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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ (1) ศึกษาการบริหารความเสี ่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) ศึกษากระบวนการบริหารความเสี ่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศ ึกษาธ ิการด ้านการใช ้เทคโน โลย ีสารสนเทศในสถานศ ึกษาประถมศ ึกษาจ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู ้ให้ข้อมูล จ านวน 246 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และครูผู ้สอนหรือครูที ่ท าหน้าที ่ร ับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ใช้แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ซึ่งทุกข้อค าถามมีดัชนีความสอดคล้อง  0.66  – 1.00  และได้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถาม  เท่ากับ  0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง ขณะที่การพิจารณาเป็นราย
ด้านมีผลเรียงตามล าดับดังนี้ การควบคุมความเสี่ยง การก าจัดความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอน
ความเสี่ยง (2) กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงตามล าดับได้ดังนี้ การก าหนดวัตถุประสงค์ การรายงานและติดตามผล การระบุความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง และการจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (3) การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p <= .01) 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี, กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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Abstract 
 The purpose of this study were to (1) study the risk management based on theory of 
information technology in Primary Education Schools of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. (2)  study the 
risk management process based on Ministry of Education policy use of information technology in the 
Primary Education Schools. (3)  study the relationship between risk management based on theory of risk 
management processes based on Ministry of education policy use of information technology in the 
Primary Education Schools. Two hundred and forty-six samples were school administrators and general 
teachers or the teachers who worked with information technology in the schools. The size of the samples 
was drawn from Krejcie & Morgan’s table sampling. The research instruments was questionnaires of risk 
management based on theory and risk management processes based on Ministry of Education policy use 
of information technology in Primary Education Schools. The scale was of the seven levels. All question 
items had an ioc index at 0.66 – 1.00 and the reliability of the questionnaire was 0.98. The statistics used 
in data analysis were the frequency, percentage, mean, and standard deviation and Pearson’s correlation. 
The results showed that (1) the overall levels using of the risk management based on theory of 
information technology in Primary Education Schools were often true. When considering to order risk 
management levels were treat, terminate, take and transfer risks, respectively. (2) the overall risk of 
management process based on Ministry of Education policy use of information technology in Primary 
Education Schools were often true. When considering to the risk management process were objective 
setting, reporting and monitoring, risk identification, risk assessment and risk response, respectively. (3) The 
risk management based on theory and risk management processes based on Ministry of Education policy 
use of information technology in the Primary Education Schools, were related to positive aspects of 
significance at .01 
Keywords: information technology, risk management theory, risk management processes 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันมีการนิยมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
สถานศึกษากันอย่างแพร่หลาย  เพื่อให้ผลของการท างาน
มีประสิทธิภาพ  สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ ช่วย
อ านวยความสะดวกในด้านการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี  
แต่ในด้านการใช้งาน  ผู้ใช้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ    
ขาดเทคนิควิธีการที่น ามาใช้  ซึ่งบางครั้งมักจะใช้ในทางที่
ไม่ถูกวิธี  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน จึงก่อให้เกิดผลเสียในการด าเนินการด้านต่างๆ
ตามมา สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร และนิตยา ภัสสรศิริ [1] 
ปัจจุบันกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไปมาก หลายประเทศพัฒนาประเทศไปสู่
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ แต่
การพัฒนาประเทศต้องมีการน าความรู้ ทางด้ าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง เ ห ม า ะ ส ม   ดั ง จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขณะเดียวกัน
ก็ค านึง ถึงประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนา และ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาเป็นความรู้
ในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงรู้จักคิด วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสมได้ด้วย ทั้งนี้โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมน าความรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย หรือไอ
ที 2010 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [2] ที่
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สนับสนุนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการ
เรียนการสอนและการบริหารอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดนโยบายและมาตรฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต โดย
ให้ผู้เรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
ได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสม จึงมี
นโยบายและมาตรฐานการส่ ง เสริ มสนับสนุน ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการตาม
แนวนโยบายและมาตรการดังกล่าว  
แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบที่กว้างขวาง
ที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งเมื่อสถานศึกษาน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มักจะเกิดความเสี่ยงเพราะ
ผู้เรียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
ความเหมาะสม  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ [3] 
     นอกจากนี้มีงานวิจัยตลอดจนนักวิชาการได้ศึกษา
เรื่องการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาพบว่า  
สถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ยังมีการใช้งานท่ีไม่คุ้มค่า  และไม่เหมาะสมกับการใช้งาน  
ขาดระบบการป้องกัน  การเข้าถึงข้อมูล  โดยข้อมูล
สารสนเทศส่วนใหญ่ไม่มีความทันสมัย  ไม่เป็นปัจจุบัน  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลบ่อย  ระบบ
ฐานข้อมูลจึงไม่มีประสิทธิภาพ  มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
การใช้ซอฟแวร์  ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ  ขาดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน  ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ในกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้ไม่
ส ามารถสอดแทรก เนื้ อหาความรู้ ไ ด้ เท่ าทันการ
เปลี่ยนแปลง  ตลอดจนนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความบันเทิงมากกว่าเพื่อการศึกษาหา
ความรู้  ไม่มีการกลั่นกรองเนื้อหาในอินเตอร์เน็ท  ดังจะ
เห็นได้ว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดคือผู้บริหารสถานศึกษา เพราะ

ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการ
บริหารงานในสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนใช้
กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเป็น
ระบบเป็นขั้นตอน เพื่ อลดความเสี่ ยงด้ านการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ดวงใจ 
ช่วยตระกูล [4] 
     ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีวิธีการบรหิารความเสีย่ง
ตามทฤษฎีโดยการยอมรับความเสี่ยงการควบคุมความ
เสี่ยง  การถ่ายโอนความเสี่ยง และการก าจัดความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสิทธิภาพโดย
การก าหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยง จัดการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงาน
และติดตามผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
ก ลุ่ ม ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ก ร ะ ท ร ว ง
กระทรวงศึกษาธิการ [5] 
     ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีนี้เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เหมาะสมซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทโดยตรงในการบริหารความเสี่ยง
ตามทฤษฎีในสถานศึกษาผ่านการใช้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
สถานศึกษา  ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง  
เหมาะสม  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เพื่อให้ด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี ในด้านการยอมรับความ
เสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง  
และการก าจัดความเสี่ยง รวมทั้งมีความสนใจในเรื่อง
กระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ประกอบด้วยการก าหนด
วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  
การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการ
รายงานและติดตามผล นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีความ
ประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความ
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เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการ
บริหารและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี  ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     2.2 เพื่อศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยี
สา รสนเทศ ในสถานศึ กษาประถมศึ กษาจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา   
     2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 
3. สมมุติฐานการวิจัย  
     การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีที่
ประกอบด้วยการยอมรับความเสี่ยง  การควบคุมความ
เสี่ยง  การถ่ายโอนความเสี่ยง  และการก าจัดความเสี่ยง  
และศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกอบด้วยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์  การระบุความเสี่ยง  การประเมิน

ความเสี่ยง  การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
และการรายงานและติดตามผล  
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
     ประชากร  ได้แก่  ข้าราชการครูในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 376  คน 
     กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ข้าราชการครูในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 246 
คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) [6]         
ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา และกลุ่ มครู ผู้ สอน ซึ่ งท าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นที่
ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในสถานศึกษา แต่เป็นผู้
ที่ ค รู ผู้ ส อน ในสถานศึ กษา ยอมรั บ  จ านวน  123 
สถานศึกษา  
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรที่หนึ่ง การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี (4 
Ts) ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) 
การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) ถ่ายโอนความเสี่ยง 
(Transfer risk) และการก าจัดความเสี่ยง (Terminate 
risk) 
     ตัวแปรที่สอง  กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting)  การระบุ
ความเสี่ยง (Risk Identification)  การประเมินความ
เสี่ยง (Risk  Assessment)  การจัดการและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง (Risk Response)  และการรายงาน
และติดตามผล (Reporting and Monitoring) 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
แบ่งเป็น  3 ตอน  ดังนี ้
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     ตอนที่ 1 สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิทยฐานะ เขตที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ประเภทของสถานศึกษา 
     ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
( 4 Ts)  ตามทฤษฎีของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาจ านวน 21  ข้อ เป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) [7] โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดับ คือ เป็นจริงเสมอ  
มักจะเป็นจริง  เป็นความจริงบางครั้ ง  ปานกลาง  
บางครั้งแต่ไม่เป็นความจริง  ไม่ค่อยจริง  ไม่เป็นความจริง   
     ตอนที่ 3 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา  จ านวน 23  ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) [7]  โดย
แบ่งออกเป็น 7 ระดับ คือ เป็นจริงเสมอ มักจะเป็นจริง  
เป็นความจริงบางครั้ง ปานกลาง บางครั้งแต่ไม่เป็นความ
จริง  ไม่ค่อยจริงไม่เป็นความจริง    
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามให้สถานศึกษา จ านวน 123 สถานศึกษา 
และ เ ก็ บ แบบ สอบถา มด้ ว ยตน เ อ ง  จ า น วน  63 
สถานศึกษา และขอความอนุ เคราะห์ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนหรือครูที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตอบ
แบบสอบถาม แล้ วด า เนินการส่ งกลั บคืน  ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามคืนจากผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 123 
ชุด และได้รับแบบสอบถามจากครูผู้สอนหรือครูที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานศึกษา จ านวน 123 ชุด รวม 246 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ระยะเวลาที่ ใ ช้ในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่วันที่  14 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 จนถึง  30  กันยายน  พ.ศ. 
2559 
5.3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการวิจั ยครั้ งนี้   ผู้ วิ จั ยวิ เ คราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามได้น ามาด าเนินการวิเคราะห์  
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ
(Percentage)  หาค่าเฉลี่ย  (  X̄ )   และหาค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน Pearson product-moment 
correlation coefficient  
 
6. ผลการวิจัย 
6.1 สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
     ผลการวิ เคราะห์สภาพข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิงสูง (56.10%)  มีช่วงอายุ  50  ปีขึ้นไป (42.30%)  
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี (49.60%)  สถานภาพ  
ผู้บริหารสถานศึกษา (50.00%)  ครูผู้สอนหรือครูที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา  (46.70%)  อื่นๆ  (3.30)   วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (32.50%)  วิทยฐานะครู  
(26.00%)   ส ถ า นศึ กษา ตั้ ง อยู่ ใ น เ ขต บา งป ะหั น  
(26.82%)  และประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก(52.03%)   
6.2  ความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
( 4 Ts) ตามทฤษฎ ี
     ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง ( 4 Ts)  ตามทฤษฎีอันได้แก่ การยอมรับ
ความเสี่ยง (Take risk)  การควบคุมความเสี่ยง (Treat  
risk) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) และการ
ก าจัดความเสี่ยง (Terminate risk) ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
     ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลีย่  ( X̄ )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎเีป็นรายด้านดังน้ี  
 

รายการ    ( X̄ )         (S.D.)                            แปลผล 
การยอมรับความเสี่ยง 
การควบคุมความเสี่ยง 
การถ่ายโอนความเสี่ยง 
การก าจัดความเสี่ยง 

5.52 
5.53 
5.36 
5.53 

0.92 
0.94 
0.92 
0.99 

ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง      

รวม 5.48 0.88 ระดับมักจะเป็นจริง 

 
     จากตารางที่  2  พบว่าการบริหารความเสี่ยง ( 4 Ts)  
ตามทฤษฎีอันได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take risk)  
การควบคุมความเสี่ยง (Treat  risk) การถ่ายโอนความ
เสี่ยง (Transfer risk) และการก าจัดความเสี่ยง 
(Terminate risk)  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
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สถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง( X̄ 
= 5.48,  S.D =0.88 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  การควบคุมความเสี่ยง  ( 
X̄ = 5.53, S.D = 0.94)  และการก าจัดความเสี่ยง  (X̄ = 
5.53, S.D = 0.99) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  
การถ่ายโอนความเสี่ยง  (X̄ = 5.36, S.D = 0.92) 
6.3  ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของ
ผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา   
     ผล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ร ะ ดั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา  5  ขั้นตอน ได้แก่การก าหนด
วัตถุประสงค์ (Objective setting)  การระบุความเสี่ยง 
(Risk Identification)  การประเมินความเสี่ยง (Risk  
Assessment) การจัดการและจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง (Risk Response)  และการรายงานและติดตามผล 
(Reporting and Monitoring)   
     ตารางที่  3  แสดงค่าเฉลี่ย  ( X̄ )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)   และระดับการปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 
กระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา 5 ขั้นตอน เป็นรายด้าน ดังนี้  
 

 รายการ        ( X̄ )          (S.D.)                   แปลผล 
การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การระบุความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  
การจัดการและจัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยง 
การรายงานและติดตามผล 

5.54 
5.46 
5.42 
5.38 

 
       5.51 

1.03 
0.99 
1.08 
1.09 

 
1.10 

ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 
ระดับมักจะเป็นจริง 

 
ระดับมักจะเป็นจริง       

รวม       5.46 1.00 ระดับมักจะเป็นจริง 

 
     จากตารางที่  3  พบว่ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา  5  ขั้นตอน ได้แก่การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective setting)  การระบุความเสี่ยง (Risk 
Identification)  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง  ( Risk  
Assessment)  การจัดการและจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยง (Risk Response)  และการรายงานและติดตามผล 
(Reporting and Monitoring)    พบว่าโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง ( X̄ = 5.46,  S.D = 1.00 
) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่  การก าหนดวัตถุประสงค์ ( X̄ = 5.54, S.D = 
1.03)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ  ได้แก่  การจัดการและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (X̄ = 5.38, S.D = 1.09) 
6.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตาม
ทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
     ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นรายด้าน พบว่าการบริหารความ
เสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาด้านการ
ยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับด้านการควบคุม
ความเสี่ยงสูงสุด  (r = .891)  และด้านการยอมรับความ
เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับด้านการถ่ายโอนความเสี่ยงต่ าสุด
(r = .804)  และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีใน
สถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  กระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีใน
สถานศึกษาด้านการจัดการและจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับด้านการรายงานและติดตามผล
สูงสุด(r = .949)  และด้านการก าหนดวัตถุประสงค์มี
ความสัมพันธ์กับด้านการจัดการและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่ า  (r = .762)   
     ตารางที่  5 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา พบว่า การบริหารความเสี่ยงตาม
ทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์
กันทางบวกรายด้านและรายข้อทุกข้ออย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  .01  พบว่า  โดยรวมและรายด้าน การ
บริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาด้านการก าจัดความเสี่ยงมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการใช้เทคโนโลยีใน
สถานศึกษาในด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ สูงสุด  (r = 
.880)  และการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาด้านการควบคุม
ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการ
รายงานและติดตามผล ต่ าสุด  (r = .665) 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
7.1 การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง  เป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี  และสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษาโดยค านึงถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้   ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ตามแนวปฏิรูป
การศึกษา  สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล  กิ่งจ าปา 
[8] ที่ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามี
นโยบายหรือให้การสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถ
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู  และแหล่งความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ
มากที่สุดคือจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
7.2  กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในสถานศึกษา   
     โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมักจะเป็นจริง เป็น
เพราะกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีขั้นตอนหรือมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงตาม
ทฤษฎีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิ่งกาญจน์  คงจุน [9]  ที่ได้กล่าวถึงขึ้นตอน
ของการบริหารความเสี่ยงคือ การจัดตั้งผู้บริหารงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและทีมบริหารความเสี่ยงของ
องค์การที่จะต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงขององค์การ และสามารถในการสร้าง
ทีมที่มีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารความเสี่ยงไม่จ าเป็นต้องมีความรอบรู้ทุกด้าน     
แต่ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจงานด้านการบริหารความเสี่ยง
อย่างแท้จริง โดยผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงมี
หน้าที่ในการก าหนดของเขตและเป้าหมายงานบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การร่วมกับทีมงานบริหารด้านอื่นของ
องค์การ วางกรอบ แนวทางการคิด วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขององค์การ  สร้างทีมนักบริหารความเสี่ยงขององค์การ  
ร่วมมือกับหน่วยงานด้านอื่นขององค์การในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงองค์การ เมื่อจัดตั้งทีมบริหารความ
เสี่ยงได้แล้วขั้นตอนที่ส าคัญต่อไปคือการวางขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยง 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
     8.1. การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีพบว่าด้านการ
ถ่ายโอนความเสี่ยงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ยอมถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
หน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน รับผิดชอบ 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาถึงทางเลือกที่จะ
ถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบ
มากยิ่ งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
     8.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการด้านการจัดการและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด แสดงให้เห็นว่าการใช้
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาขาดการก ากับติดตามและประเมินผล ดังนั้น
ในการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้
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ความส าคัญกับการก ากับ ติดตามและประเมินผล เพราะ
จะส่งผลถึงการจัดท าแผนการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นต่อไป 
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