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ชื่อเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบรหิาร
งบประมาณ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ผู้วิจัย นางสาวจีรนันท์ ทองอ่วม 
ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
พ.ศ. 2560 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต แสงสว่าง 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ ์

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ 4) เพื่อศึกษา
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 292 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 169 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันและค่าถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่  
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ ด้านกิจกรรมการควบคุม  
ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์  

2) ระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการเงินและบัญชี มีค่า เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ด้านการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านการพัสดุ   

3) การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4) ตัวแปรการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แก่ 
ด้านการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการประเมิน
ความเสี่ยงตามล าดับ โดยตัวทั้ง 4 ตัวแปร มีอ านาจพยากรณ์ร่วมกัน ได้ร้อยละ 51.20 เขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

y’ = 61.058 + 6.408. X8 + 2.000 X6 + -3.877 X7 + -1.064 X4  
ค าส าคัญ: การบริหารความเสี่ยง คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ  
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study: 1) the level of risk management 
ability of administrators at schools under the Office of Sakaew Primary Education Service-
Area 1, 2) the level of the quality of budget management at schools under the Office of 
Sakaew Primary Education Service-Area 1, 3) the relationship between the risk management 
ability of administrators and the quality of budget management of the schools under the 
Office of Sakaew Primary Education Service-Area 1, and 4) risk management of administrators 
affecting quality of budget management of schools under the Office of Sakaew Primary 
Education ServiceArea 1. The sample was comprised of 169 administrators and heads of 
budget management departments, obtained by simple random sampling. The tool used 
for data collection was aquestionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and multiple 
regression. 

The results of this study were as follows: 
1) The risk management ability of administrators at schools under the Office 

of Sakaew Primary Education Service-Area 1, as a whole, was at a high level. Each individual 
aspect was put in descending order based on its average score, as follows: information and 
communication, interior environment, monitoring and evaluation, risk event indicators, risk 
control procedures, risk response, risk assessment, and determination of objectives. 

2) The level of the quality of budget management at schools under the 
Office of Sakaew Primary Education Service-Area 1, as follows: financing and accounting, 
annual schedule planning, school income management, and material management.  

3) There was a positive relationship at an average level, with a .05 level of 
statistical significance, between the risk management ability of administrators and the 
quality of budget management at schools under the Office of Sakaew Primary Education 
Service-Area 1. 

4) The variables of the risk management ability of administrators at schools 
under the Office of Sakaew Primary Education Service-Area 1, were: monitoring and evaluation, 
risk control procedures, information and communication, and risk assessment, respectively. 
The 4 variables had prediction power at 51.20% of accuracy. The prediction equation could 
be written as follows: 

y’ = 65.895+ 6.227X8 + 2.130 X6 + -3.589X7 + - 870X4 
 

Keywords: risk management, budget management, primary education 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือ ความเมตตากรุณายิ่ง
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต แสงสว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทุกขั้นตอน
ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณ  
อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ประธานกรรมการสอบ ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ดังปรากฏชื่อ
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่มีความกรุณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและให้ค าแนะน า
จนท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขอขอบพระคุณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาคพิเศษทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยเป็นอย่างดี                

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสมพงษ์ ทองอ่วม และคุณแม่สมจิตร รัตนะ ที่เป็นแรงบันดาลใจ
ในการศึกษา การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต และความส าเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต     
 
 

  นางสาวจีรนันท์ ทองอ่วม 
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สิ่งส าคัญ คือ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
การศึกษาเป็นการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และคุณภาพของบุคคล
การศึกษาที่ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนต้องมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมาย
ของหลักสูตร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ทีใ่ห้ความหมายของการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีเจตนารมณ์มุ่งให้การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และยังก าหนดไว้
ในมาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงาน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่โดยตรง (ราชกิจจานุเบกษา, 
2553, หน้า 2) การกระจายอ านาจดังกล่าว จะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school based management: 
SBM) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็ง ให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 6)   

เป็นที่ทราบทั่วไปว่าการบริหารงบประมาณเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จ
ของการบริหารองค์กร กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลัก  
การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่ง เน้นผลงาน ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา เพ่ือให้ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หน้า 39) การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
รายการและแผนงาน หรืองานที่ฝ่ายบริหารได้รับอนุมัติงบประมาณมาใช้จ่ายจากรัฐสภา เพ่ือป้องกัน
การรั่วไหลของเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีการอนุมัติเงินประจ างวด การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงิน รวมตลอดถึงการรายงานผลต่างๆ ที่ใช้เพ่ืองานนั้นๆ ดังที่ หวน พินธุพันธ์ (2548, หน้า 9)  
งบประมาณมีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะบริหารงานขององค์การต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การจะต้องมีหลักการบริหารงบประมาณท่ีดี และสามารถ
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ใช้การบริหารงบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามนโยบาย การด าเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ การตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ดังนั้นคุณภาพ
ของการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา จึงเกิดจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถ
บริหารงบประมาณได้ตามแผนการด าเนินงาน เป็นผลให้บริหารจัดการงบประมาณได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย (วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์, 2555, หน้า 32)   

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาทุกแห่ง ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามต้องประสบกับความเสี่ยง ( risk) อยู่เสมอ ซึ่งอาจ
ปรากฏในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น ความเสี่ยงด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงด้านการเมือง เป็นต้น ความเสี่ยง
เป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาสซึ่งจะมีผลท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กรในหลายด้าน ทั้งในด้านกลยุทธ์  
การปฏิบัติงาน อย่างไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ าเสมอ แต่หากสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว จะช่วยให้
เกิดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพในการท างานเป็นอย่างมาก (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  
2550, หน้า 1) การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้
โอกาสที่จะเกิดความเส ียหายซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานลดลง โดยค านึงถึง
การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
ภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ (2556, 
หน้า 8-10) สอดคล้องกับ กัญชลี จ านงวงศ์ (2551, หน้า 3) ที่กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยง หมายถึง 
กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารปัจจัย 
ควบคุมกิจกรรม ก าหนดแนวทาง หรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่จะท าให้องค์กร
เกิดความเสียหาย และเพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย 
กลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ การบริหารความเสี่ยง
ต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรจึงจะมีคุณภาพสูงสุด   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการประเมิน
คุณ ภาพการบริห ารงานงบประมาณ ของโรงเรียน ในสั งกั ด ให้ เป็ น ไปตามน โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ได้บัญญัติไว้ว่า ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา  
และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกของรัฐที่มีหน้าที่
ตรวจสอบภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 39) จึงก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 โดยใช้แนวทางการตรวจสอบการบริหารงบประมาณจาก คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555, 
หน้า 1-14) ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 น ามาปรับเพ่ือสอดรับ
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กับบริบทของสถานศึกษา ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารงบประมาณ 4 มาตรฐาน
ดังนี้ 1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2) การเงิน และการบัญชี 3) การพัสดุ 4) การบริหาร
จัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, 
หน้า 2-10)  

ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณกับการบริหารความเสี่ยง 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีหน้าที่
และบทบาทส าคัญในการก ากับและติดตามการบริหารงานงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสี่ยงหรืออาจเกิดความผิดพลาดในการบริหารงาน
งบประมาณได้ สอดคล้องกับ พิทักษ์ ทองแผ่ (2555, หน้า 227) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารและปัจจัยด้านครูผู้ท าหน้าที่การเงินและพัสดุ  ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง
ในการบริหารงานงบประมาณ ที่พบเช่นนี้เนื่องจากผู้บริหารและครูผู้ท าหน้าที่การเงินและพัสดุ เป็นผู้ที่
ปฏิบัติโดยตรงจึงเป็นผู้ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย บกพร่อง และการทุจริต เช่น การเบิกจ่าย
ไม่ตรงตามแผน ความไม่ปลอดภัยของเงินสด การขาดงบประมาณ การยักยอก การทุจริตทางการเงิน
การใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมท าให้สิ้นเปลือง  

จากการศึกษาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2558 พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารงบประมาณที่ส าคัญ คือ การบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ในโรงเรียนที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางราชการ การบริหารงบประมาณ
ที่ไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการจัดท าเอกสารทางบัญชีที่ยังขาดคุณภาพ (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 12) โดยยังไม่ได้มีการค้นหาความเสี่ยง
ที่เป็นสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริหารงบประมาณซึ่งอาจมีผลท าให้
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดได้ 

จากสภาพปัญหา และความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณ ที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารความเสี่ยง
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา โดยการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
1.2.1 ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อยู่ในระดับใด 
1.2.2 ระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อยู่ในระดับใด 
1.2.3 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงาน

งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 หรือไม ่
1.2.4 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณ

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพ

การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 

1.3.4 เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
1.4.1 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงาน

งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ในทางบวก 

1.4.2 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 อย่างน้อย 1 ด้าน 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 โดยขอบเขตการศึกษาการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 8-12) การบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  

1) สภาพแวดล้อมภายใน   
2) การก าหนดวัตถุประสงค์   
3) การบ่งชี้เหตุการณ์ 
4) การประเมินความเสี่ยง 
5) การตอบสนองความเสี่ยง 
6) กิจกรรมการควบคุม 
7) สารสนเทศและการสื่อสาร 
8) การติดตามประเมินผล 

ส าหรับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณศึกษาจากเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 2-10) ประกอบด้วย 

1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2) การเงิน และการบัญชี  
3) การพัสดุ 
4) การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 

1.5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 292 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ปีการศึกษา 2558 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ เครซี่ และมอร์แกน (Kregcic & 
Morgan, 1970, p. 608) แล้วน ามาก าหนดสัดส่วนเป็นรายอ าเภอ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอคลองหาด อ าเภอวังน้ าเย็น และอ าเภอวังสมบูรณ์ และสุ่มอย่างง่าย 
โดยการจับฉลาก (simple random sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู 
169 คน  
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1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษำ 
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง จ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 

(1) สภาพแวดล้อมภายใน   
(2) การก าหนดวัตถุประสงค์   
(3) การบ่งชี้เหตุการณ์ 

(4) การประเมินความเสี่ยง 

(5) การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) กิจกรรมการควบคุม 

(7) สารสนเทศและการสื่อสาร 

(8) การติดตามประเมินผล 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา 4 มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 

(1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(2) การเงิน และการบัญชี  
(3) การพัสดุ 
(4) การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา  

 
1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยศึกษา
ตัวแปร ดังนี้  

1.6.1 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการ (2556, 
หน้า 8-12) การบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  

1) สภาพแวดล้อมภายใน   
2) การก าหนดวัตถุประสงค์   
3) การบ่งชี้เหตุการณ์ 
4) การประเมินความเสี่ยง 

5) การตอบสนองความเสี่ยง 

6) กิจกรรมการควบคุม 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร 

8) การติดตามประเมินผล 

1.6.2 ผู้วิจัยศึกษาเกณฑ์คุณภาพการบริหารงบประมาณจากเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1, 2558, หน้า 2-10) คุณภาพ
การบริหารงบประมาณมี 4 มาตรฐาน ดังนี้  
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1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2) การเงิน และการบัญชี  
3) การพัสดุ 
4) การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึก 

 
ซึ่งแสดงให้เห็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

  ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
1.7.1 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดความเส ียหายซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานลดลง โดยค านึงถึง

การบริหารความเสี่ยง 

1) ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   

2) ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์   

3) ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 

คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ  
 

1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2) การเงิน และการบัญชี  
3) การพัสดุ 
4) การบริหารจัดการด้านเงินรายได้
สถานศึกษา  
 

4) ด้านการประเมินความเสี่ยง 

5) ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 

6) ด้านกิจกรรมการควบคุม 

7) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

8) ด้านการติดตามประเมินผล  
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การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต1 ประกอบด้วย 8 แนวทาง ดังนี้ สภาพแวดล้อมภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การบ่งชี้เหตุการณ์การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ
และการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 

1) สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายใน การก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในการบริหารความเสี่ยง
อย่างชัดเจน การประเมินภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเตรียมพร้อมรับมือกฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง การพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ยงทีมี่ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา การวางเป้าหมายในการบริหาร
ความเสี่ยงของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
ทีส่ถานศึกษาต้องเผชิญ 

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ หมายถึง การรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา การบ่งชี้ถึงความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ การจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ 
เพ่ือวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์นั้น  

4) การประเมินความเสี่ยง หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการประเมินและจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

5) การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประการ ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง การลดความเสี่ยง 
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการโอนความเสี่ยง  

6) กิจกรรมการควบคุม หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการในการปฏิบัติเพ่ือช่วยลด
หรือควบคุมความเสี่ยง 4 ด้าน คือ มีการควบคุมแบบป้องกันความเสี่ยง มีการควบคุมแบบค้นหา
ความเสี่ยง มีการควบคุมแบบแก้ไขการบริหารงานที่ท าให้เกิดความเสี่ยง และมีการควบคุม
แบบส่งเสริมให้บุคคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง   

7) สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศและ
การติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบ
ที่เหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์
ต่อการใช้งาน ข้อมูลสารสนเทศหมายรวมถึงข้อมูลทางการเงินและการด า เนินงานในด้านอื่นๆ 
โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอก การสื่อสารเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคคลากร
มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบายแนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร เพ่ือให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา   
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8) การติดตามประเมินผล หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการที่ใช้ติดตามประเมินผล
แผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม และความถี่ในการติดตาม และ
ควรก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงใด
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึน  

1.7.2 คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการงานงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีการด าเนินงานที่เป็นไปมาตรฐานการบริหาร
งบประมาณ 4 มาตรฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ประกอบด้วย  

1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  หมายถึง การจัดการด้านการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีประกอบด้วย การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่คลอบคลุมเงิน
ทุกประเภท สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา ควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถานศึกษามีการด าเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีก าหนดอย่างครบถ้วนรวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของสถานศึกษา  

2) การเงินและบัญชี  หมายถึง กระบวนการจัดการด้านการเงินและบัญชี  
ประกอบด้วย การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผลเปรียบเทียบ
ยอดคงเหลือตรงกันทุกบัญชี การจัดท าบันทึกเพื่อเก็บรักษาเงิน การออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อส านักงานเขตพื้นที่ การจัดท าบัญชีมีความถูกต้อง ครอบคลุม
เงินทุกประเภทและเป็นปัจจุบัน หลักฐานการจ่ายครบถ้วนตามจ านวนเงินที่เบิก 

3) การพัสดุ หมายถึง การจัดการด้านการพัสดุ ประกอบด้วย การจัดท าทะเบียน
เพื่อควบคุมทรัพย์สิน การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ถูกต้องและครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง การจัดท าบัญชีวัสดุเป็นปัจจุบัน การรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีต่อส านักงานเขตพื้นที่และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเก็บรักษาพัสดุปลอดภัย
และมีการดูแลรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้ การด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดตามรายงาน
การตรวจสอบประจ าปีและส่งเป็นรายได้แผ่นดิน การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และประหยัด 
พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างได้รับทันและตรงตามความต้องการใช้งาน การจัดซื้อ/จ้าง การจัดท าทะเบียนคุม
มีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบเบิกพัสดุครบถ้วน วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้องตรงตามทะเบียน 
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ 

4) การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง การจัดการด้านเงินรายได้
สถานศึกษาประกอบด้วย การรับเงินรายได้สถานศึกษามีความถูกต้อง มีแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาครบถ้วนตามจ านวนเงิน เงินรายได้สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์
การใช้จ่ายเงินมีการด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ การเบิกจ่ายเงินเงินรายได้สถานศึกษา
มีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง การเก็บรักษาเงินสดส ารอง ณ ที่จ่าย ถูกต้องตามระเบียบฯ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด    
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1.7.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

1.7.4 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ครูที่ได้รับแต่งตั้งหรือรับมอบหมาย
จากผู้บริหารสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

1.7.5 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
 
1.8 ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะได้รับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
1.8.1 ผลการวิจัยช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้ข้อมูล

สารสนเทศ ที่สถานศึกษาน าไปเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.8.2 ผลการวิจัยช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา น าผลการวิจัยนี้
เป็นแนวทาง ในการการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

1.8.3 ผลการวิจัยช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงระดับ
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 

1.8.4 ผลการวิจัยช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงระดับ
คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวม แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

2.1 บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
2.1.1 บริบท 
2.1.2 อ านาจหน้าที่ 

2.2 การบริหารงบประมาณ 
2.2.1 ความหมายของการบริหารงบประมาณ 
2.2.2 ความส าคัญของการบริหารงบประมาณ 
2.2.3 ขอบข่ายงานการบริหารงบประมาณ  

2.3 คุณภาพการบริหารงบประมาณ 
2.3.1 ความหมายของคุณภาพ 
2.3.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
2.3.3 สภาพปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
2.4 การบริหารความเสี่ยง 

2.4.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
2.4.2 ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
2.4.3 ประเภทของความเสี่ยง 
2.4.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ  

2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 

2.1.1 บริบท 
1) ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 

บ้านหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สภาพภูมิศาสตร์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจาก
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กรุงเทพฯ 256 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,732.442 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ความรับผิดชอบ  
ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอคลองหาด และ
อ าเภอวังสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 51.87 ในปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนในสังกัด 146 โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 29,215 คน บุคลากรทั้งสิ้น 1,366 คน  

2) วิสัยทัศน์ 
ผู้ เรียนมีคุณภาพคุณธรรม น าโรงเรียนสู่มาตรฐาน ประสานการมีส่วนร่วม 

ครบถ้วนประชากรวัยเรียน 
3) พันธกิจ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูที่มีคุณภาพและเพียงพอ มีการระดม
ทรัพยากร และประสานการมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดการศึกษา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา
อย่างเหมาะสม จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ ปรับวิธีการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คุณลักษณะของพลเมืองที่ดีของโลก 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

4) เป้าประสงค์   
ผู้ เรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มศักยภาพ 

เป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
(2) ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
(3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง 

(4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 2-3) 
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2.1.2 อ านาจหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 , 2558, หน้า 3) โดยให้แบ่ง
ส่วนราชการส านักงานเขต ดังต่อไปนี้   

1) กลุ่มอ านวยการ 
(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต 
ข. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
ค. ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
ง. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรส านักงานเขต 
จ. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการ

ในสังกัด 
ฉ. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ช. ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
ซ. ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 
ฌ. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตที่มิใช่

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
ญ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต สถานศึกษา

และหน่วยงานทางการศึกษา 
ฎ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. วางแผนอัตราก าลังก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ข. สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
ค. ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
ง. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
จ. ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
ฉ. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่

การศึกษา 
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ช. จัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมิน 
ผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 

ซ. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปี ที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ฌ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, 
หน้า 4) 

(3) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
ก. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการจัดการศึกษา 
ข. จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
ค. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ

แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
ง. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ

ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
จ. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ฉ. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ช. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

ข. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

ค. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  

ง. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ   

จ. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ  
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

ฉ. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ช. ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ซ. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริม
ป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ฌ. ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
ญ. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
ฎ. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ฏ. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ฐ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย (ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 5) 
(5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

ข. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ค. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
การประเมินผลการศึกษา 

ง. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

จ. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ฉ. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา  
ช. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
ข. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
ค. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
ง. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
จ. ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี  

งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ 
ฉ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(7) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. ก ากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
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ข. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลง
กิจการโรงเรียนเอกชน 

ค. ด าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นก าหนด 

ง. ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายก าหนด 
จ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(8) หน่วยตรวจสอบภายใน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน บัญชี และตรวจสอบระบบ
การดูแลทรัพย์สิน  

ข. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด  

ค. ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
ง. ด าเนินการอื่นเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  
จ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย (ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 7-8) 
 
2.2 การบริหารงบประมาณ 
 

2.2.1 ความหมายของการบริหารงบประมาณ 
นักวิชาการและนักการบริหารได้ให้ความหมายของการงบประมาณไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ออนไลน์, 2558) ได้ให้ความหมายของ

การบริหารงบประมาณ หมายถึง การประมาณการรายรับและรายจ่าย 
หวน พินธุพันธ์ (2548, หน้า 9) การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามรายการและแผนงาน หรืองานที่ฝ่ายบริหารได้รับอนุมัติงบประมาณ
มาใช้จ่ายจากรัฐสภา เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีการอนุมัติเงิน
ประจ างวด การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน รวมตลอดถึงการรายงานผลต่างๆ 
ที่ใช้เพื่องานนั้นๆ 

พอสตัน (Poston, online, 2011) การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง แผนการส าหรับ
การใช้ทรัพยากรที่มีให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และให้ได้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยผลผลิต
อาจเป็นผลลัพธ์ คุณค่าค่าการบริการและประโยชน์จากการด าเนินการ ซึ่งจะประกอบด้วย 1) จ าแนก
ปัจจัยจากแหล่งทรัพยากรทั้งหมด 2) การประเมินสถานภาพองค์กรหรือการประเมินความต้องการ
จ าเป็น 3) การวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตและจัดสรรทรัพยากรในแนวทางที่จะผลิตความส าเร็จ
ยิ่งใหญ่ที่สุดของวัตถุประสงค์ขององค์กร 4) การสื่อสารแผนการจัดสรรให้มีความเหมาะสมกับ
บริบททางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในบริบทของโรงเรียน 5) จัดให้มีการด าเนินงานอย่างราบรื่น 
ส าหรับความส าเร็จที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึง การใช้การควบคุม
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ทางการเงินและการบริหารจัดการเสี่ยง 6) การประเมินผลการจัดท าแผนและการจัดสรร ท าให้
เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพคุ้มค่า และการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็นเพ่ือให้การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลา 

ดวงมณี โกมารทัต (2554, หน้า 203) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารงบประมาณว่า 
เป็นแผนงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดหา การได้มาและการใช้ทรัพยากรทางการเงินและ
ทรัพยากรอื่นๆ ขององค์กรในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตโดยแสดงค่าเป็นตัวเลข ฝ่ายจัด  
การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมและประเมินผลการท างาน 

ศุกร์ศรี ชูเมือง (2555, หน้า 1) การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออก
ในรูปตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่งรวมถึงการกะประเมินการบริหารกิจกรรม
โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นสนับสนุน 

สรุปได้ว่า ความหมายของการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การประมาณการใช้
ทรัพยากรที่มีให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การใช้ทรัพยากร
ทางการเงินและทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามโครงการ
และการรายงานผลการใช้ทรัพยากรนั้นๆ              

2.2.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารงบประมาณ 
มีผู้กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารงบประมาณ ไว้ดังนี้ 
เสน่ห์ เหล่าเสนา (2544, หน้า 48; อ้างถึงใน วงเดือน ธรมีฤทธ์, 2552, หน้า29) ได้กล่าวถึง

ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ ทุกงานที่รัฐบาลประสงค์ด าเนินการจะจัดไว้

ในงบประมาณ โดยให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันตามแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหล
และการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง 

2) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ การใช้จ่ายของรัฐบาล หากใช้จ่ายให้ดี
และถูกต้อง จะสามารถพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างมหาศาล 

3) เป็น เครื่ องมือ ในการจัดสรรทรัพยากรที่ มี อยู่ จ ากั ด ให้มีประสิทธิภ าพ
เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

4) เป็นเครื่องมือกระจายรายได้ประชาชนที่ เป็นธรรม โดยรัฐบาลจะจัดสรร  
เงินงบประมาณไปสู่จุดที่ช่วยยกฐานะของประชาชนที่ยากจนให้มีรายได้สูงขึ้น 

5) เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินการคลัง
ของประเทศ โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 

6) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานที่รัฐบาลจะด าเนินการให้ประชาชน 
และประเทศชาติ เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมดของงานและแผนงานที่รัฐบาลจะด าเนินการ
ในแต่ละป ี

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช (2544, หน้า 10; อ้างถึงใน เดช ดอนจันทร์โคตร, 
2550, หน้า 8) กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงบประมาณไว้ว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
เพราะเป็นแผนการเงินที่มีการก าหนดรายรับและรายจ่ายของงาน/โครงการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า จึงท าให้
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ผู้บริหารใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมนโยบายของหน่วยงานในการด าเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ว่าได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นการวัดความสามารถของผู้บริหารไปพร้อมกันด้วย 

ศุกร์ศรี ชูเมือง (2555, หน้า 2) ได้กล่าวว่า งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารหน่วยงานสามารถน าเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน
ให้เจริญก้าวหน้า ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณมีดังนี้ 

1) เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่  โดยให้มี
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและลดการปฏิบัติงาน
ที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลง 

2) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณใช้จ่าย
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม 
โดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่ องจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงิน
งบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผนปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ  ด้วย
เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงสูด 

4) เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่ จุดที่มีความจ าเป็นทั่วถึงที่จะท าให้
หน่วยงานนั้นสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณ
เป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น  
หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่างๆ ที่ท าเพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ (2555, หน้า 32) ได้กล่าวว่า งบประมาณมีความส าคัญและมีประโยชน์
อย่างยิ่งในการที่จะบริหารงานขององค์การต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การ
จะต้องมีการบริหารงบประมาณที่ดี ใช้การบริหารงบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมนโยบาย  
การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ การตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา จึงเกิดจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา  
บริหารงบประมาณได้ตามแผนการด าเนินงาน เป็นผลให้บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามเป้าหมาย   

จากแนวคิดดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า งบประมาณมีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง  
เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เป็นการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมและรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน เป็นเครื่องมือในการควบคุมนโยบายของหน่วยงานในการด าเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
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ว่าได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ องค์การจะต้องมีการบริหารงบประมาณที่ดี เพ่ือที่จะท าให้
หน่วยงานนั้นสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.3 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
มีผู้กล่าวถงึขอบข่ายของการบริหารงบประมาณ ไว้ดังนี้ 
ขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ 

2546, หน้า 39-50) ประกอบด้วย 
1) การจัดท าและเสนอของงบประมาณ 

(1) การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
(2) การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
(3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2) การจัดสรรงบประมาณ 
(1) การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ 
(2) การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
(3) การโอนเงินงบประมาณ 

3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
(1) การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
(2) การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
(1) การจัดการทรัพยากร 
(2) การระดมทรัพยากร 
(3) การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
(4) กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(5) กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  

5) การบริหารการเงิน (เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง)  
6) การบริหารการบัญชี 

(1) การจัดท าบัญชีการเงิน 
(2) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
(3) การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
(1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
(2) การจัดหาพัสดุ 
(3) การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
(4) การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ก าหนดขอบข่ายภารกิจ
การบริหารงบประมาณไว้ 7 ด้าน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1, 2555, 
หน้า 12) มีดังต่อไปนี้  
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1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษา การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา และการวิเคราะห์ความเหมาะสม
การเสนอของบประมาณ  

2) การจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา การเบิกจ่าย
และการอนุมัติงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณ   

3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
ได้แก่ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการใช้เงิน
และผลการด าเนินงาน  

4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ได้แก่ การจัดการทรัพยากร 
การระดมทรัพยากร การจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุน
สวัสดิการเพื่อการศึกษา    

5) การบริหารการเงิน ได้แก่ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี   

6) การบริหารบัญชี ได้แก่ การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน และการจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ได้แก่ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ    

กล่าวโดยสรุป ขอบข่าย/ภารกิจของการบริหารงบประมาณ มีดังนี้ 
1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
2) การจัดสรรงบประมาณ 
3) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
4) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
5) การบริหารการเงิน 
6) การบริหารการบัญชี 
7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

  
2.3 คุณภาพการบริหารงบประมาณ 
 

2.3.1 ความหมายของคุณภาพ 
มีผู้กล่าวถึงความหมายของคุณภาพไว้ดังนี้ 
ฟีเกนบาม (Feigenbaum, 1999, p. 19) ได้ให้ความหมายของคุณภาพว่า หมายถึง องค์ประกอบ

โดยรวมของคุณลักณะของสินค้า และบริการที่น าออกตลาด การผลิต การบ ารุงรักษาสินค้าและบริการ
ที่ใช้ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548, หน้า 10) คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติทุกประการ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งชนิดที่ระบุโดยชัดแจ้งและชนิดที่มิได้ระบุไว้
แต่ย่อมเป็นที่รู้ได้โดยนัย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, หน้า 263) คุณภาพ หมายถึง ลักษณะที่ดีเด่น
ของบุคคลหรือสิ่งของ 

ลักษมี สารบรรณ (ออนไลน์,2558) คุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ โดยสินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุน
การด าเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคา
เพ่ือซื้อความพอใจนั้น ซึ่งมิใช่เรื่องที่ประเมินจากสิ่งของที่จับต้องได้ หรือเป็นรูปธรรมเพียงด้านเดียว 
แต่จะต้องน าปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นนามธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ออนไลน์, 2558) กล่าวว่า คุณภาพถูกก าหนดขึ้น
ตามการใช้งานหรือตามความคาดหวังของผู้ก าหนด เช่น มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีความทนทาน 
ให้ผลตอบแทนสูงสุด บริการดีและประทับใจ หรือเป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งใจไว้ เป็นต้น  คุณภาพ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) คุณภาพตามหน้าที่ หมายถึง ประสิทธิภาพการท างาน ความเหมาะสมในการใช้งาน 
ความทนทาน เช่น พัดลมเครื่องนี้มีมอเตอร์ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องถึง 24 ชั่วโมง 

2) คุณภาพตามลักษณะภายนอก หมายถึง รูปร่างสวยงาม สีสันสดใส เรียบร้อย 
เหมาะกับการใช้งาน โครงสร้างแข็งแรง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักเน้นคุณภาพภายนอก โดยเน้นที่สีสัน
สดใส หรือรูปลักษณ์ให้โดดเด่นเพื่อดึงดุดความสดใสของผู้ซื้อ 

3) คุณภาพในการบริการ หมายถึง การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
หรือมาซื้อสินค้า  

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพ หมายถึง ลักษณะที่ดีของบุคคลหรือสิ่งของ 
หรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการ มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนด
ที่ต้องการ และมีต้นทุนการด าเนินงานที่เหมาะสม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ 

2.3.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีแนวคิดและหลักการ
ในการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
เนื่องด้วยในหลักการส าคัญที่ก าหนดให้มีการด าเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
และประหยัดกับงบประมาณที่สูญเสีย โดยสอดคล้องกับระบบการตรวจสอบภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้มีการควบคุม ติดตามการบริหารงบประมาณ ที่มีคุณภาพ 
แม้ว่าระบบการด าเนินการด้านงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ มิได้เป็นภารกิจหลัก
ของสถานศึกษาก็ตาม แต่เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในการสนับสนุนกิจกรรม 
และการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุตามภารกิจหลัก   
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หากสถานศึกษามีหลักการด าเนินงาน และบริหารจัดการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ แล้วก็จะช่วยให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการและสนองการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้น
คุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก และเพ่ือให้มีความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน 
ไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตาม (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 2)     

วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
1) แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพด้านการบริหารงบประมาณงานการเงิน 

การบัญชี และการพัสดุ   
(1) ประเมินจากผลการบริหารจัดการด้านงบประมาณ เป็นหลัก  
(2) ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ก. ประเมินโดยการยืนยันยอดงบประมาณ ตามรายงานการเงิน เพ่ือการตัดสินใจ
บริหารจัดการ 

ข. ประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
เพ่ือกระตุ้นให้การประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ภายในสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น  

ค. ประเมินในเชิงกระบวนการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยยึดหลัก 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทนนักเรียน   

2) หลักเกณฑ์การก าหนดตัวบ่งชี้  
การประเมินคุณภาพด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีตัวบ่งชี้ 2 ลักษณะกลุ่มตัวบ่งชี้ โดยวิเคราะห์
ตามข้อประเด็นของการประเมิน คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานและกลุ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นมาตรการส่งเสริม
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ  

(1) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 2-3) มีดังนี้ 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีที่ครอบคลุมเงินทุกประเภทและสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีรูปแบบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดังนี้  

ก) ระบุถึง วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของสถานศึกษา 
ข) ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมทีต่องด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
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ค) ประมาณการรายได รายจ ายของสถานศึกษา และก าหนดวงเงิน
งบประมาณ/แหลงเงินที่ใชในการด าเนินภารกิจ จ าแนกเปนรายปและตามผลผลิต/โครงการ พรอมทั้ง
ระบุแหลงเงินนอกงบประมาณดวย 

ง) ก าหนดหนวยงานที่รับผิดชอบ และก าหนดภารกิจของหน วยงาน
ที่สอดคลองกับเปาหมายเชิงนโยบาย  

ข. การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ก) สถานศึกษาก าหนดระบบการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ข) สถานศึกษามีหลักฐานแสดงการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน  
ค) สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
ค. การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ก าหนดอย่างครบถ้วน 
ง. การขออนุมัติยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ 

ก) การขออนุมัติยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
ราชการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข) สถานศึกษามีการน าเสนอโครงการให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ลงความเห็น 
 กล่าวโดยสรุป มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการบริหารจัดการด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  หมายถึง การจัดการด้านการจัดท าแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีประกอบด้วย 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่คลอบคลุมเงินทุกประเภท สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี สถานศึกษามีการด าเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีก าหนดอย่างครบถ้วน
รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
สถานศึกษา  

(2) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการเงิน และการบัญชี  
มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการเงิน และการบัญชี (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 3) มีดังนี้ 
ก. ความถูกต้อง ครบถ้วนของเงินสด   

ก) สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันอย่างถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

ข) ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันตรงกัน 
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ค) กรณีไม่มีตู้นิรภัยและมีการเก็บรักษาเงินสด สถานศึกษามีการจัดท า
บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา 

ง) การรับเงินมีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน ทุกครั้ง  
ข. หลักฐานใบส าคัญ ใบเสร็จรับเงิน  

ก) สถานศึกษารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินตามปีงบประมาณครบถ้วน 
และรายงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

ข) สถานศึกษามีใบเสร็จรับเงินใช้ในปีงบประมาณนั้น 
ค. ความถูกต้องของการเก็บรักษาเงิน  

ก) ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และสมุดคู่ฝากธนาคารตรงกันทั้ง 3 ส่วน   

ข) ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันถูกต้อง ตรงกัน 2 ส่วน 

ค) บันทึกการเก็บรักษาเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

ง. การจัดท าบัญชีมีความถูกต้อง ครอบคลุมเงินทุกประเภท  
ก) การจัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภทครบถ้วน เป็นปัจจุบัน   
ข) ยอดยกมาปีงบประมาณ 2557 และทะเบียนคุมเงินนอกฯ กับรายงาน

เงินคงเหลือประจ าวัน และสมุดคู่ฝาก ครบถ้วน ถูกต้อง  
ค) หลักฐานการจ่ายครบถ้วนตามจ านวนเงินที่เบิก 
ง) การจัดท าทะเบียนคุมเลขที่ใบส าคัญคู่จ่าย และการจัดเก็บเอกสาร

ตามล าดับในทะเบียนคุมเลขที่ใบส าคัญคู่จ่ายมีความถูกต้อง   
กล่าวโดยสรุป มาตรฐานที่ว่าด้วยด้านการเงินและบัญชี หมายถึง กระบวนการ

จัดการด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วยการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันอย่างถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือตรงกันทุกบัญชี มีการจัดท าบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน  
มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ การจัดท า
บัญชีมีความถูกต้อง ครอบคลุมเงินทุกประเภทและเป็นปัจจุบัน หลักฐานการจ่ายครบถ้วนตามจ านวนเงิน
ที่เบิก  

(3) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการพัสดุ 
มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการพัสดุ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 3-5) มดีังนี้ 
ก. การจัดท าทะเบียนบัญชีควบคุมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ถูกต้อง

และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้บันทึกทะเบียน 
1 แผ่นต่อทรัพย์สิน 1 รายการ หรือต่อชุดหรือต่อกลุ่ม แล้วแต่กรณี ตลอดอายุการใช้งาน
ของทรัพย์สินนั้นๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ก) อาคารและสิ่งก่อสร้างทุกรายการ ต้องบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน
และค านวณค่าเสื่อมราคาทุกรายการ   
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ข) ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ ที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 – 
วันที่ 30 กันยายน ราคาต่อชุด/ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าตั้งแต่  30,000 บาท ขึ้นไป ให้บันทึก
ทะเบียนคุมทรัพย์สินและค านวณค่าเสื่อมราคา นอกเหนือจากนั้นให้คงสภาพไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ 
จนกว่าจะมีการจ าหน่ายตามระเบียบฯ หรือจะน ามาบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินไว้ก็ได้ แต่ไม่ต้อง
ค านวณค่าเสื่อมราคา  

ค) ที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป ราคาต่อชุด/ต่อหน่วย/
ต่อกลุ่ม มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ให้บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและค านวณค่าเสื่อมราคา  
หากราคาไม่ถึง 5,000 บาท และเป็นลักษณะวัสดุคงทนถาวรมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปีขึ้นไป 
ให้บันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สินแต่ไม่ต้องค านวณค่าเสื่อมราคา กรณีมีการซ่อมแซม
หรือปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ให้บันทึกประวัติการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  
ด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกครั้ง 

ง) การซื้อหรือได้มาของทรัพย์สินทุกครั้ง ให้พิจารณาว่าทรัพย์สินใด
เป็นประเภทใดให้ดูจาก  การพิจารณาทรัพย์สินว่าเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์  

จ) เมื่อบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้ว ให้ก าหนดรหัสครุภัณฑ์ในทะเบียน
คุมทรัพย์สินแล้วน ารหัสครุภัณฑ์นั้นไปเขียนที่ตัวทรัพย์สินด้วย 

ฉ) สูตรการค านวณค่าเสื่อมราคา การนับเวลาที่ได้มาของทรัพย์สิน  
ตารางก าหนดอายุการใช้งาน ให้ดูจาก หลักเกณฑ์การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ช) ทุกสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายนของทุกปี) ทรัพย์สินใดที่เข้าหลักเกณฑ์
ต้องค านวณเสื่อมราคาให้ค านวณค่าเสื่อมราคาสะสมเพ่ือหามูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน 

ซ) เมื่อค านวณค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว เมื่อครบก าหนดอายุการใช้งาน
มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน คงเหลือ = 0 บาท หรือติดลบ และทรัพย์สินนั้นยังใช้ประโยชน์อยู่ ให้มีมูลค่า
สุทธิไว้ = 1 บาท 

ฌ) ถ้าโรงเรียนใดได้บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและค านวณค่าเสื่อม
ราคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 ซึ่งได้ก าหนดตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมเดิมไว้แล้ว  
ก็ให้ใช้จนกว่าทรัพย์สินนั้นๆ จะจ าหน่ายตามระเบียบ แต่ถ้าโรงเรียนใดยังไม่เคยบันทึกทะเบียน
คุมทรัพย์สิน ให้ด าเนินการค านวณค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ 30 กันยายน โดยใช้ตารางก าหนดอายุ
การใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กรมบัญชีกลาง, 2544, หน้า 1)    

ญ) การจัดเก็บทะเบียนคุมทรัพย์สินให้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เช่น 
แฟ้ม รูปเล่ม เป็นต้น  

ฎ) การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน ให้บันทึก
ในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ 

ข. การจัดท าบัญชีวัสดุเป็นปัจจุบัน    
ค. การจัดท ารายงานพัสดุ สถานศึกษามีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ง. การเก็บรักษา ควบคุม และจ าหน่าย  
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ก) สถานที่เก็บรักษาพัสดุปลอดภัยมีการดูแลรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ 

ข) สถานศึกษาด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดตามรายงานการตรวจสอบ
ประจ าปีและส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

จ. การจ าหน่ายพัสดุ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็น 
หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  
การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืน
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถาน 
สาธารณกุศล ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 

ข) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ 

ค) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้
ต่อกันด้วย 

ฉ. แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วนราชการ
สั่งการ และส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณก่อนด้วย เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี   

ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดชอบ 
แต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควร ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

ก) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ข) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท ให้อยู่ใน
อ านาจของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย ที่จะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ   

(4) การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และประหยัด พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
ได้รับทันและตรงตามความต้องการใช้งาน 
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(5) การจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุ    
ก. มีการจัดท าทะเบียนคุมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และจัดท าเป็นปัจจุบัน 
ข. มีใบเบิกพัสดุ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
ค. วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามทะเบียน 
ง. หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ 

กล่าวโดยสรุป มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการพัสดุ หมายถึง การจัดการด้านการพัสดุ 
ประกอบด้วย การจัดท าทะเบียนเพ่ือควบคุมทรัพย์สิน สถานศึกษามีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน/
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง การจัดท าบัญชีวัสดุ
เป็นปัจจุบัน มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีต่อส านักงานเขตพื้นที่และส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน การเก็บรักษาพัสดุปลอดภัยและมีการดูแลรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้  
มีการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดตามรายงานการตรวจสอบประจ าปีและส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และประหยัด พัสดุที่จัดซื้ อจัดจ้างได้รับทันและตรงตาม
ความต้องการใช้งาน การจัดซื้อ/จ้าง มีการจัดท าทะเบียนคุมมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มีใบเบิกพัสดุครบถ้วน 
วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้องตรงตามทะเบียน หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน 
ถูกต้องทุกรายการ 

(4) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 
มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษา (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 5-10) มีดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ก าหนดให้สถานศึกษาจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ และ
ที่เป็นหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการจัดหารายได้จากการบริการของสถานศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษา ที่ไม่แย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา เงินที่สถานศึกษาได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ทุกประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาย่อมเป็นเงินรายได้สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษา
ได้รับแล้วไม่ต้องน าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน แต่สามารถน าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ต่อการจัด  
การเรียนการสอนของนักเรียนได้ บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา ย่อมหมายรวมถึง 
เงินที่สถานศึกษาได้รับไว้ทุกประเภท เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นภารกิจของสถานศึกษา 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 5) ดังนี้ 

ก. บรรดารายได้ หมายถึง การรับเงินทุกประเภทที่เป็นรายได้ของสถานศึกษา  
หรือสถานศึกษาท ากิจการอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้ ถือว่าเป็นเงินราย ได้สถานศึกษาทั้งสิ้น เช่น    
รายได้จากการขายอาหาร รายได้จากการให้เช่าอาคาร/สถานที่ เงินผ้าป่า เงินรายได้จากงานเลี้ยงศิษย์เก่า  
ฯลฯ 

ข. ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ หมายถึง บรรดาผลประโยชน์ที่สถานศึกษา
ได้รับจากที่ราชพัสดุของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดหารายได้จากการบริการของสถานศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา  
แต่การท าประโยชน์ต้องไม่ท าในเชิงธุรกิจ เช่น การปลูกยางพาราบนพ้ืนที่ราชพัสดุของสถานศึกษา   
รายได้จากการขายยางพาราก็ต้องน าเงินเข้าเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
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ค. เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างท าของ เช่น 
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรืองานจ้าง และมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
ต้องจ่ายเบี้ยปรับให้กับสถานศึกษา  

ง. เบี้ยปรับที่ เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อ เช่น กรณีสถานศึกษา
มีข้าราชการครูลาศึกษาต่อ แต่มีการท าผิดสัญญา  สถานศึกษาได้เรียกค่าปรับ ต้องน าเงินเข้าบัญชี
เงินรายได้สถานศึกษา  

จ. เงินบริจาค หมายถึง เงินที่มีผู้มอบให้ส่วนราชการ (สถานศึกษา) เพื่อใช้
ในกิจกรรมของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินบริจาค 
พ.ศ. 2526 ดังต่อไปนี้ 

ก) เงินที่มีผู้มอบให้โดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน 
ให้สถานศึกษาบันทึกการรับเงินรายได้สถานศึกษา ดอกผลให้สถานศึกษาน าไปใช้จ่ายในทาง
ที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยส่วนรวม  

ข) เงินที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์ เพ่ือการใด เพ่ือใคร ให้สถานศึกษา
บันทึกรับไว้เป็นเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เงินดอกผลที่ เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค 
ให้สถานศึกษาน าไปใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น 

ค) การรับเงินบริจาค (ก) รับเป็นเงินสด ให้สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน
เป็นหลักฐาน โดยระบุชื่อผู้บริจาค จ านวนเงินที่บริจาค ระบุวัตถุประสงค์แห่งการบริจาค เพ่ือให้
ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถน าไปยกเว้นภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร (ข) รับเป็นอสังหาริมทรัพย์เกิน 100,000 บาทขึ้นไป ให้หัวหน้าสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน 5 คน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบสิทธิ์ สิทธิครอบครอง  
และภาระติดพันในทรัพย์สิน ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า
สถานศึกษาเพ่ือพิจารณา หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรณีรับบริจาคเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และผู้บริจาคประสงค์น าไปยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ต้องเป็นการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการใช้งาน
มาแล้ว การออกหลักฐานการรับบริจาคให้หัวหน้าสถานศึกษาออกหนังสือรับรองตามมูลค่า
ที่ได้ด าเนินการ หรือตามมูลค่าทรัพย์สินที่เกิน 100,000 บาทขึ้นไป โดยประทับตราโรงเรียน และ
ลงลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาในหนังสือรับรองในการรับเงิน หรือทรัพย์สินของสถานศึกษา มิให้
สถานศึกษารับเงินบริจาคที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเป็นภาระแก่สถานศึกษา
เกินความจ าเป็น (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 6) 
(ค) หลักเกณฑ์การรับบริจาค ต้องค านึงถึงผลได้ผลเสียประโยชน์และค่าตอบแทนที่จะได้รับ กรณี
รับบริจาคมีเงื่อนไขต้องไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ มีการพิจารณาผลตอบแทนคุ้มกับค่าใช้จ่าย
ที่ต้องเสียหรือไม่ หรือกรณีรับบริจาคทรัพย์สินอ่ืนนอกจากเงิน ให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ก่อนเสมอ 
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือพิจารณาการรับบริจาคก่อนก็ได้ การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ไม่ตรงกับอ านาจหน้าที่ให้ส่งมอบแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) เพ่ือก ากับ 
และดูแลบริหารทรัพย์ของแผ่นดินต่อไปและต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
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ฉ. เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนที่สถานศึกษารับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ไม่รวมถึง
งบประมาณรายจ่าย เช่น เงินระดมทรัพยากร (ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก่อน) เงินบ ารุงการศึกษา (ท่ีเก็บนอกเหนือจากหลักสูตร) เงินรายได้อ่ืนๆ 

ช. ค่าขายแบบรูปรายการ เมื่อสถานศึกษามีการก่อสร้างอาคารเรียน หรืออาคาร
ประกอบอื่นภายในโรงเรียนจะจัดพิมพ์แบบรูปรายการเพื่อจ าหน่ายให้กับผู้รับจ้าง ค่าขายแบบ
รูปรายการให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

ก) เงินที่ ได้รับจากการขายแบบรูปรายการที่จัดท าขึ้น โดยใช้ เงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือ ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือว่าเป็นทรัพย์สิน
ของรัฐบาลต้องน ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ข) เงินที่ได้รับจากการขายแบบรูปรายการที่จัดท าขึ้นโดยใช้เงินรายได้
สถานศึกษาถือเป็นรายได้ของสถานศึกษาที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ซ. เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน
และจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา เป็นเงินที่สถานศึกษาได้รับ
เมื่อทรัพย์สินของโรงเรียน ที่ใช้เพ่ือจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาคาร สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับความเสียหาย
จากหน่วยงานอื่น หรือการผิดสัญญาของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ย่อมถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 

ฌ. เงินค่าขายทรัพย์สินของสถานศึกษาที่มาจากเงินงบประมาณ เป็นการขาย
วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่สถานศึกษาจัดหามาด้วยเงินงบประมาณ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาหมดความจ าเป็น หรือช ารุด ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ แล้ว เงินค่าขายทรัพย์สินดังกล่าว ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ถ้าทรัพย์สิน
ที่สถานศึกษาซื้อมาด้วยเงินนอกงบประมาณ เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา             

ญ. เงินหลักประกันสัญญาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่รับคืน  เมื่อพ้นก าหนด
ภาระผูกพันตามสัญญา หลักประกันดังกล่าว เกิดจากการท าสัญญาซื้อ/จ้าง  ในการจัดหาพัสดุที่ใช้
เพ่ือจัดการเรียนการสอน หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่รับคืนเมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว ย่อมเป็นเงินรายได้
สถานศึกษา 

ฎ. เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน เงินที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้สมัคร
ในการสอบ แข่งขันโดยที่สถานศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือตั้งไว้ไม่เพียงพอในการด าเนินการ
สอบแข่งขัน เมื่อจัดเก็บแล้วให้น าไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เมื่อมีเงินเหลือให้น าเข้าบัญชี
เงินรายได้สถานศึกษา      

ฏ. การรับเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึ กษา สถานศึกษา
ต้องออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน  
เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้หลักฐานการรับเงินตามแบบที่ทางราชการก าหนด   
และต้องควบคุมใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

ฐ. อ านาจการเก็บรักษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
ก) เงินรายได้สถานศึกษา (ก) สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน  

120 คน วงเงินส ารองจ่าย ณ สถานศึกษา ไม่เกินวันละ 20,000 บาท วงเงินฝากธนาคาร 30,000 บาท 
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(ข) สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกิน 120 คนวงเงินส ารองจ่าย ณ สถานศึกษา ไม่เกินวันละ 30,000 บาท
วงเงินฝากธนาคารไม่เกิน 1 ล้านบาท 

ข) เงินรายได้สถานศึกษาที่เบิกถอนเพ่ือส ารองจ่าย เป็นเงินสด สถานศึกษา
ใดที่ไม่มีตู้นิรภัย ให้จัดท าแบบบันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา 

ค) เงินรายได้สถานศึกษาส่วนที่เกินวงเงินเก็บรักษา ให้สถานศึกษา
น าส่วนที่เกินฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ง) เงินรายได้สถานศึกษา ให้น าฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่
ในท้องที่อ าเภอเดียวกันกับท้องที่ตั้งของสถานศึกษา หากท้องที่นั้นไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
ให้น าฝากธนาคารพาณิชย์อ่ืนได้ภายในท้องที่อ าเภอเดียวกัน ส าหรับประเภทเงินฝากให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

จ) เงินดอกผล ที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
สามารถน าไปใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาได้ 

ฑ. อ านาจการสั่งจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งก าหนดให้ 

ก) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มีอ านาจ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท 

ข) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 
ค) ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท 
จ) ทีป่รึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักการคลังและสินทรัพย์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท 
ฉ) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติราชการของส านักการคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครั้งละไม่เกิน 40 ล้านบาท 

ช) นอกเหนือจากที่ก าหนด ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ฒ. อ านาจอนุมัติในการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  
ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการมอบอ านาจเกี่ยวกับ
เงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2551   

ก) ให้น าไปใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้น ยกเว้นเงินรายได้
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สถานศึกษาในส่วนที่เป็นเงินที่มีผู้มอบให้สถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ชัดแจ้งให้น าไปจ่าย หรือก่อหนี้
ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่ผู้มอบระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเท่านั้น 

ข) ให้สถานศึกษาน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา และเก่ียวเนื่องกับการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้ 

ค) ให้ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ง) การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ในส่วนที่เป็นเงินที่มีผู้มอบให้โดยมี
วัตถุประสงค์ชัดแจ้งให้น าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่ผู้มอบระบุวัตถุประสงค์
เท่านั้น 

จ) การใช้จ่ายเงินนอกเหนือจาก ข้อ ข) ให้สถานศึกษาด าเนินการได้ ดังนี้ 
(ก) รายจ่ายงบบุคลากร รายการจ่ายค่าจ้างชั่วคราว เฉพาะกรณีที่สถานศึกษา

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้ความรู้กับนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และจ้างพนักงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะอ านวยการ 
ให้ด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยค านึงถึงกรอบอัตราก าลัง วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง
และเงื่อนไขการจ้าง 

(ข) รายจ่ายงบด าเนินงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ  
(ค) รายจ่ายงบเงินอุดหนุน ส าหรับช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน และ

ขาดแคลน  
(ง) รายจ่ายงบลงทุน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 2,000,000 บาท รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งต่ ากว่า 10,000,000 บาท และรายจ่ายเพ่ือสมทบรายการค่าครุภัณฑ์ หรือรายการ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณท่ีทางราชการก าหนด 

ณ. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือเป็นเงินยืม ให้ด าเนินการได้ ดังนี้ 
  ก) การยืมเพ่ือใช้ทดรองจ่ายในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม      

และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  ข) การยืมเงินเพ่ือด าเนินงานเพื่อจัดหารายได้ให้กับสถานศึกษา 
  ค) การยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   

และการศึกษาของบุตร ส าหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างของสถานศึกษา  
เฉพาะในส่วนที่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณมาชดใช้เงินรายได้สถานศึกษาได้ 

ด. ห้ามสถานศึกษาด าเนินการสั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินรายได้
สถานศึกษาท่ีมีอยู่ ณ วันที่ด าเนินการ 

ต. สถานศึกษารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบที่ก าหนด       
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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ถ. สถานศึกษาแห่งใด จ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้  
ให้ขอความเห็นชอบต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนด าเนินการ  (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 8) 

กล่าวโดยสรุป มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านเงินรายได้
สถานศึกษา หมายถึง การจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษาประกอบด้วย  การรับเงินรายได้
สถานศึกษามีความถูกต้อง มีแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาครบถ้วนตามจ านวนเงิน เงินรายได้
สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินมีการด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้มอบ การเบิกจ่ายเงินเงินรายได้สถานศึกษามีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง การเก็บ
รักษาเงินสดส ารอง ณ ที่จ่าย ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กรมบัญชีกลางก าหนด   

3) การก าหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้ 
ค่าน้ าหนักคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ ในทุกๆ ด้าน และกรอบประเด็นการประเมิน 

ตามผลการตรวจสอบ  
4) ข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 

ขอบข่ายการประเมนิ ด้านแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 
ขอบข่ายการประเมิน ด้านการเงินและบัญชี ประจ าปี 2558 ถึง ณ วันที่

เข้าตรวจสอบ  
ขอบข่ายการประเมิน ด้านการพัสดุ การจัดซื้อ/จ้าง การควบคุมวัสดุ ประจ าปี 

2558 การควบคุมทรัพย์สินลักษณะครุภัณฑ์ ครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สินทุกรายการของโรงเรียน 
การตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

5) รูปแบบการประเมิน 
กระดาษท าการการตรวจสอบในแต่ละด้านของการประเมิน ตามกรอบประเด็น 

การประเมินในแต่ละข้อ โดยก าหนดค่าน้ าหนักระดับคะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ ของตัวเลือก 
ตามผลการปฏิบัติงาน   

6) กลุ่มตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ  
(1) ด้านแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(2) ด้านการเงิน และการบัญชี  
(3) ด้านการพัสดุ  
(4) ด้านการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษา  
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ พิจารณาจากกระบวนการ หลักฐานการด าเนินการ 

โดย 
(1) หลักฐานด้านเอกสาร 
(2) การสังเกต 
(3) การสอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์คุณภาพการให้คะแนน  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 9) 
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2 คะแนน หมายถึง ท าได้ 
1 คะแนน หมายถึง ท าได้บ้างบางครั้ง 
0 คะแนน     หมายถึง ไม่ได้จัดท าเลย 

7) ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
(1) สมุดธนาคาร ทะเบียนการเงินต่างๆ ใบเสร็จ ใบส าคัญ หลักฐานการจ่าย  
(2) ทะเบียนทรัพย์สิน การจ าหน่ายพัสดุ  
(3) แผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินการตามแผน การควบคุม

การใช้จ่ายเงิน 
(4) ทะเบียนการใช้ เ งินรายได้สถานศึกษา การรายงาน และหลักฐ าน

การด าเนินการ ทั้ง 4 ด้านจะใช้ลักษณะการประเมิน และเกณฑ์ การประเมิน ตามหัวข้อการประเมิน
ที่ก าหนดข้างต้น เกณฑ์การให้คะแนน เท่ากันในทุกหัวข้อ การประเมินในแต่ละด้าน  

ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง  4 ด้านโดยยึด
หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวมมีการรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

การรับรองมาตรฐานคุณภาพ  
1) การค านวณผลการประเมิน 

เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินในแต่ละด้าน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 10) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ระดับดี        หมายถึง  ค่าคะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป  
ระดับพอใช้  หมายถึง   ค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 61-74 
ระดับปรับปรุง หมายถึง  ค่าคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ลงมา 
การรับรองมาตรฐานในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา 
การค านวณ น าผลรวมของคะแนนทั้ง 4 ด้านที่ท าได้ คูณ 100 แล้วหารด้วย

ผลรวมของคะแนนเต็มทั้ง 4 ด้าน  
2) จัดกลุ่มอันดับตามผลการปฏิบัติงานที่ค านวณได้ ดังนี้  

กลุ่ม A หมายถึง ค่าคะแนนที่ท าได้ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป  
กลุ่ม B หมายถึง ค่าคะแนนที่ท าได้ตั้งแต่ร้อยละ 61-74  
กลุ่ม C หมายถึง ค่าคะแนนที่ท าได้ตั้งแต่ร้อยละ 60 ลงมา 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 10)  

จากข้อความข้างต้นกล่าวได้ว่า คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การบริหาร
จัดการงบประมาณได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงบประมาณ 4 มาตรฐาน
ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประกอบด้วย   

1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการบริหารจัดการด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี หมายถึง การจัดการด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีประกอบด้วย สถานศึกษา
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มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่คลอบคลุมเงินทุกประเภท สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถานศึกษา
มีการด าเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีก าหนดอย่างครบถ้วนรวมถึงการรายงาน
ผลการด าเนินงานในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา  

2) มาตรฐานที่ว่าด้วยด้านการเงินและบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการ
ด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วยการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันอย่างถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือตรงกันทุกบัญชี มีการจัดท าบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน  
มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ การจัดท า
บัญชีมีความถูกต้อง ครอบคลุมเงินทุกประเภทและเป็นปัจจุบัน หลักฐานการจ่ายครบถ้วน
ตามจ านวนเงินที่เบิก 

3) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการพัสดุ หมายถึง การจัดการด้านการพัสดุ ประกอบด้วย 
การจัดท าทะเบียนเพื่อควบคุมทรัพย์สิน สถานศึกษามีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง การจัดท าบัญชีวัสดุเป็นปัจจุบัน 
มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
การเก็บรักษาพัสดุปลอดภัยและมีการดูแลรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้ มีการด าเนินการจ าหน่าย
พัสดุที่ช ารุดตามรายงานการตรวจสอบประจ าปีและส่งเป็นรายได้แผ่นดิน การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และประหยัด พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างได้รับทันและตรงตามความต้องการ
ใช้งาน การจัดซื้อ/จ้าง มีการจัดท าทะเบียนคุมมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มีใบเบิกพัสดุครบถ้วน วัสดุคงเหลือ  
ณ วันที่ตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้องตรงตามทะเบียน หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน ถูกต้อง
ทุกรายการ 

4) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา  หมายถึง 
การจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษาประกอบด้วย การรับเงินรายได้สถานศึกษามีความถูกต้อง 
มีแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาครบถ้วนตามจ านวนเงิน เงินรายได้สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้
โดยมีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินมีการด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ การเบิกจ่ายเงิน
เงินรายได้สถานศึกษามีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง การเก็บรักษาเงินสดส ารอง  
ณ ที่จ่าย ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กรมบัญชีกลางก าหนด    

2.3.3 ผลการตรวจสอบและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ก าหนดมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกประเมินคุณภาพ 
โดยจะท าการประเมินคุณภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในสังกัด ปีละ 1 ครั้ง และ
ในปีงบประมาณ 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบ (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 12) ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 
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ผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558  

1) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตรวจสอบประสิทธิ
คุณภาพการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา จ านวน 36 โรงเรียนโรงเรียน
ที่ไม่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีมีจ านวน 4 โรงเรียน 

2) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการเงิน และการบัญชี ตรวจสอบการรัดกุมถูกต้อง
ของการควบคุมด้านการเงินการบัญชีโรงเรียนที่มีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของทางราชการ 
(สพฐ .) ให้ผู้จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน มีจ านวน 30 โรงเรียนมีโรงเรียนที่ท าไม่ถูกต้อง จ านวน 
6 โรงเรียน 

3) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการพัสดุ: ตรวจสอบความถูกต้องของการควบคุมและ
ความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินสถานศึกษามีการควบคุมและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ผลการตรวจสอบ พบว่า 

(1) การควบคุมทรัพย์สิน 
ก. โรงเรียนที่ได้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินแต่ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง  

มีจ านวน 4 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์แต่ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง  มีจ านวน 
7 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินพร้อมกับทะเบียนคุมครุภัณฑ์แต่ไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง มีจ านวน 5 โรงเรียน 

ข. โรงเรียนที่ไม่สามารถควบคุมทรัพย์สินได้เนื่องจากไม่ได้จัดท าเบียน
คุมทรัพย์สินและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ มีจ านวน 15 โรงเรียน 

ค. โรงเรียนไม่มีการควบคุมทรัพย์สินต่ ากว่าเกณฑ์ซึ่ งเป็นวัสดุที่มีอายุ
การใช้งานเกิน 1 ปี แต่มีราคาไม่ถึง 5,000 บาท มีจ านวน 31 โรงเรียน 

ง. โรงเรียนมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีในเชิงบริหารได้แต่รายงานผลการตรวจสอบยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจน  มีจ านวน 
4 โรงเรียน โรงเรียนที่ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีผู้บริหารโรงเรียนจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์
ในเชิงบริหารได้ มีจ านวน 27 โรงเรียน 

จ. โรงเรียนที่มีทรัพย์สินจริงตามทะเบียนคุม มีจ านวน 5 โรงเรียนและ
โรงเรียนที่ทรัพย์สินไม่จริงตามทะเบียนคุม มีจ านวน 26 โรงเรียน 

(2) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินโรงเรียนมีการใช้ทรัพย์สินตรงตามวัตถุประสงค์
ใช้ทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและทรัพย์สินมีสภาพพร้อมใช้งานได้สามารถเก็บรักษา
ทรัพย์สินเหมาะสมปลอดภัยทั้งหมด จ านวน 36 โรงเรียน 

4) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา : ตรวจสอบ
ความถูกต้องคุณภาพของการบริหารจัดการและการวางแผนบริหารเงินรายได้สถานศึกษา หลักฐาน
การด าเนินการเบิกจ่าย การรายงานผลประจ าปี จ านวน 36 โรงเรียน โรงเรียนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
มีจ านวน 7 โรงเรียน 
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สรุปผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบว่า ปัญหาที่พบ คือ 
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ในโรงเรียนที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางราชการ การบริหาร
งบประมาณที่ไม่ตรงตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดท าเอกสารทางบัญชีที่ยังขาดคุณภาพ 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 13) 
 
2.4 การบริหารความเสี่ยง 
 

มีผู้กล่าวถึงความหมายของการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
2.4.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
เจนเนตร มณีนาค (2548, หน้า 5) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารปัจจัย

และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององคก์รเปน็ส าคัญ  

กัญชลี จ านงวงศ์ (2551, หน้า 3) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้
ในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารปัจจัย ควบคุมกิจกรรม 
ก าหนดแนวทาง หรือมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสที่จะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย 
และเพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ การบริหารความเสี่ยงต้องได้รับ
การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร  

หน่วยตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 6) การบริหารความเสี่ยง 
หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วย
ในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้
ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์
ที่องค์กรก าหนดไว้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2557, หน้า 27) การบริหารความเสี่ยง 
หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง เพ่ือมุงหวังใหสวนราชการบรรลุผลตามเปาประสงค
ขององคกร 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปว่า  
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้โอกาส
ที่จะเกิดความเส ียหายซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานลดลง โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
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2.4.2 ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
มีผู้กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
เจนเนตร มณีนาค (2548, หน้า 8) ได้สรุปว่า การป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงาน

ขององค์กร เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการด าเนินงานได้ชัดเจนขึ้น
วัตถุประสงค์ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ดังนี้ 

1) เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2) ส่งเสริมความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ อันจะท าให้องค์กรเติบโต

อย่างมเีสถียรภาพ 
3) ลดโอกาสที่จะท าให้เกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน 
4) เพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) กับระบบงานอ่ืนได้ดีกว่าเดิม 

นิรภัย จันทร์สวัสดิ์ (2551, หน้า 4) ได้สรุปว่า การสร้างมูลค่าองค์กรให้สูงสุดภายใต้สภาวะ
การที่ไม่แน่นอนในการด าเนินงานขององค์กร ผู้บริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันยอมรับว่าเหตุผลเบื้องต้น
ที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กร คือ การที่องค์กรต้องพยายามสร้างหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรนั้น แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจกระทบต่อ
การด าเนินงานขององค์กร มูลค่าขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่ กับความสามารถของผู้บริหาร
ในการตัดสินใจ การก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงานประจ าวันในองค์กร ความไม่แน่นอนเหล่านี้ 
เป็นเสมือนดาบสองคมที่อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก ซึ่งก็เป็นการให้โอกาสกั บองค์กร
และอาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงขององค์กร ดังนั้นจึงเป็นเส้นทางที่ท้าทาย
ส าหรับผู้บริหาร สามารถใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์องค์กรหรือการก าหนด 
ค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้การบริหารความเสี่ยงองค์กร (enterprise risk 
management (ERM)) เป็นกระบวนการด าเนินการที่มีระบบ สามารถน าไปใช้กับทุกองค์กร เพื่อชี้บ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจัดล าดับความส าคัญ และการจัดการกบัความเสี่ยง โดยการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรจะช่วยให้เกิดผล คือ 

1) สนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
หรือต้องการที่จะยอมรับเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับงานนั้นๆ 

2) ก าหนดกรอบการด าเนินงานให้องค์กร เพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน
ความเสี่ยง และโอกาสของกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชฎาภรณ์ เซ่งคลิ้ง (2554, หน้า 3) ได้สรุปว่า การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในองค์การจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรจะมีการด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุผล 
มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือกรณีที่พบ
กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น 
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ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการน า แนวคิด
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติขึ้นองค์กรเหล่านั้นจะประสบ
กับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข ดังนั้นการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยง
มาช่วยเสริมร่วมกับการท างานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และป้องกนัโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดกลยุทธ์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร
ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร
องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด า เนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
การตรวจสอบภายใน (internal audit) การควบคุมภายใน (internal control) และการบริหารความเสี่ยง 
(risk management) ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จากความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงข้างต้น สรุปได้ว่ า การบริหารความเสี่ยง
มีความส าคัญที่จะช่วยเป็นหลักประกันในการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
กรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยง
มาใช้ 

2.4.3 ประเภทของความเสี่ยง 
มีผู้กล่าวถึงประเภทของความเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
เจมส์รอท (James Roth, online, 2007) ได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 5 ประเภท คือ  

1) ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงในด้านเครดิต การลงทุน  
การโกง การฉ้อฉล การขโมย การกระท าในทางที่ผิด การใช้สติปัญญาในการลงทุน ความละเอียดอ่อน
ของข้อมูล 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานหรือการท างาน ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยง
ทางด้านกระบวนการคุณภาพการบริหารงาน การท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การไร้สมรรถภาพ กลยุทธ์
ในการด าเนินงานและเพ่ือนร่วมงาน 

3) ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยง
ทางด้านข่าวสาร ความล้าสมัยของข้อมูลและเทคโนโลยี 

4) ความเสี่ยงทางด้านการควบคุม/กฎระเบียบ โดยครอบคลุมไปถึงความเสี่ยง
ทางด้านสภาพคล่องและความพอเพียงของงบประมาณ 

5) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ครอบคลุมไปถึงผู้เกี่ยวข้อง ลูกจ้าง การแข่งขันทรัพยากร 
การประสานงานและการสื่อสาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 3) ได้กล่าวถึง
ประเภทของความเสี่ยงไว้ดังนี้ 
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1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด
แผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานที่น าไปปฏิบัติ ไม่ เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (operational risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่เพียงพอ 

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (compliance risk) หรือ 
(event risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 
หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2557, หน้า 5) แผนบริหารความเสี่ยง
จ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
และด าเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง 

2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การวางระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ หมายถึง การวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่า ประเภทของความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์  
2) ความเสี่ยงด้านการเงินหรือทรัพย์สิน 
3) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
4) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 
5) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 

2.4.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
มีผู้กล่าวถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
โรดริก (Rodrigues, 2001, p. 58) กล่าวถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

6 ขั้นตอน คือ 
1) การวางแผนการบริหารความเสี่ยง (risk management planning) เป็นการน า

ระบบพลวัต (system dynamics) มาใช้ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรม 
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การบริหารความเสี่ยงนอกจากนั้นยงัน า system dynamic มาให้ในการวิเคราะห์ปญหาภาพในอนาคต
จงึเกิดขึน้และสะท้อนให้เห็นระดบัโครงสร้างทีห่ลากหลายโดยผลสะท้อนกลับของโครงการ 

2) การระบุความเสี่ยง (risk identification) การใช้ระบบพลวัตสนับสนุนให้สามารถ
ระบุความเสี่ยงได้ 2 ทาง คือ การระบุคุณภาพได้จากการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับและการระบุระดับ
ปริมาณจากสารสนเทศของโครงการการใช้ระบบพลวัตท าให้ผูจัดการสามารถตรวจสอบผลสะท้อนกลับ
ในระยะแรกว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อโครงการหรือไม่ ดวยวิธีการขางต้นท าให้สามารถ
จัดความเสี่ยงที่ไมเกี่ยวข้องออกไปได้ นอกจากนั้นการตรวจสอบด้วยระบบพลวัตยังช่วยให้คนพบ
สารสนเทศด้านเชิงปริมาณทัง้สถานภาพของโครงการและอดีตทีผ่านมา 

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคณุภาพ (qualitative risk analysis) เป็นการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบผ่านการวิเคราะห์วงจรของผลสะท้อนกลับแต่ละวงจร
จะท าให้มองเห็นพลังผลักดนัใหเ้กดิผลผลิตของโครงการ 

4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (quantitative risk analysis) ในการก าหนด
ความเสี่ยงเชิงปริมาณจากระบบพลวัตก่อให้เกิดประโยชน์ส าคัญ 2 ประการ คือ เกิดการคาดการณ์
ในแนวกว้างและการคาดการณ์นั้นจะสะท้อนให้เห็นผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรง
และทางออม 

5) การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง (response planning) สถานการณ์จ าลอง
จากระบบพลวัตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสามารถตอบสนองความเสี่ยงอย่างได้ผลประโยชน์ส าคัญ
ของระบบพลวัต คือ ช่วยสนับสนุนการทดสอบการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ยุ งยากซับซ้อน
ได้ผลตอบสนองที่สามารถระบุโอกาสการตอบสนองความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผล
ท าให้เขา้ใจสาเหตุของความเสี่ยงและน าไปสู่การวางแผนจัดการความเสี่ยงหรือการแก้ไข 

6) การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง (risk monitoring and control) ระบบ
พลวัตยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจติดตามความเสี่ยงและการควบคุมช่วยให้สามารถระบุ
สัญญาณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการบริหารความเสี่ยงยังสามารถตรวจติดตามและประเมิน
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง 

สมิธ และเมอริท (Smith & Merrit, 2002, p. 246) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1) ระบคุวามเสี่ยงโดยพจิารณาจากผลกระทบและโอกาส 
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพจิารณาความน่าจะเปน็และผลรวมของความเสียหาย 
3) จดัล าดับความเสี่ยงและท าแผนที่ความเสี่ยง 
4) การแยกวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยวางแผนในการแยกประเภทความเสี่ยงต่อ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ถายโอนความเสี่ยง ความเสี่ยงสวนที่เหลือการลดความเสี่ยงหรือท าความเสี่ยง
ให้เบาบางลง 

5) การก ากับหรือดูแลความเสี่ยงโดยการประเมินสถานภาพและความเสี่ยง
ในการยกเลิกเปา้หมาย 

แชพแมน และซิมิสเตอร์ (Chapma & Simister, online, 2004) ได้แบ่งกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงโครงการเป็น 6 ขั้นตอน คือ 
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1) การวางแผนการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงการตัดสินใจในการบูรณาการ
แผนและการปฏิบัติการหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงโครงการ 

2) การระบุความเสี่ยง เป็นการก าหนดความเสี่ยงที่สงผลกับโครงการและเอกสาร
ทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะ 

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคณุภาพ 
4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 
5) การวางแผนการตอบรับความเสี่ยงเป็นการพัฒนาและการยกระดับโอกาสที่ดี

ในการลดภาวะคุกคามในของวัตถุประสงคใ์นโครงการให้ลดน้อยลง 
6) การควบคุมและการก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการระบุความเสี่ยงให้เข้าทิศทาง 

การควบคุมก ากับติดตามความเสี่ยงที่ เหลืออยู่การระบุความเสี่ยงให้มีการประเมินประสิทธิผล
ของโครงการ 

ทรีสแมน ฮอยท์ และซอมเมอร์ (Trieschmann, Hoyt & Sommer, 2005, pp. 76-84) 
ได้กล่าวถงึ กระบวนการบริหารความเสี่ยงไว้ 4 ขั้นตอน คือ 

1) การระบุความเสี่ยง (identify risks) มีความเสี่ยงที่มีศักยภาพจ านวนมาก
ที่เกิดกับบริษัทธุรกิจและบุคคล ดังนั้น ขั้นตอนแรกในกรรมวิธีบริหารความเสี่ยงจะต้องจ าแนก
หรือระบุสิ่งที่จะสัมผัสกับความเสี่ยงให้ได้ขั้นตอนนี้ไม่ได้มีความส าคัญเพียงด้านการบริหารความเสี่ยง
ในรูปแบบที่เคยชินที่มุงไปที่ความเสี่ยงที่แท้จริงแต่มีตอการบริหารความเสี่ยงวิสาหกิจซึ่งส่วนมาก
มักจะพุ่งเป้าไปที่การจ าแนกหรอระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่เกิดแก่บริษัทได้แก่การด าเนินธุรกิจ
การเงนิและยุทธศาสตร์ทางธุรกจิของบริษัทด้วย 

2) การประเมินความเสี่ยง (evaluation risks) ส าหรับแต่ละแหล่งที่มาของความ
เสี่ยงที ่ชี ้ช ัดแล้วว่าต้องมีการประเมินผลในขั้นตอนนี ้ความเสี ่ยงที ่แท้จริงจะได้รับการจัด
ประเภทว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้น ต้องมีการประเมินความถี่ของความ
เสี่ยงเกิดขึ้น ดวยการวิเคราะห์ขนาดและความรุนแรงของความเสี่ยหากเป็นเรื่องจ าเป็นการพิจารณา
ควรมุ่งไปที่ทั้งขนาดของความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นสูงสุดในบางกรณีที่การวัดขนาดความ
สูญเสียนั้นมีความหมายและในบางกรณีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งการค านวณระดับความเสี่ยง
อาจไม่ท าให้ไดรับข้อมูลที่มีประโยชนนัก 

3) การเลือกเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง (select risk management techniques) 
ผลที่ได้รับในข้อสองใช้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินวิธีการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในบางกรณีอาจไม่ตอง
ท าอะไรเลยในกรณีอ่ืนอาจต้องมีการจัดงบประมาณไว้ส าหรับกรณีความเสี่ยงที่มีศักยภาพเทคนิคที่ใช้
ในการบริหารกับความเสี่ยงจะได้กล่าวถงึตอ่ไปตลอดจนการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ดวย 

4) การตัดสินใจและการทบทวน (implement and review decisions) การตัดสินใจ
ในการใชวิธีการที่พอเหมาะในการบริหารความเสี่ยงบริษัทธุรกิจและสวนบุคคลจะต้องใช้เทคนิค
ที่ เลือกสรรไว้แล้วแต่การบริหารความเสี่ ยงจะต้องท าตามกรรมวิธีที่ตัดสินใจไว้ล วงหน้า
แล้วมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องบางครั้งความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีนัยส าคัญ
ในการเกิดความร้ายแรงและความถี่ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วว่าแม้ความเสี่ยงแท้จริง
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ไม่จ าเป็นต้องเป็นความเสี่ยงอยู่กับที่ความเสี่ยงทีมีลักษณะเคลื่อนที่จะต้องได้รับการจับตามอง
อย่างต่อเนื่องในการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ท ามาแล้ว 

เกรย์ และลาสัน (Gray & Larson, 2006, p. 209) ได้เสนอแนวคิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ไว้ 4 ขั้นตอน คือ 

1) การระบุความเสี่ยง (risk identification) เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานแต่ละช่วงของแผนหรือโครงการสมาชิกในที่มีต้อง
ระดมสมองหรือคน้หาปัญหาที่อาจเกดิขึน้ 

2) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เป็นการประเมินในรูปของเหตุการณ์
ที่ไม่ปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น
เหตุการณนั้นจะเกดิขึ้นเมื่อไรและจะไปกระทบกับส่วนอืน่ๆ ของแผนงานโครงการหรือไม ่

3) การรับมือกับความเสี่ยง (risk response development) เป็นการตัดสินใจว่า
จะรับมอืกบัเหตุการณ์ที่เกิดขึน้อยา่งไรจึงจะเหมาะสมซึ่งจะท าได้โดยท าให้เบาบางลงหรือการหลบเลี่ยง
หรอืการส่งตอ่หรือการแบ่งปันหรือคงไว้เหมือนเดิมและ 

4) การควบคุมความเสี่ยง (risk response control) เป็นกระบวนการสุดท้าย
ของการบริหารความเสี่ยง คือ การควบคุมความเสี่ยงโดยการวางแผนกลยุทธการด าเนินงาน
และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ  ที่เกิดขึน้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 8-12) กล่าวถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้  

1) สภาพแวดล้อมภายใน   
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการก าหนดกรอบ

บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร  
แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์  
องค์การต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มี

ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์การยอมรับได้เพ่ือวางเป้าหมาย
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการก าหนดวัตถุประสงค์
ควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (strategic objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน 
(operations objectives) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (reporting objectives) วัตถุประสงค์
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance objectives) 

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ 
การบ่งชี้ เหตุการณ์ (event identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์

ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร โดยความเสี่ยง
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
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(operation risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(compliance risk) 

4) การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัด

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (likelihood) และผลกระทบ (impact) โดยการประเมินความเสี่ยง
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยง (likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) และระดับของความเสี่ยง 
(degree of risk) โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้นซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์
ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานที่มีข้อมูล
และดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียงส าหรับหน่วยงาน
ที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ท าให้ก าหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 8) 

 
ตาราง 1  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ตัวอย่างระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

ที่มา: (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 8) 
 

ตาราง 2  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

ที่มา: (กระทรวงศกึษาธิการ, 2556, หน้า 8) 
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ตาราง 3  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ตัวอย่างระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก >10 ล้านบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย >10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

ที่มา: (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 9)  
 
ตาราง 4 ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (impact) 
 

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

ที่มา: (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 9)  
  

ระดับความเสี่ยง (degree of risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และน้อย (กระทรวงศึกษาธิการ 2556, หน้า 9-10) 
 
ตาราง 5  ระดับของความเสี่ยง (degree of risk) 
  

โอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

 5 10 15 20 25 
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 4 8 12 16 20 
3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15 
2 = น้อย 2 4 6 8 10 
1 = น้อยมาก 1 2 3 4 5 

ที่มา: (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 9-10)  
ตาราง 6  การแปลความหมายของระดับของความเสี่ยง (degree of risk) 
 

ระดับ 
ความเสี่ยงโดยรวม 

ระดับ
คะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

ต่ า 
(low) 

1 - 3 
 
 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม   

ปานกลาง 
(medium) 

4 - 8 
 

 
ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม
เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้  

สูง 
(high) 

9 - 16 
 
 

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการ
จัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 

สูงมาก 
(extreme) 

20 - 25 
 

 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

ที่มา: (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 10)              
           

(2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส 

(likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหาย (impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ 

(3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (likelihood) 

และความรุนแรงของผลกระทบ ( impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจ
ของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่ งจะท าให้
หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

(4) การจัดล าดับความเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุม
ในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง 
(impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง 
ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก หรือสูง มาจัดแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
ในขั้นตอนต่อไป 

 
5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง  

การตอบสนองความเสี่ยง (risk response) เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กร
สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้วการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประการ ได้แก่ การยอมรับ (accept) การลด (reduce) การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก 
(avoid/terminate) และการโอนความเสี่ยง (transfer) ผู้บริหารอาจท าการพิจารณาปัจจัย
ในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงโดยการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดจาก
การด าเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมินต้นทุนและผลตอบแทน
ของการด าเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมินความเป็นไปได้ที่จะประสบ
ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงโดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

6) กิจกรรมควบคุม  
กิจกรรมการควบคุม (control activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ 

ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากร
ภายในองค์กร เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้งนี้  การควบคุมแบ่งออกเป็น การควบคุมแบบป้องกั น 
(preventive control) การควบคุมแบบค้นหา (netective control) การควบคุมแบบแก้ไข 
(corrective control) และการควบคุมแบบส่งเสริม (directive control)   

7) สารสนเทศและการสื่อสาร  
องค์การจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอน
การปฏิบัติที่องค์การก าหนด 

(1) สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสมมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ซึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายรวมถึง
ข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงานในด้านอ่ืนๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอก
องค์การ 

(2) การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดท าไว้แล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับ 
หรือมีไว้พร้อมส าหรับผู้ที่ควรใช้สารสนเทศนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์
ในการตัดสินใจด้านต่างๆ และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจตลอดจนมีการด า เนินงานตาม
วัตถุประสงค์ โดยระบบการสื่อสารต้องประกอบด้วยการสื่อสารภายในองค์การและระบบการสื่อสาร
ภายนอกองค์การทั้งนี้ องค์การจะต้องมีการสื่อสารเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
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มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร เป็นระยะๆ เพื่อให้การสื่อสาร
เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

 
 

8) การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผล เป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยน  
โดยก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม และความถี่ในการสอบทาน และควรก าหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงช้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว 
หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ความเสี่ยงและการจัดการต่อความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การจัดการต่อความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผล อาจเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม  
กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลง หรือไม่ควรด าเนินการต่อไป หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง
ในวัตถุประสงค์หรือกระบวนการต่างๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เป็นประจ าเพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ 2556, 
หน้า 12) 

กระทรวงการคลัง (2557, หน้า 12-14) กระบวนการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
มีดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการด าเนินธุรกิจก่อนที่จะท าการ

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส า เร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น
โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง (risk appetite) การก าหนดวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/โครงการ 

2) การระบุความเสี่ยง 
เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นโดยพิจารณา

จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการเมืองการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติปัจจัยภายใน เช่น บุคลากรกระบวนการเทคโนโลยี
การระบุความเสี่ยงนั้นมีทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ด้วยว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไมส าหรับการระบุความเสี่ยง
ของกระทรวงการคลัง ทั้งในระดับหน่วยงานโครงการ/กิจกรรมในระดับองค์กรทั้งนี้สามารถจ าแนก
ความเสี่ยงได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด
แผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานที่น าไปปฏิบัติ ไม่ เหมาะสมหรือไม่ส อดคล้องกับปัจจัยภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 
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(2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (operational risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่เพียงพอ 

(4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (compliance risk) 
หรือ (eventrisk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

3) การประเมินความเสี่ยง 
เป็นการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (impact) 
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์การประเมิน
และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท า งาน
ของหน่วยงานหรือขององค์กร 

4) การประเมินมาตรการการควบคุม 
เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือมีอยู่แล้ว ว่าสามารถ

ช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมเพียงใดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุม ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินมาตรการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท า ให้มั่นใจได้ว่า
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด า เนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกัน
และชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานการจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่ง
ประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 

(1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (preventive control) เป็นวิธีการควบคุม
ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้าง
องค์กรการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

(2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (detective control) เป็นวิธีการควบคุม
ที่ก าหนดขึ้นเพื่อค้นหาพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 
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(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (directive control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริม
หรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

(4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (corrective control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต 
เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิด
เพลิงไหม้ เป็นต้น 

5) การบริหาร/จัดการความเสี่ยงเป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน
มาใช้ปฏิบัติในส านัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงานระดับกอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลด
ความเสียหายของผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มี
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่กระบวน การที่สร้างขึ้น
และอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระเพียงล าพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอน
ที่ช่วยเสริมการท างานร่วมกับโครงการหรือภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
หรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า 
ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกัน
ความเสียหายในการทางานใจภารกิจของหน่วยงาน/โครงการที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้แล้ว
ในแต่ละข้ันตอน 

การบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ที่เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา ควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์การที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการน า
ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการ
บริหารองค์กร ที่สามารถท าให้หน่วยงานสามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ ภายใต้งบประมาณและทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องประกอบไปด้วย  
(1) การประเมินระดับความเสี่ยง (assessment) 
(2) การวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของความเสี่ยง (analysis) 
(3) การรองรับและควบคุมความเสี่ยง (abatement) 

6) การรายงาน 
การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับ

ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด า เนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร 
เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้  
การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจาก
หน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง  
ปานกลาง มาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดท ารายงาน ดังนี้ 

การจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 
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(1) ระดับหน่วยงานที่ได้มีการด า เนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การประเมินความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการควบคุมภายใน การจัดท า
รายงานเห็นควรใช้แบบรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ดังกล่าว ส า หรับ
หน่วยงานระดับส านัก/ศูนย์/กอง/และหน่วยงานระดับกอง เนื่องจากกิจกรรม/โครงการ จุดอ่อน
การควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ แผนการปรับปรุง เป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

(2) ระดับกรมให้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอขอความเห็นชอบ
จากผู้บริหารระดับกรม ซึ่งควรก าหนด ทุก 6 เดือน 9 เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ 

7) การติดตามและทบทวน 
การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการด า เนินการตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวน
ประสิทธิภ าพของแนวการบริหารความ เสี่ ย งใน ทุ กขั้ นตอน เพ่ื อพัฒ นาระบบให้ ดี ยิ่ งขึ้ น 
(กระทรวงการคลัง, 2557, หน้า 14) 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้ 
1) การวางแผนการบริหารความเสี่ยง 
2) การระบุความเสี่ยง 
3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
5) การตอบสนองความเสี่ยง 
6) การควบคุมความเสี่ยง 
7) จัดล าดับความเสี่ยง 
8) การก ากับหรือดูแลความเสี่ยง 
9) การเลือกเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง 
10) การตัดสินใจและการทบทวน 
11) การประเมินความเสี่ยง 
12) การรับมือกับความเสี่ยง 
13) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
14) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
15) การบ่งชี้เหตุการณ์ 
16) สารสนเทศและการสื่อสาร 
17) การติดตามประเมินผล 
18) การจัดการความเสี่ยง 
19) การรายงานความเสี่ยง 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2556, หน้า 8-12) ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และได้น าแนวคิดของนักวิชาการท่านอื่นมาประกอบเพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1) สภาพแวดล้อมภายใน   
มีผู้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
อังสนา ศรีประเสริฐ (2553, หน้า 157) กล่าวว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เพ่ือการบริหารจัดการจะเริ่มด้วยการศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน นโยบายทั่วไปขององค์กร ปรัชญา
ของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงจรรยาบรรณในการท างานของบุคลากรทุกฝ่าย  
สภาพแวดล้อมภายในจะมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายของธุรกิจรวมถึงการระบุประเมิน
และก าหนดแนวทางเพ่ือการจัดการกับความเสี่ย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 8) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมขององค์กร
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ  
เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน  
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนด
ทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

กล่าวโดยสรุป สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาโดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายใน เช่น ผู้บริหารมีนโยบายของผู้บริหาร
ในการบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ เช่น มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีการเตรียมพร้อมรับมือกฎเกณฑ์
การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์  
มีผู้กล่าวถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
กิตติพงษ์ แสนพงษ์ (2552, หน้า 158) กล่าวว่า การก าหนดวัตถุประสงค์

เป็นการก าหนดสิ่งที่องค์กรต้องการท าให้ส าเร็จหรือบรรลุผล หรือเป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  
ในขั้นตอนนี้ องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ( risk analysis) คือ การรวบรวม และ
ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่องค์กรอาจต้องเผชิญ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจ
ก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 8-9) กล่าวว่า องค์การต้องพิจารณาก าหนด
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยง
ที่องค์การยอมรับได้เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์การได้ อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ ( strategic 
objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (operations objectives) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน 
(reporting objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance objectives) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2557, หน้า 12) กล่าวว่า องค์กร
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการด าเนินธุรกิจก่อนที่จะท าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับ
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การยอมรับในความเสี่ยง (risk appetite) การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/
โครงการ 

กล่าวโดยสรุป การก าหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง การพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยงทีม่ีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการวางเป้าหมาย
ในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม และมีการประมวลผลข้อมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สถานศึกษาต้องเผชิญ 

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ 
มีผู้กล่าวถึง การบ่งชี้เหตุการณ์ ดังนี้  
อังสนา ศรีประเสริฐ (2553, หน้า 158) กล่าวว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่

ร่วมกันในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร สิ่งที่ผู้บริหารควรต้องค านึงถึงในขั้นตอนนี้  คือ ปัจจัยเสี่ยง
ทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น แหล่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และผลที่อาจเกิดขึ้น วิธีการในการระบุความเสี่ยงอาจใช้วิธีการ
ระดมสมอง วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร หรือวิธีการวิเคราะห์ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ในแต่ละขั้น โดยอาจมีการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหาความเสี่ยงในขั้นนี้
ควรเก็บรวบรวมข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้นในรูปจ านวนครั้งของการเกิดความเสียหายและขนาด
ของความรุนแรง รวมถึงข้อมูลของการด าเนินงาน เพ่ือน ามาศึกษาหาแนวทางในการลดความสูญเสีย  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 9) กล่าวว่า การบ่งชี้เหตุการณ์ (event 
identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร โดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(strategic risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operation risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial 
risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance risk) 

กล่าวโดยสรุป การบ่งชี้ เหตุการณ์ หมายถึง การรวบรวมเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  
ในส่วนของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา โดยมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ มีการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์นั้น 

4) การประเมินความเสี่ยง  
มีผู้กล่าวถึง การประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 
ทรีสแมน ฮอยท์ และซอมเมอร์ (Trieschmann, Hoyt & Sommer 2005, p. 76) 

กล่าวว่า การประเมินความเสี่ยง (evaluation risks) ส าหรับแต่ละแหล่งที่มาของความเสี่ยง
ที่ชี้ชัดแล้วว่าต้องมีการประเมินผลในขั้นตอนนี้ความเสี่ยงที่แท้จริงจะได้รับการจัดประเภทว่า
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นต้องมีการประเมินความถี่ของความเสี่ยงเกิดขึ้น 
ดวยการวิเคราะห์ขนาดและความรุนแรงของความเสี่ยหากเป็นเรื่องจ าเป็นการพิจารณาควรมุ่งไป
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ที่ทั้งขนาดของความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นสูงสุดในบางกรณีที่การวัดขนาดความสูญเสียนั้น
มีความหมายและในบางกรณี เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งการค านวณระดับความเสี่ยง
อาจไม่ท าให้ไดรับข้อมูลที่มีประโยชนนัก 

เกรย์ และลาสัน (Gray & Larson, 2006, p. 209) กล่าวว่า การประเมินความเสี่ยง 
(risk assessment) เป็นการประเมินในรูปของเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรและ
จะไปกระทบกับส่วนอื่นๆ ของแผนงานโครงการหรือไม่ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 9) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด ( likelihood) และผลกระทบ 
(impact) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2557,  หน้า 12) กล่าวว่า 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (impact) 
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์การประเมินและการจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท า งานของหน่วยงานหรือ
ขององค์กร 

กล่าวโดยสรุป การประเมินความเสี่ยง หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการประเมิน
และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง  
มีผู้กล่าวถึง การตอบสนองความเสี่ยง ดังนี้  
กัญชลี จ านงวงศ์ (2551, หน้า 159) กล่าวว่า ฝ่ายบริหารต้องเลือกวิธีการจัดการ

หรือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ถ้าองค์กรต้องการจัดการกับความเสี่ยง จะเริ่มด้วยการจัดท า
แผนความเสี่ยง เพื่อเป็นการก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางปฏิบัติ  ที่จะช่วยป้องกันหรือลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการลดความเสียหายของผลที่อาจเกิดจากความเสี่ยงในกิจกรรมที่ไม่มี
การควบคุมหรือมีอยู่ แต่ไม่เพียงพอจะน ามาศึกษาเพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงต่อไป จากทางเลือก
ในการจัดการความเสี่ยงมีอยู่หลายวิธี ผู้บริหารอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือน าหลายวิธีมาผสมรวมกัน 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ กัน เพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และความรุนแรงจากผลกระทบ
ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรยอมรับได้ นอกจากนี้ องค์กรสามารถเลือกที่จะปฏิบัติต่อผลกระทบจาก
ความเสี่ยงได้ในลักษณะต่างๆ เช่น การยอมรับความเสี่ยง (accept) การลดความเสี่ยง (reduce) หรือ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoid) เป็นต้น 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 9) กล่าวว่า การตอบสนองความเสี่ยง (risk 
response) เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมิน
ความส าคัญของความเสี่ยงแล้วการตอบสนองต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประการ ได้แก่ การยอมรับ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

54 
 

(accept) การลด (reduce) การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (avoid/terminate) และการโอนความเสี่ยง 
(transfer) ผู้บริหารอาจท าการพิจารณาปัจจัยในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
โดยการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดจากการด าเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 
หรือการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการด า เนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 
หรือการประเมินความเป็นไปได้ที่จะประสบความส า เร็จในการจัดการความเสี่ยงโดยจะต้องน า
ความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

กล่าวโดยสรุป การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการ
ด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประการ ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง การลด
ความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการโอนความเสี่ยง  

6) กิจกรรมควบคุม  
มีผู้กล่าวถึง กิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
เกรย์ และลาสัน (Gray & Larson, 2006, p. 209) กล่าวว่า การควบคุมความเสี่ยง 

(risk response control) เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหารความเสี่ยง คือ การควบคุมความเสี่ยง
โดยการวางแผนกลยุทธการด าเนินงานและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ  ที่เกิดขึน้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 9-10) กล่าวว่า กิจกรรมการควบคุม (control 
activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระท าเพื่อลดความเสี่ยง และท าให้
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือเป็นการสร้าง
ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ทั้งนี้ การควบคุมแบ่งออกเป็น การควบคุมแบบป้องกัน (preventive control) การควบคุมแบบค้นหา 
(detective control) การควบคุมแบบแก้ไข (corrective control) และการควบคุมแบบส่งเสริม 
(directive control)  

กล่าวโดยสรุป กล่าวว่า กิจกรรมการควบคุม หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการ
ในการปฏิบัติเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 4 ด้าน คือ มีการควบคุมแบบป้องกันความเสี่ยง มีการควบคุม
แบบค้นหาความเสี่ยง มีการควบคุมแบบแก้ไขการบริหารงานที่ท าให้เกิดความเสี่ยง และมีการควบคุม
แบบส่งเสริมให้บุคคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง    

7) สารสนเทศและการสื่อสาร  
มีผู้กล่าวถึง สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
เจนเนตร มณีนาค (2548, หน้า 15) กล่าวว่า สารสนเทศและการสื่อสาร 

(information and communication) ข้อมูลสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรถือเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร  จัดการภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง
จะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา จึงจ าเป็นต้องมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสื่อสารข้อมูลถึงกันก็ถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารเช่นกัน  
กิจการจะมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยแต่ข้อมูลไม่สามารถสื่อสารถึงกันได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างใด 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 10) กล่าวว่า องค์การจะต้องมีระบบสารสนเทศ
และการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและข้ันตอนการปฏิบัติที่องค์การก าหนด 

(1) สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ซึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายรวมถึงข้อมูล
ทางการเงินและการด าเนินงานในด้านอื่นๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอกองค์การ 

(2) การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดท าไว้แล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับ 
หรือมีไว้พร้อมส าหรับผู้ที่ควรใช้สารสนเทศนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์
ในการตัดสินใจด้านต่างๆ และเพ่ือสนับสนุนให้ เกิดความเข้าใจตลอดจนมีการด า เนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบการสื่อสารต้องประกอบด้วยการสื่อสารภายในองค์การและระบบ
การสื่อสารภายนอกองค์การทั้งนี้ องค์การจะต้องมีการสื่อสารเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสารเป็นระยะๆ เพ่ือให้การสื่อสาร
เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

กล่าวโดยสรุป สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการจัดการระบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามกรอบและข้ันตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด   

(1) ข้อมูลสารสนเทศขององค์กรจะต้องถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสม   
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
ซึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายรวมถึงข้อมูลทางการเงินและการด า เนินงานในด้านอ่ืนๆ โดยเป็นข้อมูล
ทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอกองค์การ 

(2) การสื่อสาร ระบบการสื่อสารต้องประกอบด้วยการสื่อสารภายในองค์การ
และระบบการสื่อสารภายนอกองค์การ ทั้งนี้องค์การจะต้องมีการสื่อสารเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
นอกจากนี้ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร เพ่ือให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่ง
ของการควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   

8) การติดตามประเมินผล 
 มีผู้กล่าวถึง การติดตามประเมินผล ดังนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 10) กล่าวว่า การติดตามประเมินผล เป็นกิจกรรม

ที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยน โดยก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม และความถี่ในการสอบทาน และ
ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงช้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความเสี่ยงและการจัดการต่อความเสี่ยง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการต่อความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผล อาจเปลี่ยนเป็น
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลง หรือไม่ควรด าเนินการต่อไป 
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หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์หรือกระบวนการต่างๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรประเมิน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าเพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ 

อังสนา ศรีประเสริฐ (2553, หน้า 159) กล่าวว่า การติดตามผลและการทบทวน
ภายหลังได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้ด าเนินการ
ตามแผนแล้วบรรลุผลส าเร็จท าให้เกิด ประสิทธิภาพผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการติดตามผล ซึ่งจะเป็น
ทั้งการประเมินคุณภาพและติดตามความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ ว่ามีหรือไม่ 
รวมทั้งเป็นการตรวจสอบกิจกรรม การควบคุมที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นการติดตามผลจะท าให้เกิด
ความมั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงที่น ามาใช้มีความเหมาะสม และมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้
ได้ทุกระดับภายในองค์กร การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ (1) เป็นการติดตาม
เป็นครั้งๆ ตามรอบระยะเวลา หรือ (2) เป็นการติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ซึ่งการติดตามอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความ เสี่ยงได้อย่างทันที 
นอกจากนี้ องค์กรควรก าหนดให้มีการจัดท ารายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกล่าวได้ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

กล่าวโดยสรุป การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ใช้ติดตามและ
สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่ามีความเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  โดยก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม และความถี่
ในการติดตาม และควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินว่า
ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น โดยท าได้ 2 ลักษณะ คือ 
(1) ติดตามเป็นครั้งๆ ตามรอบระยะเวลาปฏิบัติงานแต่ละโครงการ หรือ (2) ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างการปฏิบัติงานรอบปีของสถานศึกษา 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบ กุลเกลี้ยง (2550, หน้า 107) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารความเสี่ยง

เพ่ือป้องกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า การคอรัปชั่นยังมีปรากฏ
ในสังคมไทยและในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบ เนื่องจาก
วัฒนธรรมของคนไทย และของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดโครงสร้างสถานศึกษา
ไม่สอดคล้องต่อภารกิจที่เปลี่ยนไปสู่การกระจายอ านาจ รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
คอรัปชั่นในสถานศึกษา พบว่ามีองค์ประกอบต่างๆ คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบดัชนีชี้วัดรูปแบบ
แนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบประกอบด้วยหลักการจัดการความเสี่ยง  หลักการกระจายอ านาจ
แบบการมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และหลักการควบคุมองค์กร  

ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551, หน้า 112) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน ด้านความมั่นใจ
ทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยปัจจัยความเสี่ยง
ของสถานศึกษาในเมืองนอกเมือง แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุม
และหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน
ควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง  ปัจจัย
ความเสี่ยงด้านความมั่นใจทางการศึกษาควรใช้วิธีการควบคุมและหามาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคี คือ ชุมชนผู้ปกครองและผู้ประกอบการปัจจัยความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงรวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการความปลอดภัย
ควรใช้วิธีการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ผู้ปกครองบุคลากรในสถานศึกษาชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กิตติพงษ์ แสนพงษ์ (2552, หน้า 150) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านกิจกรรมการควบคุม 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามประเมินผลซึ่งเข้าสมการถดถอยของการบริหาร
งบประมาณ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และผู้บริหารการศึกษาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงไม่อาจละเลยการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านนี้ และต้องให้
ความส าคัญกับการควบคุมภายใน  

วินัย เวียงลอ (2552, หน้า 78) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
ของโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ความเสี่ยง
ด้านการเงินเกิดจากการใช้เงินของโรงเรียนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ กิจกรรมเร่งด่วน
ของการสั่งการจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือกิจกรรมใหม่ของชุมชนที่โรงเรียนเข้าร่วม
และงานจัดเลี้ยงต่างๆ ที่เกิดจากวัฒนธรรมองค์การ โรงเรียนต้องหางบประมาณจากองค์การอื่น
มาสนับสนุนมากข้ึน และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านการเงินเกี่ยวข้องกับความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นและการจัดล าดับการใช้เงินที่ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของภารกิจ ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโรงเรียนควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ชัดเจน ส่วนการลดความเสี่ยงโรงเรียนควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการเงินและบัญชี
มาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และการปฏิบัติงานด้านการเงินและต้องด าเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระบบระเบียบ ส าหรับการยอมรับความเสี่ยงควรจัดงบประมาณส ารองให้ภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ให้บรรลุผลส าเร็จ และไม่พบการด าเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงส่วนการควบคุมภายในโรงเรียน
ควรด าเนินการให้เป็นระบบและสามารถควบคุมการปฏิบัติงานการเงินของโรงเรียนได้ 

กิ่งกาญจน์ คงจุน (2553, หน้า 101) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางด้านการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ในขอบข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 
2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า 
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ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการจัดการศึกษาด้านบริหารงานวิชาการ คือ ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ด้านการบริหารงบประมาณ คือ งบประมาณจ ากัดด้านบริหารงานบุคคล
คือ ความปลอดภัยและขวัญก าลังใจ ด้านบริหารงานทั่วไป คือ ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
และการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันและได้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารทั้ง 4 งาน มีการกระจายอ านาจ
และสร้างเครือข่ายชุมชน 

ปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย (2553, หน้า 81) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต่างอ าเภอ ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีการแสดงทัศนะต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกัน และข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีทัศนะแตกต่างกัน 
โดยที่ข้าราชการครูที่สังกัดในโรงเรียนขนาดเล็กมีทัศนะต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสูงกว่าข้าราชการครูที่สังกัดในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

ณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ (2553, หน้า 104) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความเสี่ยง
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความเสี่ยงมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มี
การจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกัน หลีกเลี่ยงภาวะ
คุกคาม ปัญหา อุปสรรคหรือความสูญเสียโอกาส ซึ่งจะท าให้สถานศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานศึกษา และเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการบริหาร
ที่จะท าให้สถานศึกษาด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษาที่ได้วางไว้  
ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของสถานศึกษา 

ไพรวัลย์ คุณาสถิตชัย (2553 , หน้า 97) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารความเสี่ยง
ของด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงอยู่ในการปฏิบัติ
ระดับมาก ยกเว้นการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น คือ 1) ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ต้องเป็น 
นโยบายและบังคับ ผู้บริหารออกแนวทางการปฏิบัติ การก าหนดเรื่องความเสี่ยงในเรื่องการบริหาร 
ความเสี่ยง 2) มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 3) มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาส่วนกลาง การปฏิบัติงานต้อง 
มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยง 4) เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะในการให้บริการและ
ควรคัดเลือกผู้ปฏิบัติทางด้านการเงินและบัญชีอย่างรอบคอบ 5) การสื่อสารและให้ข้อมูลความเสี่ยง  
อย่างสม่ าเสมอโดยเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงต้องได้รับ
การจัดการทันทีและการปรับปรุงแผนการด าเนินงานที่จ าเป็น 6) การจัดให้มีการอบรมและใช้กลไก
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่ เหมาะสม 7) จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือในการด าเนินการสนับสนุนการน าการบริหารความเสี่ยง
มาปฏิบัติและพัฒนาความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของพนักงาน 8) ผู้ตรวจสอบภายใน
มีบทบาทส าคัญในการท าให้มั่นใจว่าองค์การมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ในการจัดการความเสี่ยงและในกรณีจ าเป็นผู้ตรวจสอบภายในควรเสนอแนะประเด็นที่ควรได้รับ
การปรับปรุง 

พัชรินทร์ ข าวงษ์ (2554, หน้า 71) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า  

1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงานเป็นบุคคลเดียวกัน สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
คือ ควรเพ่ิมอัตรา 1 อัตรา เพ่ือท าให้เกิดการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ตามหลักการตรวจสอบบัญชี
และการเงิน 

2) พนักงานการเงินและบัญชีสามารถเบิกจ่ายเงิน โดยลงลายมือชื่อเพียงคนเดียว  
สิ่งที่ต้องน ามาปรับปรุงงแก้ไขคือ มีการเปิดบัญชี จ านวน 3 คน เพื่อคานอ านาจกัน 2 ใน 3 คน 

3) การใช้เงินผิดประเภทของเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  คือ ต้องมีการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาและบุคคลากรสายสนับสนุนการสอน 

พิทักษ์ ทองแผ่ (2555, หน้า 227) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการบริหารงาน
งบประมาณโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า  

1) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยง มี 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายในโรงเรียน ได้แก่
ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้ท าหน้าที่การเงิน พัสดุ ปัจจัยด้านธรรมชาติของงาน ปัจจัยภายนอก
โรงเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านร้านค้า/ ผู้รับเหมา ปัจจัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด ปัจจัยด้านหน่วยงาน
ภายนอก ปัจจัยด้านระเบียบการเงิน พัสดุ 

2) แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณโรงเรียนในฝัน 
เขตภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นการบริหารการจัดการความเสี่ยงด้วยการลด/ควบคุมความเสี่ยง กระจาย
ความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และวิธีบริหารเพ่ือลดความเสี่ยงที่พบในงานวิจัยนี้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้ทุกข้อซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการบริหารความเสี่ยง
แต่ละรายการได้สร้างจากปัญหาในโรงเรียนโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในโรงเรียน ปัจจัยภายนอก
โรงเรียนแล้วออกออกแบบลด/ควบคุมความเสียงเป็นการป้องกันหรือลดความสูญเสีย อันเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการบริหารงบประมาณ มีการกระจายความเสี่ยง และหลีกเลี่ยง
การกระท าที่เสี่ยงทุกรายการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานงบประมาณ ครูผู้ท าหน้าที่การเงินพัสดุ โดยการสอบถาม การสัมมนาและจากคณะครู
ทั้งโรงเรียนจึงท าให้ได้วิธีการที่สามารถน าไปใช้ได้จริ ง ซึ่งหากขยายผลให้โรงเรียนในฝันทั่วๆ ไป 
ได้น าไปใช้จริงคาดว่าจะสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารงบประมาณ 
วรรณชัย รังสี (2550, หน้า 87-89) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารพัสดุและสินทรัพย์อย่างมี

คุณภาพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรีเขต 2 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากโดยเรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ดังนี้ การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของสถานศึกษา การควบคุม บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ  
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ทิพรัตน จันทนา (2552, หน้า 108-111) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณ
โดยใชวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณโดยใชวัฎจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดมีการปฏิรูปการศึกษา โดยให สถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัยอิสระ คล องตัวและมีความสามารถที่จะรับผิดชอบระบบการบริหาร
งบประมาณการเงินการบัญชีไดอยางเหมาะสม และไดมีการอบรมและมีคูมือการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล ท าใหผูอ านวยการโรงเรียน และครูผูที่ท าหนาที่เจาหนาที่การเงินโรงเรียน 
เขาใจถึงภาระกิจการบริหารงบประมาณตั้งแตการจัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและการรายงานผลการใช เงินและผลการด าเนินงาน 
การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงินการบริหารบัญชีและการบริหาร
พัสดุและสินทรัพยประกอบกับผูอ านวยการโรงเรียน และครูผูที่ท าหนาที่การเงิน มีประสบการณ
ยาวนานจะเห็นไดจากมีอายุราชการตั้งแต 20 ขึ้นไป ถึงรอยละ 83.4 จึงสงผลใหระดับการบริหาร
งบประมาณโดยใชวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก  

เบญจา ศิริผล และธร สุนทรายุทธ (2557, หน้า 129) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยใช้ระบบการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ กระบวนการงบประมาณท่ีน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ส าหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในครั้งนี้ใช้กระบวนการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
และจัดท างบประมาณ พบแนวทางในการปฏิบัติ 23 ข้อ 2) การอนุมัติงบประมาณ พบแนวทาง
ในการปฏิบัติ 7 ข้อ 3) การบริหารงบประมาณ พบแนวทางในการปฏิบัติ 43 ข้อ และ 4) การติดตาม
ประเมินผล พบแนวทางในการปฏิบัติ 14 ข้อ รูปแบบที่ได้มีคุณสมบัติของความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ 
แนวทางที่ส าคัญ คือ จะต้องมีการบริหารรายได้ คิดค านวณต้นทุนทุกขั้นตอน สร้างความหลากหลาย
ในการเข้าถึงสินค้าหรือบริหาร เพ่ือลดการผูกขาด แยกภารกิจประจ ากับภารกิจตามนโยบายหลัก
ของต้นสังกัดให้ชัดเจนและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ลดการระดมทุน ลดการใช้ดุลยพินิจ 
บริหารด้วยความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีเหตุผล มีแผนงานบ ารุงรักษาสินทรัพย์ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ มีการตรวจสอบภายในในเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ รายงานผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบ
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติและยึดตามกฎระเบียบที่ราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
แนวทางในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ทั้ง 86 ประการได้รับการยืนยันความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติจากผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากโรง เรียนที่ประสบความส าเร็จ
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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ปาเวลแจค (Paveljack, 1995, p. 33) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรูของครูการศึกษาพิเศษ
และครูทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ รวมถึงความสนใจของครูในการเขารวมในกระบวนการจัดท า
งบประมาณของโรงเรียน งานวิจัยนี้ส ารวจขอมูลจากครูในโรงเรียนประถมศึกษา 5 โรงเรียน
ผลการวิจัยพบวา ครูการศึกษาพิเศษ และครูทั่วไป ขาดความรูเกี่ยวกบักระบวนการจัดท างบประมาณ 
และเห็นวาครูควรมีสวนรวมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนผูตอบแบบส ารวจ
อยากใหครูสนใจในกระบวนการจัดทางบประมาณของโรงเรียน และกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวม 
รวมทัง้การไดรับความรูเกีย่วกบัการจัดท างบประมาณใหมากข้ึน 

โล (Lau, 2003, p. 74) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรและวิทยาศาสตร์แห่งแคลิฟอเนีย ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
เปนกลยุทธที่มีประสิทธิผลของการงบประมาณ ผูรวมส ารวจชี้วากระบวนการงบประมาณมีความส าคัญ
มากกวาผลงานการวางแผนเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยไมไดแสดงบทบาทที่เขมแข็งในกระบวนการ 
งบประมาณการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงการติดตอสื่อสารระหวางผูน าคณาจารยและ
พนักงานของมหาวิทยาลัย คณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัยควรมีสวนรวมในกระบวนการ
งบประมาณมากข้ึน ควรที่จะพัฒนาโครงสรางขององคกรใหมีความชัดเจนทั้งต าแหนง บทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบ การขาดสารสนเทศจะท าใหผูบริหารและกรรมการของบอรดขาดความไววางใจกัน 
อยางมีนัยส าคัญควรใหการศึกษาและการฝกอบรมแกบอรดบริหารอยางต่อเนื่อง และยังพบว่า 
กลุมคนที่มีต าแหนงและเพศแตกตางกันจะใหการยอมรับกระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
แตกตางกันดวย 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ว่า ความเสี่ยงเกิดจากกิจกรรม
เร่งด่วนของทั้งภายในและภายนอกองค์กร และปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น 
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การขาดแคลนเทคโนโลยี การปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ต่างๆ เป็นต้น หากปล่อยให้เกิดความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายได้ องค์กรจึงต้องมี
การบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่เกิดความเสียหาย
มากนัก และเพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการบริหารที่จะท าให้องค์กรด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพการบริหารงบประมาณจะเห็นว่าการบริหารงบประมาณ
ให้มีคุณภาพนั้นต้องด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการใช้งบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่
การจัดท าและเสนอของบประมาณโดยผ่านการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ  มีการจัดท า
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการรายงานการใช้เงิน  
 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2556, หน้า 8-12) การบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
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2.6.1 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดความเส ียหายซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานลดลง โดยค านึงถึง
การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

1) สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายใน เช่น ผู้บริหารมีนโยบายของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยง  
มีการก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และปัจจัยภายนอก
ที่มีผลกระทบ เช่น มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการวิเคราะห์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีการเตรียมพร้อมรับมือกฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง การพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายในการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม และมีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ 

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ หมายถึง การรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา การบ่งชี้ถึงความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ การจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ 
เพ่ือวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์นั้น  

4) การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา โดยมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ มีการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ 
เพ่ือวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์นั้น 

5) การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง องค์กรมีกระบวนการด าเนินการเพ่ือลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึง
การลดความเสียหายของผลที่อาจเกิดจากความเสี่ยงในกิจกรรมที่ไม่มีการควบคุม  

6) กิจกรรมการควบคุม หมายถึง องค์กรมีกระบวนการในการปฏิบัติเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือช่วยลดความเสียหายจากความเสี่ยงนั้น และส่งเสริมให้บุคคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง   

7) สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศ
และการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงตามกรอบและข้ันตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด   

(1) ข้อมูลสารสนเทศขององค์กรจะต้องถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสม 
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
ซึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายรวมถึงข้อมูลทางการเงินและการด า เนินงานในด้านอ่ืนๆ โดยเป็นข้อมูล
ทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอกองค์การ 
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(2) การสื่อสาร ระบบการสื่อสารต้องประกอบด้วยการสื่อสารภายในองค์การ
และระบบการสื่อสารภายนอกองค์การ ทั้งนี้องค์การจะต้องมีการสื่อสารเพื่อให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร เพ่ือให้
การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร    

8) การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ใช้ติดตามและสอบทาน
แผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม และความถี่ในการติดตาม 
และควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใด
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น  โดยท าได้ 2 ลักษณะ คือ (1) ติดตาม
เป็นครั้งๆ ตามรอบระยะเวลาปฏิบัติงานแต่ละโครงการ หรือ (2) ติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่าง
การปฏิบัติงานรอบปีของสถานศึกษา 

ผู้วิจัยศึกษาเกณฑ์คุณภาพการบริหารงบประมาณตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1, 2558, หน้า 2-10) คุณภาพการบริหารงบประมาณ
มี 4 มาตรฐาน ดังนี้  

2.6.2 คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการงานงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีการด าเนินงานที่เป็นไปมาตรฐานการบริหารงบประมาณ 
4 มาตรฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ประกอบด้วย  

1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หมายถึง การจัดการด้านการจัดท าแผน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่คลอบคลุม
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
กลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สถานศึกษา
มีการด าเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีก าหนดอย่างครบถ้วน รวมถึงการรายงาน
ผลการด าเนินงานในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษาแก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดและชุมชน   

2) การเงินและบัญชี  หมายถึง กระบวนการจัดการด้านการเงินและบัญชี  
ประกอบด้วย การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผลเปรียบเทียบ
ยอดคงเหลือตรงกันทุกบัญชี มีการจัดท าบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
ที่มียอดเงินเข้าบัญชีมีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
มีการจัดท าบัญชีให้มีความถูกต้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ครอบคลุมเงินทุกประเภทและ
เป็นปัจจุบัน และมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนตามจ านวนเงินที่เบิก 

3) การพัสดุ หมายถึง การจัดการด้านการพัสดุ ประกอบด้วย การจัดท าทะเบียน
เพื่อควบคุมทรัพย์สิน การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ถูกต้องและครบถ้วน
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ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง การจัดท าบัญชีวัสดุเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง มีการรายงาน
ผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีต่อส านักงานเขตพื้นที่และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเก็บรักษา
พัสดุปลอดภัยและมีการดูแลรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้ มีการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด
ตามรายงานการตรวจสอบประจ าปีและส่งเป็นรายได้แผ่นดิน การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 
และประหยัด พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างได้รับทันและตรงตามความต้ องการใช้งาน การจัดซื้อ/จ้าง 
การจัดท าทะเบียนคุมมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มีใบเบิกพัสดุครบถ้วน วัสดุคงเหลือของสถานศึกษา ณ วันที่
ตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้องตรงตามทะเบียน หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา ครบถ้วน 
ถูกต้องทุกรายการ 

4) การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง การจัดการด้านเงินรายได้
สถานศึกษาประกอบด้วย การรับเงินรายได้สถานศึกษามีความถูกต้อง มีแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาครบถ้วนตามจ านวนเงิน เงินรายได้สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้ถูกใช้ไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้มอบ การเบิกจ่ายเงินเงินรายได้สถานศึกษามีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง การเก็บ
รักษาเงินสดส ารอง ณ ที่จ่าย ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กรมบัญชีกลางก าหนด    
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว 1 มีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 การสร้างเครื่องมือ 
3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.1.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 292 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2558 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน (Kregcic & Morgan, 1970, p. 608) 
แล้วน ามาก าหนดสัดส่วนเป็นรายอ าเภอ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอคลองหาด 
อ าเภอวังน้ าเย็น และอ าเภอวังสมบูรณ์  และสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก (simple random 
sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารและครู 169 คน  

ค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละสถานศึกษาโดยเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ดังตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

66 

ตาราง 7  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามรายอ าเภอ 

 

สถานศึกษา 
ประชากร 

รวม กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหาร 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

อ าเภอเมอืง 58 58 116 68 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ 24 24 48 28 
อ าเภอหัวคลองหาด 22 22 44 25 
อ าเภอวังน้ าเย็น 22 22 44 25 
อ าเภอวังสมบูรณ์ 20 20 40 23 

รวม 146 146 292 169 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 1 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามเกณฑ์ของลิเคลิร์ท (Likert, 1967, 
pp. 90-95) โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (rating scale) ตามเกณฑ์ของลิเคลิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้   
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5 หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอยู่ ในระดับ
มากที่สุด 

4 หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอยู่ ในระดับ

ปานกลาง 
2 หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอยู่ ในระดับ

น้อยที่สดุ 
3.2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 

1) ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวคิด ต ารา เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งศึกษาการสร้างแบบสอบถาม
จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3) น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว 1 ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
1) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง (validity) 

และความถูกต้องของเนื้อหา (content) โดยใช้เทคนิค IOC โดยมีอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา ด้านภาษาและด้านสถิติ จ านวน 5 ท่าน ดังนี้  

(1) นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

(2) นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 

(3) ดร.ลินดา นาคโปย อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ 
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(4) ดร.อังคณา  กุลนภาดล อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวัดผลและวิจัย
การศึกษา 
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ 

(5) อาจารย์วรรณา รัตนประเสริฐ อาจารย์ประจ า สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 

แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณ ได้ค่า IOC 0.99 ถือว่า มีค่า
ความตรง เมื่อหาค่า IOC เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า ตรวจสอบความถูกต้อง 
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับขอบข่ายและเนื้อหาที่ก าหนด 

2) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try-out) กับผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ใน 15 โรงเรียน  

3) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการ
ของครอนบัค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การบริหารความเสี่ยง เท่ากับ 0.98 และแบบสอบถามคุณภาพ
การบริหารงานงบประมาณ เท่ากับ 0.96 

4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป  
  
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
3.3.1 ผู้วิจัยบันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกหนังสือ

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

3.3.2 ผู้วิจัยยื่นหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์แก่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

3.3.3 ผู้วิจัยติดตาม จัดเก็บแบบสอบถาม ภายหลังจากท่ีส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์  
3.3.4 ในกรณีที่ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยนัดมารับแบบสอบถามอีกใน 1 สัปดาห์ 
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.4.1 ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 
3.4.2 การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เกณฑ์การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา แปลความหมายของคะแนน 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1993, p. 246) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยงมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยงมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยงปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยงน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง  ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยงน้อยที่สุด 

3.4.3 การวิเคราะห์คุณภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา แปลความหมายของคะแนน 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1993, p. 246) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารความเสี่ยงกับคุณภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Parson’s product moment correlation coefficient ) โดยภาพรวม
และรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 110) 

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
2) ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ + 1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธ์กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสั มประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
คล้อยตามกันแต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามกัน
หรือผกผันกัน ส าหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.01-0.19 หมายความว่า การบริหารความเสี่ยง
กับคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ระดับน้อยมาก  

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.20-0.39 หมายความว่า การบริหารความเสี่ยง
กับคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ระดับน้อย 
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ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.40-0.59 หมายความว่า การบริหารความเสี่ยง
กับคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.60-0.79 หมายความว่า การบริหารความเสี่ยง
กับคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ระดับมาก 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.80-1.00 หมายความว่า การบริหารความเสี่ยง
กับคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ระดับมากท่ีสุด 

3.4.5 การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณ
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) โดยใช้วิธี (stepwise) 

 
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
3.5.1 สถิติพื้นฐำน 

1) ค่าร้อยละ (percentage) 
2) ค่าเฉลี่ย (mean) 
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3.5.2 สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 
1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient)                       
2) สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ stepwise 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงบรรยาย (descriptive research) ผู้วิจัยได้ศึกษา
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็นตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับ
คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 
4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์
ทางสถิติท่ีใช้แทนตัวแปรดังกล่าวในการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
x  แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
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F แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
r แทน สัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
b แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ 
 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ที่ในรูป

คะแนนมาตรฐาน 
R แทน ค่าสัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R2 แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
p แทน ค่าความน่าจะเป็น (probability) ส าหรับบอกนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ
df แทน ชั้นความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
a แทน ค่าคงที ่
S.E.b. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์ 
X1 แทน ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   
X2 แทน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ 
X3 แทน ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 
X4 แทน ด้านการประเมินความเสี่ยง 
X5 แทน ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
X6 แทน ด้านกิจกรรมการควบคุม 
X7 แทน ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
X8 แทน ด้านการติดตามประเมินผล 
X แทน การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร 
Y แทน คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
Y” แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 
Z”y แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

        
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่ 
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ตาราง 8  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่ 

 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.63 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.36 วุฒิปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 66.27 รองลงมา คือ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.72 
ประสบการณ์ในการท างานมากที่สุด คือ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 75.14 
รองลงมา คือ ประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56 และ11-15 ปี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.28 ตามล าดับ   

  
 
 
 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 

หญิง 
  53 
116 

31.36  
68.63  

รวม 169           100.00  
 2. วุฒิการศึกษา 
      ปริญญาตรี                                                                                            
      ปริญญาโท          
      ปริญญาเอก 

 
  57 
112 
   -  

 
33.72 
66.27 

-       
รวม 169         100.00 

3. ประสบการณ์ในการท างาน      
     ไม่เกิน 5 ปี  
     5-10 ปี  
     11-15 ปี  
     16 ปีขึ้นไป 

- 
 28 
 14 
127 

- 
16.56 
  8.28 
75.14 

รวม 169        100.00 
4. ต าแหน่งหน้าที่     
  ผู้บริหาร 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 60 
109 

         35.50 
         64.49 

รวม 169        100.00 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 
 

การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   
2. ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์   
3. ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 
4. ด้านการประเมินความเสี่ยง 
5. ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
6. ด้านกิจกรรมการควบคุม 
7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. ด้านการติดตามประเมินผล 

4.24 
3.94 
4.11 
3.94 
4.03 
4.05 
4.32 
4.17 

0.65 
0.63 
0.64 
0.66 
0.66 
0.63 
0.64 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
7 
4 
8 
6 
5 
1 
3 

เฉลี่ยรวม  4.10 0.65 มาก  
  

จากตาราง 9 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ( x = 4.32) มีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ( x = 4.24) ด้านการติดตามประเมินผล  
( x = 4.17) ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ ( x = 4.11) ด้านกิจกรรมการควบคุม ( x =4.05) ด้านการตอบสนอง
ความเสี่ยง ( x = 4.03) ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ( x = 3.94) และด้านการประเมินความเสี่ยง 
( x = 3.94) ตามล าดับ 
 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร 

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   
 

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 4.56 0.56 มากที่สุด 1 
2. มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. มีการก าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง    

4.20 
 
 

4.00 

0.60 
 
 

0.68 

มาก 
 
 

มาก 

3 
 
 
4 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   
n = 169 

    x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. มีการก าหนดหน้าที่การบริหารความเสี่ยงของ

บุคลากรอย่างชัดเจน 
3.94 0.77 มาก 5 

5. มีการเตรียมพร้อมรับมือการก ากับดูแลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.50 0.62 มากที่สุด 2 

เฉลี่ยรวม 4.24 0.65 มาก  

 
จากตาราง 10 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านสภาพแวดล้อมภายใน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.24) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมกีารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา ( x = 4.56) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อม
รับมือการก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( x = 4.50) ผู้บริหารมีการประเมินภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( x = 4.20) ผู้บริหารมีการก าหนด
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ( x = 4.00) และผู้บริหารมีการก าหนดหน้าที่การบริหารความเสี่ยง
ของบุคลากรอย่างชัดเจน ( x = 3.94) ตามล าดับ 
 
ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร 

ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์   
 

 
จากตาราง 11 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( x = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า วัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา ( x = 4.00) 
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ การวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน

ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์   
n =169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงมีความ

สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
4.00 0.64 มาก 1 

2. การวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

4.00 0.58 มาก 2 

3. มีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 3.83 0.69 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.94 0.63 มาก  
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และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ( x = 4.00) และการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
( x = 3.83) ตามล าดับ 
 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร 

 ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 
 

ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของ

สถานศึกษา 

4.13 0.63  มาก 4 

2. มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 

4.15 0.66  มาก 2 

3. มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการเงินของ
สถานศึกษา 

4.14 0.67  มาก 3 

4. มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษา 

4.17 0.68  มาก 1 

5. มีการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หา 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

3.96 0.58 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.11 0.64 มาก  

 
จากตาราง 12 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.11) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หาความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ( x = 4.17) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา 
ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ( x = 4.15) ผู้บริหาร
มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการเงินของสถานศึกษา ( x = 4.14) ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หา
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถานศึกษา ( x = 4.13) และผู้บริหารมีการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ 
เพ่ือวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ( x = 3.96) ตามล าดับ 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร   
ด้านการประเมินความเสี่ยง 

 

ด้านการประเมินความเสี่ยง 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
3.75 0.64 มาก 5 

2. มีการประเมินผลกระทบของความความเสี่ยง 

ที่เกิดขึ้น 
3.99 0.67 มาก 3 

3. มีการประเมินระยะเวลาในการจัดการความเสี่ยง 4.02 0.69 มาก 1 
4. มีการจ าแนกกลุ่มของความเสี่ยง 3.97 0.65 มาก 4 
5. มีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 4.01 0.68 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.94 0.66 มาก  

 
จากตาราง 13 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการประเมินความเสี่ยง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.94) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมีการประเมินระยะเวลา
ในการจัดการความเสี่ยง  ( x =4.02) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาร
มีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ( x =4.01) มีการประเมินผลกระทบของความความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น ( x =3.99) มีการจ าแนกกลุ่มของความเสี่ยง ( x =3.97) และมีการประเมินความเสี่ยง โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ( x = 3.75) ตามล าดับ  
 
ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร 

ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
 

ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
n = 169 

  x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 4.04 0.65 มาก 2 
2. มีการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 4.13 0.69 มาก 1 
3. มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  3.99 0.68 มาก 3 
4. มีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่นรับความเสี่ยง

แทน 
3.97 0.65 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.03 0.66 มาก  
 

จากตาราง 14 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการตอบสนองความเสี่ยง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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( x = 4 .03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหาร
มีการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ( x = 4.13) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ 
ผู้บริหารมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ( x = 4.04) ผู้บริหารมีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ( x = 3.99) 
และผู้บริหารมีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่นรับความเสี่ยงแทน ( x =3.97) ตามล าดับ  
 
ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร

ด้านกิจกรรมการควบคุม 
 

ด้านกิจกรรมการควบคุม 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีการค้นหาความเสี่ยง   4.01 0.59 มาก 6 
2. ผู้บริหารมีนโยบายในการควบคุมความเสี่ยง 4.03 0.64 มาก 4 
3. มีการป้องกันความเสี่ยง 4.04 0.64 มาก 3 
4. มีการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 4.05 0.63 มาก 2 
5. มีการแก้ไขการบริหารงานที่ท าให้เกิดความเสี่ยง   4.02 0.65 มาก 5 
6. มีการส่งเสริมให้บุคคลากรตระหนักถึงความส าคัญของ

การบริหารความเสี่ยง 
4.17 0.69 มาก      1 

เฉลี่ยรวม 4.05 0.63 มาก  

   
จากตาราง 15 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านกิจกรรมการควบคุม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ( x = 4.17) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา 
ได้แก่ ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ( x = 4.05) มีการปฏิบัติงาน
เพ่ือช่วยควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ( x = 4.04) ผู้บริหารมีนโยบายในการควบคุมความเสี่ยง ( x =4.03) 
ผู้บริหารแก้ไขการบริหารงานที่ท าให้เกิดความเสี่ยง ( x =4.02) และมีการค้นหาความเสี่ยง ( x =4.01) 
ตามล าดับ 
 
ตาราง 16  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร 

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษา 

ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เข้าถึงข้อมูล 
ได้ง่าย 

4.44 0.66 มาก 1 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
2. ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษา

ครบถ้วนถูกต้อง มีความทันสมัย 
4.24 0.61 มาก 3 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ของการสื่อสาร 
4.28 0. 67 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.64 มาก  

 
จากตาราง 16 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( x = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านงบประมาณของสถานศึกษาถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ( x = 4.44) 
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ มีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร 
( x = 4.28) และข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษาครบถ้วนถูกต้อง มีความทันสมัย 
( x =4.24) ตามล าดับ 
 
ตาราง 17  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร 

ด้านการติดตามประเมินผล 
 

ด้านการติดตามประเมินผล 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 4.22 0.65 มาก 1 
2. มีการก าหนดข้อมูล และความถ่ีในการติดตาม 4.14 0.74 มาก 3 
3. มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 
4.15 0.70 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.17 0.69 มาก  

 
จากตาราง 17 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.17) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการติดตามประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง ( x = 4.22) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ มีการประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ( x = 4.15) และมีการก าหนดข้อมูล และความถี่ในการติดตาม 
( x = 4.14) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 
ตาราง 18  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวม
และรายด้าน 

 

คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. การเงินและบัญชี 
3. การพัสดุ 
4. การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 

4.45 
4.54 
3.93 
4.40 

0.64 
0.53 
0.71 
0.55 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

3 
1 
4 
2 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.60 มาก  
  

จากตาราง 18 พบว่า คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.33) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การเงินและบัญชี ( x = 4.54) 
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ( x = 4.45) 
การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา ( x =4.40) และการพัสดุ ( x = 3.93) ตามล าดับ 
 
ตาราง 19  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ

ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา   
4.73 0.44 มากที่สุด 1  

2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครอบคลุมเงิน
ทุกประเภท 

4.43 0.63 มาก 3  

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม    
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4.47 0.73 มาก 2  

4. การควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

4.39 0.68 มาก 5 

5. การด าเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีก าหนดอย่างครบถ้วน 

4.31 
 

0.74 
 

มาก 
 

6 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

81 

ตาราง 19  (ต่อ) 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
6. มีการรายงานผลการด าเนินงานในการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา 
4.41 

 
0.66 มาก 4  

 

เฉลี่ยรวม 4.45 0.64 มาก  

 
จากตาราง 19 พบว่า คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
( x = 4.73) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ( x =4.47) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ครอบคลุมเงินทุกประเภท ( x =4.43) มีการรายงานผลการด าเนินงานในการปฏิบัติงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา ( x = 4.41) การควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี ( x = 4.39) และการด าเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ก าหนดอย่างครบถ้วน ( x =4.31) ตามล าดับ 
 
ตาราง 20  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ

ด้านการเงินและบัญชี 

การเงินและบัญชี 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4.54 0.50 มากที่สุด 4 

2. ผลเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
ของสถานศึกษาตรงกันทุกบัญชี 

3. มีการจัดท าบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน 
4. มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามรายจ่ายจริง 

ทุกครั้ง 
5. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อส านักงานเขตพ้ืนที่

ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

4.61 
 

4.32 
  4.63 

 
4.71 

0.48 
 

0.64 
 0.48 

 
0.45 

 

มากที่สุด 
 

มาก 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

3 
 
7 

     2 
 
1 
 

6. การจัดท าบัญชีมีความถูกต้อง ครอบคลุมเงิน 
ทุกประเภทและเป็นปัจจุบัน 

4.50 0.50 มากที่สุด 6 

7. มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนตามจ านวนเงินที่เบิก 4.51 0.67  มากที่สุด 5 
เฉลี่ยรวม 4.54 0.53 มากที่สุด  
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จากตาราง 20 พบว่า คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการเงินและบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกสิ้นปีงบประมาณ ( x = 4.71) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก 
รองลงมา ได้แก่ มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามรายจ่ายจริงทุกครั้ง ( x = 4.63) ผลเปรียบเทียบ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของสถานศึกษาตรงกันทุกบัญชี ( x = 4.61) มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ( x = 4.54) มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนตามจ านวนเงินที่เบิก 
( x =4.51) การจัดท าบัญชีมีความถูกต้อง ครอบคลุมเงินทุกประเภทและเป็นปัจจุบัน ( x =4.50) และ
มีการจัดท าบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน ( x =4.32) ตามล าดับ 
 
ตาราง 21  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ

ด้านการพัสดุ 

การพัสดุ 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง 

4.00 0.68 มาก 3 

2. การจัดท าบัญชีพัสดุเป็นปัจจุบัน   3.92 0.68 มาก 7 
3. มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีต่อ

ส านักงานเขตพ้ืนที่และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
3.92 0.77 มาก 6 

4. การเก็บรักษาพัสดุปลอดภัยและมีการดูแลรักษา   
ให้พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

4.00 0.69 มาก 2 

5. มีการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดตามรายงาน
การตรวจสอบประจ าปีและส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

3.89 0.77 มาก 8 

6. การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และ
ประหยัด 

3.88 0.70 มาก 9 

7. พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างได้รับทันและตรงตาม        
ความต้องการใช้งาน   

8. การจัดซื้อ/จ้าง มีการจัดท าทะเบียนคุมและ          
มีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

9. มีใบเบิกพัสดุครบถ้วนทุกรายการ 
10. วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบคุณภาพครบถ้วน 

ถูกต้องตรงตามทะเบียน 
11. หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน ถูกต้อง      

ทุกรายการ 

3.87 
 

3.93 
 

3.80 
3.98 

 
4.06 

0.72 
 

0.70 
 

0.76 
0.66 
 
0.69 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

10 
 
5 
 

11 
4 
 
1 

เฉลี่ยรวม 3.93 0.71 มาก  
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จากตาราง 21 พบว่า คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการพัสดุโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ ( x = 4.06) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ การเก็บรักษา
พัสดุปลอดภัยและมีการดูแลรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้  ( x = 4.00) การจัดท าทะเบียน
คุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ( x = 4.00) 
วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบคุณภาพครบถ้วน ถูกต้องตรงตามทะเบียน ( x =3.98) การจัดซื้อ/จ้าง 
มีการจัดท าทะเบียนคุมและมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ( x =3.93) มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( x =3.92) การจัดท าบัญชีพัสดุเป็นปัจจุบัน 
( x =3.92) มีการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดตามรายงานการตรวจสอบประจ าปีและส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน ( x =3.89) การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และประหยัด ( x =3.88) พัสดุ
ที่จัดซื้อจัดจ้างได้รับทันและตรงตามความต้องการใช้งาน  ( x =3.87) และมีใบเบิกพัสดุครบถ้วน
ทุกรายการ ( x = 3.80) ตามล าดับ 
 
ตาราง 22  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ

ด้านการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 
 

การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 
n = 169 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. การรับเงินรายได้สถานศึกษามีความถูกต้อง        

ตามระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง  
4.46 0.51 มาก 2 

2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาครบถ้วน     
ตามจ านวนเงิน 

4.29 0.60 มาก 5 

3. เงินรายได้สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์
มีการด าเนินการใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ 

4.46 0.56 มาก 1 

4. การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา มีหลักฐาน      
การเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง 

4.44 0.53 มาก 3 

5. การเก็บรักษาเงินสดส ารอง ณ ที่จ่าย ถูกต้อง      
ตามระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง 

4.38 0.58 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.55 มาก  

 
จากตาราง 22 พบว่า คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา
โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า เงินรายได้สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์มีการด าเนินการใช้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้มอบ ( x = 4.46) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ การรับเงินรายได้
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สถานศึกษามีความถูกต้อง ตามระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง ( x = 4.46) การเบิกจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา มีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง ( x = 4.44) การเก็บรักษาเงินสดส ารอง ณ ที่จ่าย 
ถูกต้องตามระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง ( x =4.38) และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ครบถ้วนตามจ านวนเงิน ( x =4.29) ตามล าดับ  
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับ
คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 วิเคราะห์โดยค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) ดังแสดงในตาราง 23 

 
ตาราง 23  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงาน

งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X 

X1 1.000         
X2 .728** 1.000        
X3 .691** .811** 1.000       
X4 .508** .697** .765** 1.000      
X5 .666** .642** .824** .839** 1.000     
 X6 .633** .716** .704** .749** .673** 1.000    
X7 .633** .595** .568** .616** .527**  .725** 1.000   
X8 .570** .627** .573** .599** .594**  .628** .777** 1.000  
Y .494** .468** .434** .412** .464** .560** .453** .650** .567** 

**p<.01 
 

จากตาราง 23 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy)/เท่ากับ .567 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และ
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร ด้านการติดตามประเมินผล มีความสัมพันธ์
ระดับมากกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ (rx8y = .650) รองลงมา ได้แก่ ด้านกิจกรรม
การควบคุมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ (rx6y = .560) 
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 
(rx1y = .494) ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณ (rx2y = .468) ด้านการตอบสนองความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับคุณภาพ
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การบริหารงานงบประมาณ (rx5y = .464) ด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
กับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ (rx7y = .453) ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ มีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ (rx3y = .434) และด้านการประเมินความเสี่ยง 
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ (rx4y = .412) 
 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดังแสดงในตาราง 24 
 
ตาราง 24  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนด

วัตถุประสงค์ ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนอง
ความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตาม
ประเมินผล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
modal ss df ms F Sig 

resgression 15940.305 4 3985.076 43.102* .000 
residual 15163.099 164 92.458   
total 31103.404 168    

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ *p ≤ .05 
 

จากตาราง 24 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
ภายใน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการบ่งชี้ เหตุการณ์ ด้านการประเมินความเสี่ยง  
ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ด้านการติดตามประเมินผล พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตาราง 25  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร

กับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ 
คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 

b S.E.b.  t p 
a 65.895 5.765  11.430 .000 

ด้านการติดตามประเมินผล (X8) 6.227 .772 .721 8.067* .000 
ด้านกิจกรรมการควบคุม (X6) 2.130 .409 .497 5.208* .000 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (X7) 
ด้านการประเมินความเสี่ยง (X4) 

-3.589 
  - 870 

.977 

.441 
-.364 
-.168 

-3.672* 
-1.975* 

.000 

.050 
R = .716, R2 = .512, adjust R2 = .501, S.E.b. = 9.61550, F =43.102* 

*p≤.05 
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จากตาราง 25 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 
มี 4 ตัวแปร คือ ด้านการติดตามประเมินผล (X8) ด้านกิจกรรมการควบคุม (X6) ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร (X7) และด้านการประเมินความเสี่ยง (X4) ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ได้ร้อยละ 51.20 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 4 ด้าน มีประสิทธิภาพ
ในการท านายได้ โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์การเป็นคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ดังนี้ 

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ y” = 65.895+ 6.227X8 + 2.130 X6 
+ -3.589X7 + - 870X4  

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Z”y=  .721X8 + .497X6 + -364 X7 
+ -.168X4 

ตัวแปรที่ไม่สามารถน าเข้าสมการถดถอยได้และถูกตัดออกไป 4 ตัวแปร คือ ด้านสภาพแวดล้อม
ภายใน (X1) ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ (X2) ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ (X3) และด้านการตอบสนอง
ความเสี่ยง (X5) แสดงว่าการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์ ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ และด้านการตอบสนองความเสี่ยง ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ซึ่งสรุปตามล าดับดังนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อยู่ในระดับใด 
2) ระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อยู่ในระดับใด 
3) การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงาน

งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 หรือไม ่
4) การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณ

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อย่างไร 
สมมติฐานการวิจัย 

1) การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมาก 

2) การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ด้านส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 292 คน  

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ปีการศึกษา 2558 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน (Kregcic & 
Morgan, 1970, p. 608) แล้วน ามาก าหนดสัดส่วนเป็นรายอ าเภอ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอคลองหาด อ าเภอวังน้ าเย็น และอ าเภอวังสมบูรณ์ และสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับฉลาก (simple random sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารและครู 
169 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยยึดหลักการ

ตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา
ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งหน้าที่ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอ
ความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 เพ่ือขออนุญาตให้ผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณในสถานศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ านวน 
292 ฉบับ 

2) ผู้วิจัยน าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน าหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ที่ได้ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป 

3) การส่งแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง จ านวน 292 ฉบับ 
4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากส่ง

แบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ ได้รับคืนมา 292 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
5) น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน าไป

วิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะหข์้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจง

ความถี่และหาค่าร้อยละ 
    2) วิเคราะห์ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3) วิเคราะห์ระดับคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
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4) วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับคุณภาพการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient)  

5) วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
โดยหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธีแบบขั้นตอน (stepwise)  
   
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 68.63 
รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.36 วุฒิปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.27 รองลงมา คือ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.72 ประสบการณ์
ในการท างานมากที่สุด คือ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 75.14 รองลงมา คือประสบการณ์
ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56 และ 11-15 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.28 ตามล าดับ   

5.1.2 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการบ่งชี้
เหตุการณ์ ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์  
และด้านการประเมินความเสี่ยง ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1) ด้านสภาพแวดล้อมภายใน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมรับมือการก ากับดูแล
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารมีการประเมินภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร
มีการก าหนดหน้าที่การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรอย่างชัดเจน ตามล าดับ 

2) ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ 
การวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
และการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ตามล าดับ 

3) ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หาความเสี่ยง
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ด้านการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการเงินของสถานศึกษา 
ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถานศึกษา และผู้บริหารมีการจ าลองเหตุการณ์
ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ตามล าดับ 

4) ด้านการประเมินความเสี่ยง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมีการประเมินระยะเวลาในการจัดการความเสี่ยง 
มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
มีการประเมินผลกระทบของความความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีการจ าแนกกลุ่มของความเสี่ยง และมีการประเมิน
ความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ตามล าดับ  

5) ด้านการตอบสนองความเสี่ยง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ผู้บริหาร
มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผู้บริหารมีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่นรับความเสี่ยงแทน  
ตามล าดับ 

6) ด้านกิจกรรมการควบคุม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคคลากรตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการปฏิบัติงาน
เพ่ือช่วยควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีการปฏิบัติงานเพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผู้บริหาร
มีนโยบายในการควบคุมความเสี่ยง ผู้บริหารแก้ไขการบริหารงานที่ท าให้เกิดความเสี่ยง และมีการค้นหา
ความเสี่ยง ตามล าดับ 

7) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษา
ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ 
มีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร และข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ
ของสถานศึกษาครบถ้วนถูกต้อง มีความทันสมัย ตามล าดับ 

8) ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
มีการก าหนดข้อมูล และความถ่ีในการติดตาม ตามล าดับ 

5.1.3 คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การเงินและบัญชี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่  
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา และการพัสดุ  
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1) ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา 
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ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครอบคลุมเงินทุกประเภท มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา  การควบคุมการใช้จ่ายเงิน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการด าเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ก าหนดอย่างครบถ้วน ตามล าดับ 

2) ด้านการเงินและบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อส านักงานเขตพื้นที่
ทุกสิ้นปีงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้อง
ตามรายจ่ายจริงทุกครั้ง ผลเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือในบัญชีของสถานศึกษาตรงกันทุกบัญชี  
มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน
ตามจ านวนเงินที่เบิก การจัดท าบัญชีมีความถูกต้อง ครอบคลุมเงินทุกประเภทและเป็นปัจจุบัน และ
มีการจัดท าบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน ตามล าดับ 

3) ด้านการพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ การเก็บรักษาพัสดุปลอดภัยและมีการดูแลรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลาง วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบคุณภาพครบถ้วน ถูกต้องตรงตามทะเบียน  
การจัดซื้อ/จ้าง มีการจัดท าทะเบียนคุมและมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีต่อส านักงานเขตพื้นที่และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การจัดท าบัญชีพัสดุเป็นปัจจุบัน
มีการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดตามรายงานการตรวจสอบประจ าปีและส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและประหยัด พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างได้รับทันและตรงตาม
ความต้องการใช้งาน และมีใบเบิกพัสดุครบถ้วนทุกรายการ ตามล าดับ  

4) ด้านการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า เงินรายได้สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้
โดยมีวัตถุประสงค์มีการด าเนินการใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก 
รองลงมา ได้แก่ การรับเงินรายได้สถานศึกษามีความถูกต้อง ตามระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง  
การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา มีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง  การเก็บรักษาเงินสด
ส ารอง ณ ที่จ่าย ถูกต้องตามระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ครบถ้วนตามจ านวนเงิน ตามล าดับ  

5.1.4 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .567 เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จากมากไปน้อย คือ การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร ด้านการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรม
การควบคุม ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ และด้านการประเมินความเสี่ยง ตามล าดับ 
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5.1.5 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ มี 4 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ด้านการประเมินความเสี่ยง ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.20 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการบ่งชี้
เหตุการณ์ และด้านการตอบสนองความเสี่ยง ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1    
 
5.2 อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 

5.2.1 จากการศึกษา ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรวัลย์ คุณาสถิตชัย (2553, หน้า 119) ได้ท าการวิจัย
เรื่องสภาพการบริหารความเสี่ยงของด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า  ระดับการบริหาร
ความเสี่ยงอยู่ในการปฏิบัติระดับมาก สอดคล้องกับ ณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ (2553, หน้า 102) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน และด้านความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปิยะรัตน์ 
เสนีย์ชัย (2553, หน้า 67) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า 
ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดย ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก   

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นหัวข้อหนึ่งที่ต้องได้รับการประเมินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ท าให้ผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง และน ากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในสถานศึกษา จึงท าให้การด าเนินงานในสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
สอดคล้องกับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 2) ก าหนดว่า การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือ
ส าคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร  ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
ทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ เพ่ือให้
ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร  ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
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หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง
ของผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก  

5.2.2 จากการศึกษาระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ ทองแผ่ (2555, หน้า 218) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานงบประมาณในองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ แสนพงษ์ (2552, หน้า 168) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต  3 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรกาญจน สุขสดเขียว (2556, หน้า 107) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 9 พบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมาก 5 ดาน คือ ดานการตรวจสอบภายใน ดานการบริหารสินทรัพย ดานการก าหนด
ผลผลิตและ การค านวณตนทุน ดานการวางแผนงบประมาณ การรายงานทางการเงินและ
ผลการด าเนินงาน และพบวา อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง และ
ล าดับสุดทาย คือ ดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ สอดคล้องกับ ทิพรัตน์ จันทนา 
(2552, หน้า 106) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต  2 พบว่า การบริหาร
งบประมาณโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการพัฒนาความรู้ให้มีความพร้อมในการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา และมีการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณให้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องท าให้การบริหารงบประมาณมีคุณภาพ ผู้บริหารส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และตระหนักถึง
ความส าคัญในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ
ให้ปฏิบัติไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากมีการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดแล้วพบว่า สถานศึกษามิได้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณตามกฏเกณฑ์จนท าให้สถานศึกษา
ได้รับความเสียหาย หรือมีการทุจริตในการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ
โดยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 85 วรรค 2 ก าหนดว่า ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของทางราชการและระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การที่ผู้บังคับบัญชา
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ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและถี่ถ้วนเพียงพอจนเป็นเหตุให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตเบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว เป็นการประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ราชการ หากการกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
ย่อมเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า 41) ผู้บริหารจึงด าเนินการ
ให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจสอบติดตามผลจากหน่วยงานต้นสังกัดในการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา ว่ามีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
ส่งผลให้การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1, 2558, หน้า 5) จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้คุณภาพการบริหารงบประมาณ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

5.2.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .567 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และ
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ ทองแผ่ 
(2555, หน้า 220) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน
ในฝันเขตภาคกลาง ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การบริหารความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกกับ
การบริหารงานงบประมาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลาง  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การด าเนินงานด้านงบประมาณในสถานศึกษา ที่ต้องอาศัย
ความรอบคอบของผู้ปฏิบัติงาน เพราะงบประมาณเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ง่ายจากหลักฐานการเบิกจ่าย 
หากไม่ปฏิบัติให้ตรงตามกฎของทางราชการ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ในการท าผิดกฎหมายและ
ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความตระหนัก และเห็นความส าคัญ
ในแก้ปัญหาและหาทางป้องกันความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยลด
ความเสียหายจากการบริหารงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง โดยผู้บริหารที่มีการบริหารความเสี่ยง
ในการบริหารงานงบประมาณ จะท าให้การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551, หน้า 323) ที่กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ
เป็นความเสี่ยงที่ควรพิจารณาล าดับต้นๆ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ตรง
ตามแผนงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง
สอดคล้องกับ พัชรินทร์ ข าวงษ์ (2554, หน้า 13) ที่กล่าวว่า การบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
ล้วนมีความเสี่ยง อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ การบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ
ด้านงบประมาณจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว 
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จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 

5.2.4 จากการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า
ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหารงบประมาณสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มี 4 ตัวแปรตามล าดับ ดังนี้ 

1) ด้านการติดดตามประเมินผล ที่เข้ามาเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพ
การบริหารงบประมาณล าดับที่ 1 อาจเนื่องมาจากการติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญที่ใช้
ติดตามการท างานในสถานศึกษา เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่ามีความเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเส่ยงได้อย่ามีประสิทธิภาพเพียงใด สอดคล้องกับ นิรภัย จันทร์สวัสดิ์ (2551, หน้า 4) 
ที่กล่าวว่า การติดตามประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับ กิตติพงษ์ แสนพงษ์ (2553, 
หน้า 154) ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การติดตาม
ประเมินผลส่งผลต่อการบริหารงานประมาณ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การติดตามประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สถานศึกษาต้องพัฒนา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ก าหนดให้มีรายงานผล
การปฏิบัติงานทุกๆ เดือน ส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลอย่างครอบคลุม และเป็นระบบ
เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานของสถานศึกษา 

2) ด้านกิจกรรมการควบคุม เข้ามาเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหาร
งบประมาณล าดับที่ 2 อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมควบคุม เป็นกระบวนการในการปฏิบัติ เพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง ท าให้
ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 9) 
ที่กล่าวว่า กิจกรรมการควบคุม การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง 
และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับ เกรย์ และ  
ลาสัน (Gray & Larson, 2006, p. 209) ที่กล่าวว่า การควบคุมความเสี่ยง เป็นกระบวนการสุดท้าย
ของการบริหารความเสี่ยง คือ การควบคุมความเสี่ยงโดยการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน และ
เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 

3) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้ามาเป็นตัวแปรพยากรณ์ล าดับที่ 3 อาจเนื่องมาจาก
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระบวนการจัดการระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
ให้มีคุณภาพที่ดี รวดเร็วตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะท าให้การบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551, หน้า 13) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวว่า องค์การจะต้องมีระบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณา
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์การก าหนด สอดคล้องกับ
ชฎาภรณ์ เซ่งคลิ้ง (2554, หน้า 15) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องพัฒนาสารสนเทศ
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และการสื่อสารเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสม
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จัดระบบความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการท างานของสถานศึกษา 

4) ด้านการประเมินความเสี่ยง ที่เข้ามาเป็นตัวแปรพยากรณ์ เนื่องจากการประเมิน
ความเสี่ยง เป็นกระบวนการส าคัญในการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ 
กระทรวงการคลัง (2557, หน้า 19) ที่กล่าวว่า การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย
การวิเคราะห์การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของกระบวนการท า งานของหน่วยงาน  สอดคล้องกับ  ทรีสแมน ฮอยท์  และซอมเมอร์   
(Trieschmann, Hoyt & Sommer, 2005, pp. 76-84) ที่กล่าวว่า การประเมินความเสี่ยง ส าหรับ
แต่ละแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่ชี้ชัดแล้วว่าต้องมีการประเมินผลในขั้นตอนนี้ ความเสี่ยงที่แท้จริง
จะได้รับการจัดประเภทว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นต้องมีการประเมินความถี่
ของความเสี่ยงเกิดขึ้นดวย การวิเคราะห์ขนาดและความรุนแรงของความเสี่ยหากเป็นเรื่องจ าเป็น  
การพิจารณาควรมุ่งไปที่ทั้งขนาดของความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นสูงสุด ในบางกรณีที่การวัดขนาด
ความสูญเสียนั้นมีความหมายและในบางกรณีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งการค านวณระดับ
ความเสี่ยงอาจไม่ท าให้ไดรับข้อมลูที่มีประโยชนนัก 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจท าให้การบริหารความเสี่ยงด้านการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรม
การควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการประเมินความเสี่ยง ส่งผลต่อคุณภาพ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  
เขต 1 

   
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) จากการศึกษาพบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยเฉพาะ
การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ ผู้บริหารควรจัดการเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา และน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ ทั้งนี้เพ่ือให้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีแนวทาง ถูกต้อง ตรงกับปัญหาที่ต้องการ
บริหารจัดการ 

2) จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการพัสดุ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยเฉพาะ
เรื่องของใบเบิกพัสดุ ดังนั้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ ควรให้ความส าคัญในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบของพัสดุ มีการกระจายงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับพัสดุอย่าง เหมาะสม 
ส่งบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเอกสารพัสดุ
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ให้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการติดตามงานพัสดุเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3) จากการศึกษาพบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญ โดยมุ่งเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือน าพาสถานศึกษา
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้   

4) จากการศึกษาพบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  
เขต 1 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรมการควบคุม  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ด้านการประเมินความเสี่ยง เพ่ือน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จและประสิทธิภาพในการบริหาร 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาการบริหารงบประมาณท่ีส่งผลต่อการคุณภาพการจัดการศึกษา 
2) การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในการบริหาร

งบประมาณในสถานศึกษาของประเทศไทย 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study: 1) the level of risk management 
ability of administrators at schools under the Office of Sakaew Primary Education Service-
Area 1, 2) the level of the quality of budget management at schools under the Office of 
Sakaew Primary Education Service-Area 1, 3) the relationship between the risk management 
ability of administrators and the quality of budget management of the schools under the 
Office of Sakaew Primary Education Service-Area 1, and 4) risk management of administrators 
affecting quality of budget management of schools under the Office of Sakaew Primary 
Education ServiceArea 1. The sample was comprised of 169 administrators and heads of 
budget management departments, obtained by simple random sampling. The tool used 
for data collection was aquestionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and multiple 
regression. 

The results of this study were as follows: 
1) The risk management ability of administrators at schools under the Office 

of Sakaew Primary Education Service-Area 1, as a whole, was at a high level. Each individual 
aspect was put in descending order based on its average score, as follows: information and 
communication, interior environment, monitoring and evaluation, risk event indicators, risk 
control procedures, risk response, risk assessment, and determination of objectives. 

2) The level of the quality of budget management at schools under the 
Office of Sakaew Primary Education Service-Area 1, as follows: financing and accounting, 
annual schedule planning, school income management, and material management.  

3) There was a positive relationship at an average level, with a .05 level of 
statistical significance, between the risk management ability of administrators and the 
quality of budget management at schools under the Office of Sakaew Primary Education 
Service-Area 1. 

4) The variables of the risk management ability of administrators at schools 
under the Office of Sakaew Primary Education Service-Area 1, were: monitoring and evaluation, 
risk control procedures, information and communication, and risk assessment, respectively. 
The 4 variables had prediction power at 51.20% of accuracy. The prediction equation could 
be written as follows: 

y’ = 65.895+ 6.227X8 + 2.130 X6 + -3.589X7 + - 870X4 
 

Keywords: risk management, budget management, primary education 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดไม่คล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 
 สูตร  IOC = ∑ R/N 
  
 เมื่อ  ∑ R    แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
     N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุง
แก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น 
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ผลรวมและค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ด้วยค่า IOC 
ของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

ข้อ
ที ่

การบริหารความเสี่ยง 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ รวม 
∑R 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   
1 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

สถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการก าหนดนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยง    

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4 มีการก าหนดหน้าที่การบริหาร 

ความเสี่ยงของบุคลากรอย่างชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 มีการเตรียมพร้อมรับมือการก ากับดูแล
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์   
6 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง 

มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 การวางเป้าหมายในการบริหาร 
ความเสี่ยงมีความชัดเจนและเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 มีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความเสี่ยง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3. ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 
9 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยง 
ด้านการเงินของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารความเสี่ยง 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ รวม 
∑R 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

12 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 มีการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ  
เพ่ือวิเคราะห์หาความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. ด้านการประเมินความเสี่ยง 
14 มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 มีการประเมินผลกระทบของ 
ความความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

16 มีการประเมินระยะเวลาในการจัดการ
ความเสี่ยง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 มีการจ าแนกกลุ่มของความเสี่ยง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
18 มีการจัดล าดับความส าคัญ 

ของความเสี่ยง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5. ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
19 มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
20 มีการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยง 

ที่เกิดขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 มีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
22 มีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่น

รับความเสี่ยงแทน 
+1 +1 0 +1 +1 4   

0.8 
ใช้ได้ 

6. ด้านกิจกรรมการควบคุม 
23 ผู้บริหารมีนโยบายในการควบคุม 

ความเสี่ยง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 มีการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยควบคุม 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 มีการป้องกันความเสี่ยง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
26 มีการค้นหาความเสี่ยง   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
27 มีการแก้ไขการบริหารงานที่ท าให้ 

เกิดความเสี่ยง   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารความเสี่ยง 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ รวม 
∑R 

ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

28 มีการส่งเสริมให้บุคคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
29 ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ 

ของสถานศึกษาถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบ
ทีเ่หมาะสม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ 
ของสถานศึกษาครบถ้วนถูกต้อง  
มีความทันสมัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

31 มีการประเมินประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลของการสื่อสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8. ด้านการติดตามประเมินผล 
32 มีการติดตามประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 มีการก าหนดข้อมูล และความถ่ี 
ในการติดตาม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

34 มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

 

คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม 

∑R 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

คลอบคลุมเงินทุกประเภท 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน พันธกิจและ 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 การควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 การด าเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีก าหนดอย่างครบถ้วน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. การเงินและบัญชี 
7 มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวันอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 ผลเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือตรงกัน
ทุกบัญชี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 มีการจัดท าบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อ

ส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 การจัดท าบัญชีมีความถูกต้อง 
ครอบคลุมเงินทุกประเภทและ 
เป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนตามจ านวน
เงินที่เบิก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3. การพัสดุ         
14 การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน/

ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ถูกต้องและ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

 

คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม 

∑R 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง 

15 การจัดท าบัญชีพัสดุเป็นปัจจุบัน   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
16 มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่และ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 การเก็บรักษาพัสดุปลอดภัยและ 

มีการดูแลรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 มีการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด
ตามรายงานการตรวจสอบประจ าปี
และส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

อย่างคุ้มค่า และประหยัด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างได้รับทันและ 

ตรงตามความต้องการใช้งาน   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 การจัดซื้อ/จ้าง มีการจัดท าทะเบียนคุม
และมีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 มีใบเบิกพัสดุครบถ้วนทุกรายการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
23 วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบ

คุณภาพครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม
ทะเบียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน 
ถูกต้องทุกรายการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 
25 การรับเงินรายได้สถานศึกษา 

มีความถูกต้อง   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ครบถ้วนตามจ านวนเงิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 เงินรายได้สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้ 
โดยมีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน 

มีการด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้มอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

 

คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม 

∑R 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

28 การเบิกจ่ายเงินเงินรายได้สถานศึกษา 

มีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน
ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 การเก็บรักษาเงินสดส ารอง ณ ที่จ่าย 
ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 

ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 

 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
1 .24 29 .87 
2 .52 30 .67 
3 .78 31 .70 
4 .76 32 .77 
5 .69 33 .74 
6 .81 34 .72 
7 .83 35 .69 
8 .67   
9 .89   
10 .82   
11 .79   
12 .77   
13 .68   
14 .87   
15 .57   
16 .89   
17 .87   
18 .89   
19 .86   
20 .87   
21 .82   
22 .72   
23 .72   
24 .84   
25 .80   
26 .79   
27 .79   
28 .86   

 

ค่าความเชื่อมั่น  α= . 98 
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ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณภาพการบริหารงบประมาณ 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 1 

 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
1 .63 
2 .75 
3 .51 
4 .66 
5 .75 
6 .77 
7 .69 
8 .83 
9 .70 
10 .84 
11 .49 
12 .65 
13 .85 
14 .81 
15 .73 
16 .60 
17 .82 
18 .66 
19 .69 
20 .87 
21 .86 
22 .73 
23 .32 
24 .55 
25 .69 
26 .61 

 
ค่าความเชื่อมั่น  α= . 96 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
ค าชี้แจง 

1) แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย

บริหารงบประมาณ มี 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสภาพแวดล้อมภายใน (2) ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ 
(3) ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ (4) ด้านการประเมินความเสี่ยง (5) ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
(6) ด้านกิจกรรมการควบคุม (7) ด้านสารสนเทศและการสื่อสารและ (8) ด้านการติดตามประเมินผล 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มี 4 มาตรฐาน ได้แก่ (1) การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี (2) การเงินและการบัญชี (3) การพัสดุ และ (4) การบริหารจัดการ
ด้านเงินรายได้สถานศึกษา 

2) ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้ใช้
สําหรับการวิจัยเท่านั้นและจะนําเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาและท่านแต่อย่างใด 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
       นางสาวจีรนันท์  ทองอ่วม 
      นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
             มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (  )  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
  1. เพศ 
   (  )  ชาย 
   (  )  หญิง 
  2. วุฒิการศึกษา 
   (  )  ปริญญาตรี 
   (  )  ปริญญาโท 
   (  )  ปริญญาเอก 
  3. ประสบการณ์ในการท างาน 
   (  )  ไม่เกิน 5 ปี 
   (  )  5-10 ปี 
   (  )  11-15 ปี 
   (  )  16 ปีขึ้นไป 
  4. ต าแหน่งหน้าที่ 
   (  )  ผู้บริหาร 
   (  )  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ มี 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ด้านการบ่งชี้
เหตุการณ์ ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามประเมินผล 
ค าชี้แจง  ข้อความในแบบสอบถามเป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่านว่า ท่านมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย   ลงในช่องตามความเป็นจริง ที่ตรงกับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงบประมาณ โดยกําหนดเกณฑด์ังนี้ 
 5    หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4    หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก 
 3    หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
 2    หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย 
 1    หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

ข้อ
ที ่

การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย
บริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   
1 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา      
2 มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     

3 มีการกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง         
4 มีการกําหนดหน้ าที่ การบริหารความเสี่ ยงของ

บุคลากรอย่างชัดเจน 
     

5 มีการเตรียมพร้อมรับมือการกํากับดูแลของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

     

 ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์   
6 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงมีความ

สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
     

7 การวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

     

8 มีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง      
 ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 
9 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของ

สถานศึกษา 
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ข้อ
ที ่

การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย
บริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

10 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 

     

11 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการเงินของ
สถานศึกษา 

     

12 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษา 

     

13 มีการจําลองเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์หาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

     

 ด้านการประเมินความเสี่ยง 
14 มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่

สถานศึกษากําหนดไว้ 
     

15 มีการประเมินผลกระทบของความความเสี่ยงที่เกิดขึ้น      
16 มีการประเมินระยะเวลาในการจัดการความเสี่ยง      
17 มีการจําแนกกลุ่มของความเสี่ยง      
18 มีการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง      
 ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
19 มีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง       
20 มีการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น      
21 มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น      
22 มีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่นรับความเสี่ยง

แทน 
     

ด้านกิจกรรมการควบคุม 
23 มีการค้นหาความเสี่ยง        
24 ผู้บริหารมีนโยบายในการควบคุมความเสี่ยง       
25 มีการป้องกันความเสี่ยง      
26 มีการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น      
27 มีการแก้ไขการบริหารงานที่ทําให้เกิดความเสี่ยง        
28 มีการส่งเสริมให้บุคคลากรตระหนักถึงความสําคัญ

ของการบริหารความเสี่ยง 
     

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
29 ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษาถูก

จัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม   เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มี 4 มาตรฐาน ได้แก่ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี การเงิน และการบัญชี การพัสดุ และการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 
ค าชี้แจง  ข้อความในแบบสอบถามเป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่านว่า ท่านมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาอยู่ในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย   ลงในช่องตาม
ความเป็นจริง ที่ตรงกับคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา โดยกําหนดเกณฑด์ังนี้ 
 5    หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 4    หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก 
 3    หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 
 2    หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อย 
 1    หมายถึง คุณภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 
ระดับคุณภาพการบริหาร

งบประมาณ 
5 4 3 2 1 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา   
     

2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีครอบคลุมเงิน
ทุกประเภท 

     

3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

     

4 การควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 

     

ข้อ
ที ่

การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย
บริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

30 ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษา
ครบถ้วนถูกต้อง มีความทันสมัย 

     

31 มีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
สื่อสาร 

     

8. ด้านการติดตามประเมินผล 
32 มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง      
33 มีการกําหนดข้อมูล และความถ่ีในการติดตาม      
34 มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 
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ข้อที่ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 
ระดับคุณภาพการบริหาร

งบประมาณ 
5 4 3 2 1 

5 การดําเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีกําหนดอย่างครบถ้วน 

     

6 มีการรายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถานศึกษา  

     

 การเงินและบัญชี 
7 มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันอย่างถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน 
     

8 ผลเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือในบัญชีของ
สถานศึกษาตรงกันทุกบัญชี 

     

9 มีการจัดทําบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน      

10 มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามรายจ่ายจริง 
ทุกครั้ง 

     

11 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

     

12 การจัดทําบัญชีมีความถูกต้อง ครอบคลุมเงิน 
ทุกประเภทและเป็นปัจจุบัน 

     

13 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนตามจํานวนเงินที่เบิก      

 การพัสดุ 
14 การจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ข อ ง
กรมบัญชีกลาง 

     

15 การจัดทําบัญชีพัสดุเป็นปัจจุบัน        
16 มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีต่อ

สํานักงานเขตพ้ืนที่และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
     

17 การเก็บรักษาพัสดุปลอดภัยและมีการดูแลรักษา 

ให้พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
     

18 มีการดําเนินการจําหน่ายพัสดุที่ชํารุดตามรายงาน 

การตรวจสอบประจําปีและส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
     

19 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และประหยัด      
20 พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างได้รับทันและตรงตาม 

ความต้องการใช้งาน   
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ข้อที่ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 
ระดับคุณภาพการบริหาร

งบประมาณ 
5 4 3 2 1 

21 การจัดซื้อ/จ้าง มีการจัดทําทะเบียนคุมและมีใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง  

     

22 มีใบเบิกพัสดุครบถ้วนทุกรายการ      
23 วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบคุณภาพครบถ้วน 

ถูกต้องตรงตามทะเบียน 
     

24 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทุกรายการ 
     

การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 
25 การรับเงินรายได้สถานศึกษามีความถูกต้อง        
26 แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาครบถ้วน 

ตามจํานวนเงิน 
     

27 เงินรายได้สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์
มีการดําเนินการใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ 

     

28 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา มีหลักฐาน 

การเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง 
     

29 การเก็บรักษาเงินสดสํารอง ณ ที่จ่าย ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ กรมบัญชีกลาง       
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
ข้อ
ที ่

การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้า 
ฝ่ายบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการ
ของครอนบัค 

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   
1 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

.840 

2 มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3 มีการกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง    
4 มีการกําหนดหน้าที่การบริหารความเสี่ยง 

ของบุคลากรอย่างชัดเจน 
5 มีการเตรียมพร้อมรับมือการกํากับดูแล 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์   
6 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง 

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
ของสถานศึกษา 

.907 7 การวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
มีความชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษา 

8 มีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
3. ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 
9 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

.960 
10 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ของสถานศึกษา 
11 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการเงิน 

ของสถานศึกษา 

12 มีการวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษา 
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ข้อ
ที ่

การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้า 
ฝ่ายบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการ
ของครอนบัค 

13 มีการจําลองเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์หา 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 

4. ด้านการประเมินความเสี่ยง 
14 มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

ที่สถานศึกษากําหนดไว้ 

.959 
15 มีการประเมินผลกระทบของความความเสี่ยง 

ที่เกิดขึ้น 
16 มีการประเมินระยะเวลาในการจัดการความเสี่ยง 
17 มีการจําแนกกลุ่มของความเสี่ยง 
18 มีการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
5. ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
19 มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

.914 
20 มีการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
21 มีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
22 มีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่นรับความเสี่ยง

แทน 
6. ด้านกิจกรรมการควบคุม 
23 ผู้บริหารมีนโยบายในการควบคุมความเสี่ยง 

.981 

24 มีการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
25 มีการป้องกันความเสี่ยง 
26 มีการค้นหาความเสี่ยง   
27 มีการแก้ไขการบริหารงานที่ทําให้เกิดความเสี่ยง   
28 มีการส่งเสริมให้บุคคลากรตระหนักถึงความสําคัญ

ของการบริหารความเสี่ยง 
7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
29 ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษา

ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เข้าถึงข้อมูล 
ได้ง่าย .899 

30 ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษา
ครบถ้วนถูกต้อง มีความทันสมัย 
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ข้อ
ที ่

การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและหัวหน้า 
ฝ่ายบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการ
ของครอนบัค 

31 มีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การสื่อสาร 

 

8. ด้านการติดตามประเมินผล 
32 มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

1.000 
33 มีการกําหนดข้อมูล และความถ่ีในการติดตาม 
34 มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 
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ข้อ
ที ่

คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 
ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการ

ของครอนบัค 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีคลอบคลุมเงิน

ทุกประเภท 

.895 

2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา   

3 การควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 

4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

5 การดําเนินงานเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีกําหนดอย่างครบถ้วน 

6 มีการรายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถานศึกษา  

2. การเงินและบัญชี 
7 มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

.897 

8 ผลเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือตรงกันทุกบัญชี 
9 มีการจัดทําบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน 
10 มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 
11 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่

ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
12 การจัดทําบัญชีมีความถูกต้อง ครอบคลุมเงิน 

ทุกประเภทและเป็นปัจจุบัน 
13 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนตามจํานวนเงินที่เบิก 
3. การพัสดุ 
14 การจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ถู ก ต้ อ งแ ล ะค รบ ถ้ ว น ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ข อ ง
กรมบัญชีกลาง 

.956 15 การจัดทําบัญชีพัสดุเป็นปัจจุบัน   
16 มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีต่อ

สํานักงานเขตพ้ืนที่และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
17 การเก็บรักษาพัสดุปลอดภัยและมีการดูแลรักษา 

ให้พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
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คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ 
ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการ

ของครอนบัค 
18 มีการดําเนินการจําหน่ายพัสดุที่ชํารุดตามรายงาน

การตรวจสอบประจําปีและส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

19 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และ
ประหยัด 

 

20 พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างได้รับทันและตรงตาม 

ความต้องการใช้งาน   
 

21 การจัดซื้อ/จ้าง มีการจัดทําทะเบียนคุมและ 

มีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
 

22 มีใบเบิกพัสดุครบถ้วนทุกรายการ  

23 วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบคุณภาพครบถ้วน 
ถูกต้องตรงตามทะเบียน  

24 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน ถูกต้องทุก
รายการ  

4. การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 
25 การรับเงินรายได้สถานศึกษามีความถูกต้อง   

.907 

26 แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาครบถ้วนตาม
จํานวนเงิน 

27 เงินรายได้สถานศึกษาที่มีผู้มอบให้โดยมี
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินมีการดําเนินการไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้มอบ 

28 การเบิกจ่ายเงินเงินรายได้สถานศึกษามีหลักฐาน 

การเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง 
29 การเก็บรักษาเงินสดสํารอง ณ ที่จ่าย ถูกต้องตาม

ระเบียบฯ ที่กรมบัญชีกลางกําหนด    
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ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวจีรนันท์  ทองอ่วม 
วัน เดือน ปี 11 เมษายน 2530 
สถานที่เกิด อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่อยู่ 110 หมู่ 4 ต าบลบางพลีน้อย อ าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10560 
โทรศัพท์ 0984419450 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน ข้าราชการครู 
สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 

88 หมู่ 3 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว 27000 

ประวัติการศึกษา ครุศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์     
พ.ศ 2554 
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