีการติดตาม
ประเมินผล ดานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนนิงาน เพือ่จดัลําดบั
ความเสีย่งในการควบคมุดูแลอาคารสถานที ่ควรแบงพ้ืนท่ี
รบัผิดชอบ เปนระดบัช้ัน หองเรยีน การจดัสภาพหองเรยีน 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมควรมีการแตงต้ังคณะ
กรรมการดําเนินงาน และควรสรางความตระหนักใหกับ
ผูเรียน 

7.  อภิปรายผลการวิจัย
 1. การบริหารความเสี่ยงดานการบริหารทั่วไป
ของโรงเรยีน สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 30 จากผลการวจัิย พบวา การบรหิารความเสีย่งดาน
การบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศกึษา เขต 30 โดยภาพรวมอยใูนระดบัมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คอื ดานการประชาสมัพนัธงานการศกึษา และดานกจิการ
นกัเรียน ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาการประชาสมัพนัธงานการ
ศกึษา สถานศึกษามีการจัดทาํนโยบายการประชาสัมพนัธ 
และมีการจัดแผนการดําเนินงานอย างเป นระบบ
และกระทําอยางตอเน่ือง จัดสถานท่ีหองประชาสัมพันธ
ใหเปนสดัสวน บุคลากรท่ีรบัผิดชอบมคีวามเหมาะสมกบังาน 
มีการสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมบุคคลภายใน
โรงเรียนกับกลุมบุคคลภายนอกการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคของงาน 
รวมไปถึงการรายงาน ติดตามประเมินผลและเผยแพร
ผลการดําเนินงานใหผูเก่ียวของทราบอยางทั่วถึง ซึ่ง
สอดคลองกับศศิธร แกวรักษา (2552) ที่กลาววาการ
บริหารงานประชาสัมพันธเปนกลไกสําคัญตอการบริหาร
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพท้ังดานการกําหนดนโยบาย
การประชาสัมพันธ การจัดองคกรการประชาสัมพันธ 
การจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรในการประชาสมัพันธ
ซึ่งสอดคลองกับประจวบ อองกุลนะ (2548) ไดศึกษา
เรื่องการดําเนินงานประชาสัมพันธงานการศึกษาของ
สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานในเขตพืน้ท่ีการศกึษาอตุรดิตถ เขต 2 
พบวา ทุกดานอยู ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคือ 
การวางแผน การเผยแพร การดําเนินและการติดตาม
ประเมินผล สถานศึกษาควรสงเสริมบุคลากรใหมีการ
พัฒนางานประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ควรเผยแพร
ขาวสารทางแผนพับ ซีดี วีซีดีและสื่ออื่นๆ และควรจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธใหตอเนื่องและใหทุกฝายมี
สวนรวมในการประเมนิผลงานประชาสมัพนัธ ดานกจิการ
นกัเรียนทีม่คีาเฉล่ียสูงสุด ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาสถานศกึษา
มีการดํ า เนินการจัดกิ จกรรมนัก เรี ยนที่ ส ง เสริม
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และสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ทีห่ลากหลายตามความถนดัของนักเรยีนและมกีารตดิตาม
ความสาํเรจ็และความกาวหนาของนกัเรียนอยางตอเน่ือง 
และมีการดูแลระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน 
ซึ่งสอดคลองกับพนมรส ตุนสีใส (2550) ที่กลาวถึง
ดานกจิการนกัเรียน สถานศึกษามกีารสงเสรมิและพฒันา
ใหนกัเรียนมวิีนยั คณุธรรม จรยิธรรม ควรพฒันาดานวินยั
และควรปลูกฝงสรางจิตในดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัยของนักเรียน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ดานงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและดานงานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาดานงาน
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา สถานศกึษามอีปุกรณทีใ่ชในการ
จัดเก็บขอมูลไมเพียงพอตอการใชงาน การนําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอนยังไมครบทุกกลุมงาน 
และบริบทของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 แตกตางกนั โดยการพฒันา
ระบบสารสนเทศ ควรมกีารทาํกลยทุธมาพฒันาระบบงาน
บริหารกิจการนักเรียน ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การสังเกต การสัมภาษณ การทดสอบกอนและหลังการ
อบรม การวัดความพึงพอใจ การบันทึกการนิเทศกํากับ
ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบทําใหบุคลากร
มคีวามรูความเขาใจระบบและไดมกีารแตงต้ังเจาหนาทีด่แูล
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ (ภมร สุรพงษรัตน, อาทิตย 
ฉัตรชัยพลรัตน และ กุหลาบ ปุริสาร, 2558) ปจจัยท่ีจะ
นาํมาใชในการบริหารจัดการจึงแตกตางกัน สอดคลองกับ
นันทวัฒน สุบรรณรัตน (2551) ศึกษาสภาพการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
เขตพืน้ทีก่ารศกึษานนทบรีุ เขต 1 พบวา สภาพการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมงีบประมาณทีไ่มเพยีงพอ 
บุคลากรครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอหรือไม
สมดลุกบัจาํนวนผูเรยีน และไมมกีารพัฒนาระบบเครือขาย
เพื่อชวยเหลือกันระหวางโรงเรียน สอดคลองกับสํานัก
นโยบายและแผนการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (2556) ไดกําหนด
ขอบขายภารกิจดานงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สถานศึกษา
วางแผนและดําเนินการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษามาใชในการบริหาร มีการระดมจัดหา
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาในงานดานตางๆ และ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมพัฒนาใหบุคลากร
สามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช
ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา สวนในดานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะการวางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน ความพรอม
ของอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนขึ้นอยู
กับบริบทของสถานศึกษา การจัดสรางอาคารสถานที่
ตลอดถึงอายุการใชงานของสิ่งปลูกสรางภายในโรงเรียน 
ทําใหตองมีการปรับปรุง ซอมแซม ตรวจสอบเพ่ือความ
ปลอดภัย และความมั่นคงที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรขูองนกัเรยีน ควรมกีารแตงต้ังบคุลากรท่ีรบัผดิชอบ
ในงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม สอดคลองกับ
จุรีรัตน อวนพรหมมา (2553) ไดศึกษาการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม โดยใชกิจกรรม 5 ส โรงเรียนบาน
โคกขามเลียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มกุดาหาร พบวา โรงเรยีนยงัไมไดวางแผนการดาํเนนิงาน
ดานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอมทีช่ดัเจน ความรวมมอื
จากทกุภาคสวนไมวาจะเปนคร ูพนักงานบริการ นกัเรยีน 
ยังมีนอย ครูมีภาระงานเยอะ จึงสงผลใหครูไมมีเวลา
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเทาที่ควร นักเรียน
ไมมีระเบียบวินัยในการท้ิงขยะ บริเวณอาคารเรียนไมได
รับการดูแลเทาท่ีควร สงผลทําใหบรรยากาศในโรงเรียน
ไมเอ้ือตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอง
กับ ธนากร เมนแตม (2550) กลาววา ทุกฝายที่เก่ียวของ
มีสวนรวมในการศึกษาปญหา จัดทําแผนยุทธศาสตร 
แผนงาน และแผนผังอาคารสถานที่ส่ิงแวดลอม 
 2.  แนวทางการบริหารความเส่ียงดานการบริหาร
ทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 
  2.1 ดานงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สถาน
ศึกษาควรมกีารแตงต้ังคณะกรรมการในการดาํเนินงานให
ชดัเจน ควรมีการจัดอบรมการใชเทคโนโลยีใหกับบคุลากร
ในโรงเรยีนและ สถานศกึษาควรมกีารนเิทศ กาํกบั ตดิตามผล
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การรายงานผล ประเมนิผลการใชเทคโนโลยีอยางตอเนือ่ง 
เพื่อใหเกิดรูปธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ ธร สุนทรา
ยุทธ (2550) กลาววาแนวทางกํากับดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศดานโครงสรางหนวยงานและการบริหาร
จดัการควรมีการกําหนดนโยบายแผนงานและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการรายงานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และระบบโครงสราง
พื้นฐานของคอมพิวเตอร ใหมีความพรอมใชงานและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอหนวยงาน สอดคลองกับ ธันวา 
อวมมณี (2548) กลาววาผูบริหารสถานศึกษามีความ
ตองการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู ใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูให
เหมาะสม พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริหารให
เปนโปรแกรมสําหรับจดัการขอมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถนําไป
ใชในการวางแผนและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาการจัดทําสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู 
สงเสริมการจัดเครือขายบุคลากร ผรู ูผเูชีย่วชาญทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู 
พัฒนาเว็บไซตของสถานศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ
ภารกิจและกิจกรรมของสถานศึกษา และสงเสริมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
รวมทั้งใหมีการรายงานผลเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
และผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง
  2.2 ดานงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินงาน จัดลําดับ
ความสําคัญของงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
ควรแบงเขตรับผิดชอบ โดยใหนักเรียนมีส วนรวม 
จัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีบูรณาการ เสริมแรงใหรักษา
สภาพแวดลอม มีการประกวดหองเรียน การประเมินผล
ตามสภาพจริง และสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก
ใหกับเรียน ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีใหนักเรียนมีสวนรวม 

มคีวามรกัในสถานศกึษาและเกดิความหวงแหนเกดิความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ วรรณระเบียบ 
บุญเกิด (2550) กลาววา ดานอาคารสถานท่ีและส่ิง
แวดลอมมีการวางแผนการใชอาคารสถานที่อยางเปน
ระบบ มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคา มีการใชอาคาร
สถานท่ีอยางเหมาะสมกับภารกิจ มีการใชอาคารสถานที่
อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะเกี่ยวกับอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชน 
ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ีจากชุมชน มีแผนผังการใชอาคารสถานท่ี
และสิง่แวดลอมอยางเปนระบบ และชดัเจน สอดคลองกบั
จุรีรัตน อวนพรหมมา (2553) ที่กลาววาแนวทางพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยใชกิจกรรม 5 ส 
ประกอบดวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 
การประชุมระดมสมอง การปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส การ
จัดประกวดเขตบริการดีเดนในเขตรับผิดชอบของแตละ
เขตพืน้ทีรั่บผิดชอบและการกาํกบั ติดตาม ประเมนิผลการ
การดําเนินงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ สงผลให
บคุลากรทุกคนในโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการวางแผน 
รวมเสนอความคิดเห็น รวมพัฒนางานอาคารสถานท่ีและ
สิง่แวดลอม มกีารปรับปรุงพฒันาอาคารเรียนและบริเวณ
โรงเรียน มีการประกาศใหรางวัลกับเขตบริการดีเดน 
มีสภาพแวดลอมตอการจัดการเรียนรู สงผลใหเปนที่พึง
พอใจของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และผูปกครอง
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