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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอความเสี่ยง
ในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จําแนกตามตําแหนงและประสบการณ
ทํางาน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก  ขาราชการระดับสูง  จํานวน 30 คน ขาราชการระดับกลาง
และระดับตนจํานวน 260 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตรการประมาณคา  
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที  วิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ความเสี่ยงดานกลยุทธ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด  
รองลงมาคือ  ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  และดานการเงิน 

 2.  ขาราชการพลเรือนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีตําแหนงตางกัน             
มีความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รายดาน
และโดยรวม  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3.  ขาราชการพลเรือนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มปีระสบการณทํางานตางกัน   
มีความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดานกลยุทธ  
ดานการปฏิบัติงาน  ดานการเงิน  และโดยรวม  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนในดาน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  พบวา  มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ: ความเสี่ยง, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research  were to examine and compare risk management in the 
Office of Permanent Secretary for Education under two categories: position and professional 
experience. The samples consisted of 30 senior ranked civil  officials, 260 primary  and  intermediate  
ranked  civil servant. The research tool was a value-appraisal based questionnaire, and the statistics 
used in the analyses were frequency, percentage, standard deviation, t-test, one-way ANOVA  
 Upon the analysis, it had been found that: 
 1. The risk management in the Office of Permanent Secretary for Education was at the 
intermediate level in overall, By the aspect consideration, it had been found that the strategic risk 
was the highest level. The operation  risk, rule conforming risk and finance risk were scores 
consecutively. 
             2. The risk management  in  the  Office of Permanent Secretary of Education as perceived  
by  different  positions  had  found  insignificantly differences  in  overall and  individual aspects. 
             3. The risk management  in  the  Office of Permanent Secretary of Education as perceived  
by different professional experiences had found statistically insignificantly differences, except 
rule  conforming risk aspect was actually statistically significant  differences  at  the  level  of .05  
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