การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
THE FACTOR ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT IN ENGLISH PROGRAM AND
MINI ENGLISH PROGRAM IN THE UPPER NORTHERN SCHOOLS

วรุธ อินผูก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน

วรุธ อินผูก

ปริญญานิพนธ์นเี ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2564
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

THE FACTOR ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT IN ENGLISH PROGRAM AND
MINI ENGLISH PROGRAM IN THE UPPER NORTHERN SCHOOLS

WARUTH INPOOK

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of MASTER OF EDUCATION
(Educational Administration)
Faculty of Education, Srinakharinwirot University
2021
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่อง
การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ของ
วรุธ อินผูก
ได้รบั อนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัยให้นบั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปัญญาสกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร ์ ทรงบัณฑิตย์)

.............................................. ประธาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา)
.............................................. กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิรริ กั ษ์)

ง
บทคัด ย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่อง

ผูว้ ิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ
MEP
ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
วรุธ อินผูก
การศึกษามหาบัณฑิต
2564
อาจารย์ เรือเอก ดร. อภิธีร ์ ทรงบัณฑิตย์

การวิจัยในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและจัดกลุ่มองค์ประกอบและตัวบ่งชีข้ องการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงใน
โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน และ 3) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษของแต่ละโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน เป็ นจานวน 506 คน
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ความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO 2017 ในโครงการห้องเรียนพิ เศษ EP และ MEP ในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง โดยวัดจากค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ที่มีค่า
มากกว่า 0.30 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการห้องเรียนพิเศษ เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สาหรับการศึกษาระดับของการบริหารความเสี่ยงและสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ใช้
การวิ เคราะห์เชิงเนือ้ หา ผลการวิจัย พบว่ า 1) องค์ป ระกอบของการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP มีจานวน 5
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ของการบริหารความเสี่ยง 3) ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ต่อสภาพการ
บริหารโครงการห้องเรียน พบว่า คณะกรรมการโครงการมีความเห็นตรงกันในด้านต่างๆ รวมไปถึงมีการนาเสนอให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ เพื่อทาให้โครงการดาเนินไปได้อย่างมั่นคง
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The purposes of this research are as follows: (1) to study and group the indicators and components for
risk management in EP and MEP in the upper northern schools; (2) to study the level of risk management in EP and
MEP in the upper northern schools; and (3) to study the condition of the management in EP and MEP in the upper
northern schools. The research methodology was survey research on risk management. The samples were 506
administrators and teachers selected by specific sampling, and employed the theories of factor analysis that needs 5
– 10 times of indicators as samplers. The research instruments were the interview questionnaire for defining and
grouping the indicators and the components for risk management in EP and MEP based on COSO 20017, that was
defined and grouped by five experts in risk management, and the five-level questionnaire for analyzing the factors of
risk management. IOC was valued at 0.60-1.00 and the reliability of the questionnaire was 0.97. The data were analyzed
using mean, standard deviation, content analysis and confirmatory factor analysis. For the study of the level of risk
management and the condition of the management in EP and MEP, the researcher used a content analysis. The results
of the research were as follows: (1) the number of indicators and components for risk management in the EP and MEP
Program from five risk management experts was five components with 62 indicators, there were (1) Governance and
Culture with 12 indicators, (2) Strategy and Objective-setting with 12 indicators, (3) Performance with 15 indicators, (4)
Review and Revision with 12 indicators and (5) Information, Communication and Reporting with 11 indicators. After
analyzing each of factor loadings resulted from the questionnaires, it decreased to five components with 57 indicators,
including (1) Governance and Culture with 10 indicators, (2) Strategy and Objective-setting with 12 indicators, (3)
Performance with 15 indicators, (4) Review and Revision with 11 indicators and (5) Information, Communication and
Reporting with 9 indicators and every questionnaire was significant at .01. (2) The overall for risk management in EP
and MEP among the upper northern schools was in a good level. (3) The opinions of the administrators and the teachers
on the state of EP and MEP management found that they have all the same opinions on each state and also recommend
to have a risk management as one of EP and MEP strategies.
Keyword : Risk Management, English Program, Mini English Program, Confirmatory Factor Analysis
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี 2545) มาตรา
10 นาเสนอไว้ว่า การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ว่าต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมโดยค านึง ถึ ง ความสามารถของบุค คลนั้น นอกจากนี ้ใ นพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึกษา
แห่งชาติฉบับเดียวกันในหมวด 4 เรื่อง แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้อ งยึด หลัก ว่ า ผู้เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู้เ รี ย นมี
ความส าคัญ ที่ สุด กระบวนการการจัด การศึก ษาต้อ งส่ง เสริม ให้ผู้เ รี ย นสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
การจัดกระบวนการเรียนรู เ้ พื่อส่งเสริมให้ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ นับว่า
เป็ นหลักสาคัญ ระบบการศึกษาที่จดั โดยคานึงถึงความแตกต่าง และสามารถตอบสนองผูเ้ รียนได้
อย่างเหมาะสมจะทาให้ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ (เกวลิน ไชยสวัสดิ์, 2557) ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ที่ได้นาเสนอไว้ว่า จะต้อง
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตัง้ แต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูเ้ รียน
ที่ มี ค วามต้อ งการดูแ ลเป็ น พิ เ ศษ ให้มี ค วามพร้อ มทั้ง ด้า นร่า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สัง คมและ
สติปัญญา มีศกั ยภาพ มีทกั ษะความรู ้ เป็ นคนดี มีวินยั เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการ
พัฒนาระบบการเรียนรูท้ ่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
ปั จจุบนั มีสถานศึกษาเปิ ดห้องเรียนสาหรับนักเรียนที่มีศกั ยภาพและความสามารถพิเศษ
เพิ่มมากขึน้ ตามความต้องการของนักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน ซึ่งห้องเรียนพิเศษโดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีโครงการสาคัญดังนี ้ 1) ห้องเรียนพิเศษ English Program
และ Mini English Program ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นภาษาอังกฤษ 2) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตาม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ 3)
ห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตาม
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน, 2559) โครงการห้องเรียนพิเศษเหล่านีม้ ีการดาเนินการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนทัง้ ที่มี

2
ความสามารถพิเศษและความสนใจ ตอบสนองต่อนโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของมนุ ษ ย์ ท าให้เ ด็ ก เหล่ า นี ้มี โ อกาสน าความสามารถนี ้ไ ปเลี ้ย งดู ค รอบครัว พัฒ นาสัง คม
ประเทศชาติ และสังคมโลกอย่างมีความสุขและอย่างมีคณ
ุ ธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ออกคาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2546
เพื่อเป็ นแนวทางการเตรีย มพร้อมขออนุญาตเปิ ดโครงการรวมไปถึงการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ต้องครอบคลุมทุกโครงสร้างการดาเนินการของโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามรายการประเมิ น
นโยบายจานวน 6 ด้าน 28 ตัวชีว้ ดั โดยที่การประเมินความพร้อมทัง้ 6 ด้านที่สถานศึกษาจะต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินมีไ ด้แก่ดา้ นที่ 1 ด้านบุคลากร ด้านที่ 2 ด้านการรับนักเรียน
ด้านที่ 3 ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้านที่ 4 ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน ด้านที่
5 ด้านอาคารสถานที่ และด้านที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ (สานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน, 2559) ดัง นั้นสถานศึกษาที่ขอรับ การประเมิ นเพื่อเปิ ด โครงการ รวมไปถึง โรงเรียนที่
ดาเนินการเปิ ด โครงการไปแล้ว ต้องมี การเตรีย มเพื่ อรองรับ การประเมิ น ตามหลักเกณฑ์ก าร
ประเมินดังกล่าว เพื่อรักษาคุณภาพของโครงการ และนาพาโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้
แม้ว่าจะมีการเปิ ดโครงการห้องเรียนพิเศษประเภทต่าง ๆเพิ่มมากขึน้ ซึ่งไม่เพียงแต่ใน
เมืองหลวงเท่านัน้ แต่ยงั กระจายตัวไปยังโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทัง้ ในสถานศึกษาทัง้ ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ได้มีการเปิ ดโครงการเพื่อสนองต่อความ
ต้องการของทัง้ ผูเ้ รียนและผูป้ กครอง ที่ตอ้ งการให้บตุ รหลานของตนได้พฒ
ั นาศักยภาพได้เต็มกาลัง
ความสามารถ แต่อีกมุมหนึ่งโครงการห้องเรียนพิเศษได้ปิดตัวลงเนื่องด้วยจากปั ญหาหลากหลาย
สาเหตุทั้งด้านการดาเนินงาน ด้านงบประมาณ รวมไปถึงด้านปั จจัยจากตัวผูเ้ รียนเองเป็ น ต้น
ดังเช่นงานวิจัยด้านการศึกษาสภาพและปั ญหาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ ที่พบว่า โดย
ปัญหาด้านการปฏิบตั ิตามแผนโครงการนัน้ เป็ นปัญหามากกว่าด้านอื่น ๆ ในการดาเนินการปฏิบตั ิ
ตามแผน พบว่ามีการมอบหมายงานให้ครู และบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ของโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ไม่ครอบคลุมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู ้ อีกทัง้ ภาระงานของครูท่มี ีมากและมีความ
ซา้ ซ้อนกับภาระงานอื่น ๆ รวมไปถึงปั ญหาจากครูและบุคลากรขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
และบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสาคัญของโครงการนีอ้ ีกด้วย (ขวัญชนก จุลนวล และ ชญาพิมพ์
อุส าโห, 2557) จากผลการประเมิ น คุณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาโครงการพัฒ นานัก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษด้า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และภาษาอัง กฤษ พบว่ า คุณ ภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนยังไม่ต่างจากผูเ้ รียนที่เรียนในห้องเรียนธรรมดาที่จดั การเรียน
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การสอนในสถานศึกษาอีกด้วย (เกวลิน ไชยสวัสดิ์, 2557) ด้วยปั ญหาที่ยกมานีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของ
สาเหตุของการปิ ดตัวลงของโครงการห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาบางพืน้ ที่ และจากการปิ ดตัวลง
นีย้ ่อมส่งผลเสียต่อด้านงบประมาณของสถานศึกษานั้น เนื่องจากการดาเนินการเปิ ดโครงกา ร
ห้องเรียนพิเศษจะต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการพัฒนาบุคลากร และอาคารสถานที่ ซึ่ง
ต้องมีการติดอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู ม้ ากมาย และเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงด้านการพัฒ นา
หลักสูตร ซึ่งต้องมีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนรู ท้ ่ีมากกว่าห้องเรียนปกติ มีกิจกรรมทัศนศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องมีการจัดอัตรากาลังครู ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา
ดาเนินการจัดการเรียนรู เ้ ป็ นต้น ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการตาม
กฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิในการเปิ ดโครงการห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาอีกด้วย
เนื่ อ งด้ว ยปั ญ หาต่ า ง ๆที่ เ กิ ด ขึ น้ ในระบบการศึ ก ษา ทางส านัก งานปลัด กระทรวง
ศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็ นเครื่องมือสาคัญต่อการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization: HPO) และเป็ นกระบวนการมุ่งเน้นความสาคัญหรือชีใ้ ห้เห็น
ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป็ นการ
เตรียมองค์กรล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการ เพื่อวางแผนป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือลดความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด การบริหารความเสี่ยงจึงเป็ นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการองค์กร (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2562) โดยมีนกั วิจัยหลายท่านได้ทา
การประเมินความเสี่ยงในสถานศึกษา โดยที่ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข และ สุรียล์ กั ษณ์ สาระ
ฤทธิ์ (2559) นาเสนอถึงผลของบริหารความเสี่ยงด้านการวิเคราะห์หลักสูตรของครู อยู่ในระดับ
น้อย แสดงว่าบางโรงเรียนยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรอยู่บา้ ง รวมถึง จตุภมู ิ เขต
จัตุรสั , ศักดิ์การณ์ ไชยเจริญ, และ วัลลภา อารีรตั น์ (2559) ทาการวิจัยถึงการบริหารความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาอาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พบว่า ด้านที่มีความ
เสี่ยงอันดับที่ 1 คือ ความเสี่ยงในการจัดการผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และดวงใจ
ช่วยตระกูล (2551) ได้ศกึ ษา การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดย
พบว่าความเสี่ยงภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกอบด้วย 5 ปั จจัย ได้แก่ ด้านจัดการเรียนการ
สอน ด้านงบประมาณและการเงิน ด้านความมั่นใจทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการ
บริหารจัดการความปลอดภัย โดยแนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานพบว่าปั จจัยความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนควรใช้วิธี การบริหารความเสี่ยงโดยการ
ควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงการถ่ายโอนความเสี่ยง ปั จจัยความ
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เสี่ยงด้านการเงินควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยง ปั จจัยความเสี่ยงด้านความมั่นใจทางการศึกษาควรใช้วิธีการควบคุมและหามาตรการ
ในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีคือชุมชน ผูป้ กครอง และผูป้ ระกอบการ
ปั จจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการ
ในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงการถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยควรใช้วิธีการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงการมีส่วน
ร่วมของนักเรียน ผูป้ กครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูท้ ่ี
เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ง งานวิ จัย ที่ ไ ด้ย กมานี ้ เป็ น งานวิ จัย ที่ ผู้วิ จัย ได้น าการบริ ห ารความเสี่ ย งไปใช้ใ น
สถานศึกษา รวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนัน้ โครงการห้องเรียนพิเศษก็เป็ นส่วนหนึ่ง
ของสถานศึกษาและในการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษนัน้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย
หลายประเภททัง้ ความเสี่ยงภายในโครงการและภายนอกโครงการตลอดการดาเนินการบริหาร
โครงการห้อ งเรี ย นพิ เ ศษทุก ขั้น ตอน ซึ่ง ความเสี่ ย งเหล่า นี ้ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
จากที่กล่าวมาโดยรวมในข้างต้นจะพบว่า การบริหารความเสี่ยงนัน้ มีความสาคัญในการ
นาพาองค์กร หน่วยงาน หรือโครงการต่าง ๆ บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีได้ตงั้ เอาไว้ และยังเป็ นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ นัน้ ให้สง่ ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้ให้นอ้ ยที่ สดุ
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ ว่าในการ
บริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษนัน้ จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยใช้แนวคิดของ
การบริหารความเสี่ยงของ COSO 2017 ให้สอดคล้องตามสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่
ต้องการผลักดันให้หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการต่าง ๆ รวมไปถึงโรงเรียน ให้ดาเนินการ
วางแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เป็ นไปได้
ด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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คาถามงานวิจัย
1. องค์ประกอบและตัวบ่งชีข้ องการบริหารความเสี่ยงของโครงการห้องเรียนพิเศษ EP
และ MEP มีอะไรบ้าง และมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. การบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขต
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน อยู่ในระดับใด
3. สภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบนเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาและจัดกลุม่ องค์ประกอบและตัวบ่งชีข้ องการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขต
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการวิจยั ครัง้ นีท้ าให้
1. ทราบถึง สภาพและระดับของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษของ
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
2. ทราบถึงองค์ประกอบและตัวบ่งชีข้ องการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภ าคเหนือตอนบน เพื่อที่จะหาแนวทางการจัดการที่จะทาให้โครงการ
ห้องเรียนพิเศษสามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผน
หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา
4. ผู้บริหารการศึก ษา ผู้บริหารสถานศึก ษา และผู้ท่ีเกี่ ย วข้องสามารถใช้เป็ น ข้อ มูล
พืน้ ฐานเพื่อกาหนดนโยบายและนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP
และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี ้
1. กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโครงการ
ห้องเรียนพิเ ศษของแต่ล ะโรงเรียนที่มี โครงการห้องเรียนพิเศษในพืน้ ที่ภ าคเหนือตอนบน เป็ น
จานวน 555 คน ซึ่งได้มาจากทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งต้องมีอย่างน้อย 5-10 เท่าต่อ 1
ตัวบ่งชี ้ (Hair, 2010) ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา
2.1 ตัวแปรแฝง คือ องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ตามแนวทางของ COSO 2017 จาแนกเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ F1) การกากับดูแลและวัฒนธรรม
ของการบริหารความเสี่ยง F2) กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง F3)
การปฏิบตั ิการความเสี่ยง F4) การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง F5) การจัดการ
สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
2.2 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ตัวบ่งชีก้ ารบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ
จาแนกเป็ น 62 ตัวบ่งชี ้ ตามองค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้
องค์ประกอบ F1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง
F1.1 มีการกาหนดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดั เจน
F1.2 มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้รบั ทราบ
F1.3 มีการกากับดูแลความรับผิดชอบเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
F1.4 มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์
F1.5 มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
F1.6 มีการกาหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ในการดาเนินงานของ
โครงการฯ
F1.7 มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้งานในโครงการฯดาเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
F1.8 มีการทาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลักของโครงการฯ
F1.9 มีการมุ่งเน้นทาตามค่านิยมหลักทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียดรอบคอบ
F1.10 มีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
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F1.11 มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่างเป็ นรูปธรรม
F1.12 มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่รว่ มกับโครงการ
องค์ประกอบ F2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
F2.1 มีวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความเสี่ยงโดยรวมของ
โครงการฯ
F2.2 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่สง่ ผล
ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ
F2.3 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อ
ความเสี่ยงของโครงการฯ
F2.4 มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้
F2.5 มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรับได้
F2.6 มีการดาเนินการที่มีขนั้ ตอนในการรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
F2.7 มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยตีคณ
ุ ค่าเทียบกับเกณฑ์
F2.8 มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความเสี่ยง
F2.9 มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยงในภาพรวม
F2.10 มี การกาหนดเป้า หมายของโครงการฯที่ส อดคล้องและสนับสนุนกลยุท ธ์ข อง
โรงเรียน
F2.11 มีการกาหนดความคุม้ ทุนของโครงการ
F2.12 มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน
องค์ประกอบ F3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง
F3.1 มีการระบุความหมายของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของ
โครงการฯ
F3.2 มี การระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคุ้ม ทุนของ
โครงการฯ
F3.3 มีการระบุความเสี่ยงที่ชใี ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปัจจุบนั และความเสี่ยงอุบตั ิใหม่
F3.4 มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
F3.5 มีการใช้ตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญครบถ้วนในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
F3.6 มีการตีค่าเทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ัดในเรื่องของระดับของความรุ นแรงของความ
เสี่ยง
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F3.7 การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงต้องมีการกาหนดความสาคั ญของความ
เสี่ยงที่เป็ นพืน้ ฐานในการปฏิบตั ิความเสี่ยง
F3.8 มีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่นามาใช้แก้ปัญหาตามลาดับของความ
รุนแรง
F3.9 มีการระบุมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองกับความเสี่ยง
F3.10 มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง
F3.11 มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
F3.12 มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
F3.13 มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ ่วมรับผลจากความเสี่ยง
F3.14 มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อนาไปพัฒนา
F3.15 มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ
องค์ประกอบ F4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง
F4.1 มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ
F4.2 มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่สาคัญ
F4.3 มีการประเมินสิ่งที่สง่ ผลกระทบต่อกลยุทธ์ของโครงการฯ
F4.4 มีการประเมินสิ่งที่สง่ ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคมุ้ ทุนของโครงการฯ
F4.5 มีการทบทวนการปฎิบตั ิการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบตั ิการที่สาคัญของความ
เสี่ยงโครงการฯ
F4.6 มีการทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ
F4.7 มีการทบทวนปฎิบตั ิการความเสี่ยงที่สามารถนาไปพัฒนาได้
F4.8 มีการทบทวนปฏิบตั ิการความเสี่ยงตามหลักการพืน้ ฐานและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
F4.9 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถนาไปปรับปรุงได้ใน
ลาดับต้นๆ
F4.10 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองค์การให้เหมาะสม
F4.11 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
F4.12 มีการปรับปรุ งการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่ง ที่ทาแล้วเกิ ดผลดี
มากกว่าผลเสีย
องค์ประกอบ F5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
F5.1 มีการพัฒนาความรูพ้ นื ้ ฐานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการจัดการความรูภ้ ายในตน
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F5.2 มีการเผยแพร่ความรู ภ้ ายในตนให้กับผูอ้ ่ืนได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นการจัดการความรู ้
ภายนอก
F5.3 มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขนึ ้
F5.4 มีการจัดกระทาให้นวัตกรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขนึ ้
F5.5 มี การพัฒ นาความรู ้ผู้ส่ง สารในเรื่ องสารสนเทศของการบริห ารความเสี่ ย งของ
โครงการฯ
F5.6 มีการพัฒนาความรู ท้ ่ีใช้ในการสื่อสารสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงตาม
สถานการณ์
F5.7 มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ที่หลากหลาย
F5.8 มีการทาความเข้าใจสารที่สง่ มาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน
F5.9 มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง
F5.10 มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผทู้ างานในโครงการฯรับรูอ้ ย่างทั่วถึง
F5.11 มี ก ารน าเสนอการบริห ารความเสี่ ย งของโครงการฯที่ ต ระหนัก ถึ ง วัฒ นธรรม
องค์การ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การวิ เ คราะห์องค์ป ระกอบ หมายถึง เทคนิคที่วิธี การทางสถิติท่ีจ ะจับกลุ่ม หรือ
รวมกลุ่ม หรือรวมตัวบ่งชี ท้ ่ีมี ความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์เป็ นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ ตัวบ่งชีภ้ ายในองค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันสูง ส่วนตัวบ่งชีท้ ่ี
ต่างองค์ประกอบจะสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มี สามารถใช้ไ ด้ทั้ง การพัฒ นาทฤษฎีใหม่ หรือการ
ทดสอบหรือยืนยันทฤษฎีเ ดิม โดยในการวิจัยครั้ง นีใ้ ช้วิธี การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง ยืน ยัน
(Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งใช้ในกรณีท่ีผวู้ ิจยั ทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือคาด
ไว้ว่ า โครงสร้า งความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรจะออกมาในลัก ษณะใด จึ ง ใช้เ ทคนิค การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบว่าเป็ นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้หรือไม่
2. การบริหารความเสี่ยงของโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ตามแนวทาง
ของ COSO 2017 หมายถึง การดาเนินการที่ทุกคนในโครงการฯร่วมกันวางแผนและจัดการให้
อุปสรรคหรือปั ญหาที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯให้
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ตรวจสอบได้ ประเมินได้ และควบคุมได้ โดยคานึงถึงการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของโครงการฯเป็ นหลัก รวมไปถึงได้เน้นยา้ ถึงความสาคัญของการพิจารณาความเสี่ยง
ทัง้ ในกระบวนการกาหนดกลยุทธ์และในการขับเคลื่อนการดาเนินการ โดยในงานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้นา
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กระบวนการบริห ารความเสี่ ย งทั่ว ทั้ง องค์ก ร - การบูร ณาการกับ กลยุท ธ์แ ละการปฏิ บัติ ก าร
(Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance) ของ COSO
ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง ปี 2017 (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission ,COSO) ที่เป็ นองค์กรที่สร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาเป็ น
แนวทางในการวิจยั ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี ้
2.1 การก ากั บดู แลและวัฒนธรรมของการบริ หารความเสี่ยง (Governance
and Culture) หมายถึ ง การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วกับ การก ากับ ดูแ ลเป็ น ตัว ก าหนดลัก ษณะของ
โครงการฯ รวมทัง้ มุ่งเน้นความสาคัญและสร้างความรับผิดชอบในการกากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการฯ ส่วนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องกับค่านิยมทางจริ ยธรรม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในโครงการฯ ประกอบด้วย 5 หลักการ
ที่เป็ นการดาเนินการของคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ 1.1) การดาเนินการกากับดูแลความเสี่ยง
หมายถึง การกากับดูแลกลยุทธ์และดาเนิน การตามความรับผิ ดชอบด้านการก ากับ ดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนฝ่ ายบริหารในการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
1.2) การดาเนินการเพื่อสร้างโครงสร้างการดาเนินงาน หมายถึง กาหนดโครงสร้างการดาเนินงาน
เพื่อแสวงหากลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 1.3) การกาหนดวัฒนธรรมการดาเนินงานที่
พึงประสงค์ หมายถึง การดาเนินการเพื่อกาหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาให้เป็ นวัฒนธรรมการ
ดาเนินงาน 1.4) การดาเนินการที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นต่อค่านิยมหลัก หมายถึง การกระทาที่
แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามค่านิยมหลักโครงการฯ 1.5) การ
ดาเนินการเพื่อจูง ใจ พัฒ นาและรักษาบุคลากรที่มี ความสามารถ หมายถึง การมุ่ง เน้นในการ
กระทาที่เป็ นการจูงใจบุคลากรมาร่วมปฏิบตั ิงานและทาการพัฒนาศักยภาพให้สงู ขึน้ และรักษาไว้
ให้อยู่รว่ มกับโครงการฯซึ่งเป็ นไปตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2.2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (Strategy
and Objective-Setting) หมายถึง การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของโครงการฯ โดยกลยุทธ์
และการกาหนดวัตถุประสงค์มีความเกี่ยวข้องกันในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการกาหนด
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ดา้ นวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีการนากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้เ ป็ นพืน้ ฐานในการระบุความเสี่ยง ประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ ยง
ประกอบด้ว ย 4 หลักการที่เ ป็ นการดาเนิ นการของคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ 2.1) การ
วิเคราะห์โครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ หมายถึง การพิจารณาถึงผลกระทบที่ อาจเกิดขึน้
จากบริบทในการดาเนินงานโครงการฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยภายในและภายนอกของโครงการ
ต่อการเกิดความเสี่ยงในภาพรวม 2.2) การกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง การระบุความ
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เสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในบริบทของการสร้าง การรักษาและการตระหนักถึงคุณค่า 2.3) การ
ประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็ นไปได้ หมายถึง การตีคณ
ุ ค่าเทียบกับเกณฑ์ของกลยุทธ์ทางเลือก
และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อขอบเขตความเสี่ยงในภาพรวม 2.4) กาหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯที่คมุ้ ทุน หมายถึง การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการและดาเนินการ
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เพื่อความคงอยู่ในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์การดาเนินการโครงการฯ
2.3 การปฏิบัติการความเสี่ยง (Risk Performance) หมายถึง การดาเนินการระบุ
และประเมินความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะถูกจัดลาดับความสาคัญตามความรุนแรงในบริบทของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการโครงการฯจะเลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงและดู
ภาพรวมของจานวนความเสี่ยงที่อาจจะต้องเผชิญ โดยการปฏิบัติการความเสี่ยงนีจ้ ะถูกนาไป
รายงานต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก ประกอบด้วย 5 หลักการที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
โครงการฯ ได้แก่ 3.1) การระบุความเสี่ยง หมายถึง การชีใ้ ห้เห็นถึงความหมายและประเภทของ
ความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ท่ีคมุ้ ทุนของโครงการฯ ทัง้
ความเสี่ ยงในปั จ จุบัน และความเสี่ยงอุบัติใหม่ 3.2) การประเมิ นความรุ นแรงของความเสี่ยง
หมายถึง การตีคุณค่าเทียบกับเกณฑ์ในเรื่องของระดับของความรุ นแรงของความเสี่ยง 3.3) การ
จัดล าดับความส าคัญ ของความเสี่ยง หมายถึง การกาหนดความส าคัญของความเสี่ยงที่เป็ น
พืน้ ฐานในการปฏิบตั ิการความเสี่ยงโดยจะต้องนามาแก้ปัญหาตามระดับของความรุ นแรง 3.4)
การปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองต่อ ความเสี่ยง หมายถึง การระบุและเลือกวิธีดาเนินการลด หลีกเลี่ยง
ยอมรับและหาผูร้ ่วมรับผลจากความเสี่ยง 3.5) การพัฒนามุมมองความเสี่ยงในภาพรวม หมายถึง
การพัฒนามุมมองเชิงระบบของความเสี่ยงเพื่อพัฒนาและประเมินการปฏิบตั ิการความเสี่ยง
2.4 การทบทวนและสรุ ป ประเด็ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Review and
Revision) หมายถึง การดาเนินการในการพิจารณาประเด็นการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
เพื่อทบทวนองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการฯ โดยการพิจารณาว่าองค์ประกอบการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการฯทางานได้ดีเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญ รวมถึงต้องมีการดาเนินการบริหารความเสี่ยงด้านใดที่จะต้องได้รบั การปรับปรุ งพัฒนา
ประกอบด้วย 3 หลักการซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ 4.1) การประเมินการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ หมายถึ ง การระบุ ก ารจั ด องค์ก ารของโครงการฯและประเมิ น การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ท่ีคมุ้ ทุนของโครงการฯ 4.2) การ
ทบทวนการปฏิบตั ิการความเสี่ยง หมายถึง การดาเนินการในการพิจารณาประเด็นการปฏิบตั ิการ
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ความเสี่ยงของโครงการฯ เพื่อทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงในโครงการฯ 4.3)
การปรับปรุ งการบริหารความเสี่ ยงของโครงการฯอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การปรับปรุ งและจัด
องค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์การ
2.5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
(Information, Communication, and Reporting) หมายถึง การดาเนินการจัดการความเสี่ยงของ
โครงการฯต้องการการทาตามกระบวนการที่ต่อเนื่องในการรับและแบ่งปันสารสนเทศที่จาเป็ นจาก
แหล่งข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอกซึ่งส่งผ่านอย่างต่อเนื่องทัง้ โครงการฯ ประกอบด้วย 3 หลักการ
ที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ 5.1) การยกระดับ ระบบสารสนเทศ หมายถึง การ
ทาให้ระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยี ข องโครงการฯดี ขึ น้ ใช้ประโยชน์ไ ด้ม ากขึน้ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 5.2) การสื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยง หมายถึง
การใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 5.3)
การรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมและการปฏิบตั ิการ หมายถึง การนาเสนอความเสี่ยง วัฒนธรรม
และการปฏิบตั ิการความเสี่ยงทุกระดับและทั่วถึงทัง้ โครงการฯ
3. โครงการห้องเรียนพิเศษ หมายถึง การดาเนินการเพื่อจัดให้มีหอ้ งเรียนพิเศษสาหรับ
นักเรียนที่มี ศักยภาพและความสามารถพิเศษเพิ่ม มากขึน้ โดยผูว้ ิจัยทาการศึกษาในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ
4. คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ หมายถึง กลุม่ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษภายในสถานศึกษา ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ รวมถึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือกิจกรรมให้
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินการของโครงการห้องเรียนพิเศษ
5. โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน หมายถึ ง โรงเรี ย นสัง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา ของจังหวัดในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบนซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา ลาพูน ลาปาง และแม่ฮ่องสอน
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียน
พิเศษ EP และ MEP ของสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน โดยผูว้ ิจัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจาก โคโซ่ (The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, 2017) (กิตติพนั ธ์ คง
สวัสดิเ์ กียรติ, 2557; เจริญ เจษฎาวัลย์, 2550; ดวงใจ ช่วยตระกูล, 2551); มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (2556); สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562)) โดยงานวิจยั นีจ้ ะนาองค์ประกอบของ
การบริหารความเสี่ยงของ COSO มาใช้เพื่อกาหนดเป็ นองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
ของโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ในสถานศึกษาเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน โดย COSO
2017 ได้จาแนกเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ F1) การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความ
เสี่ยง F2) กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง F3) การปฏิบตั ิการความ
เสี่ยง F4) การทบทวนและสรุ ปประเด็นการบริหารความเสี่ยง F5) การจัดการสารสนเทศ การ
สื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน หรือ Confirmatory Factor Analysis ดังภาพประกอบ 1
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ตัวบ่งชี้ F1.1

องค์ประกอบที่ 1
(F1)

ตัวบ่งชี้ F1.2

..
ตัวบ่งชี้ F1.n

ตัวบ่งชี้ F2.1

องค์ประกอบที่ 2
(F2)

ตัวบ่งชี้ F2.2

..
ตัวบ่งชี้ F2.n

องค์ประกอบการบริหาร
ความเสีย่ งของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ EP และ

ตัวบ่งชี้ F3.1
องค์ประกอบที่ 3
(F3)

MEP

ตัวบ่งชี้ F3.2

..
ตัวบ่งชี้ F3.n

ตัวบ่งชี้ F4.1

องค์ประกอบที่ 4
(F4)

ตัวบ่งชี้ F4.2

..
ตัวบ่งชี้ F4.n

ตัวบ่งชี้ F5.1

องค์ประกอบที่ 5
(F5)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวบ่งชี้ F5.2

..
ตัวบ่งชี้ F5.n
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สมมติฐานการวิจัย
1. ตัวบ่งชีภ้ ายในองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษของ
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน มีความสัมพันธ์กนั ภายในองค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบ
2. องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้อ งเรียนพิเศษของโรงเรียนในเขต
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงของ COSO 2017
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิเ คราะห์องค์ป ระกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรี ยนพิ เ ศษ ของ
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. ข้อมูลโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
1.1 สภาพบริบททั่วไปของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาภาคเหนือตอนบน
1.2 ข้อมูลโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ
2.1 ลัก ษณะทั่ว ไปของโครงการห้อ งเรี ย นพิ เ ศษโดยส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.2 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
3.1 ความหมาย ปัจจัยและประเภทของความเสี่ยง
3.2 องค์ประกอบ กระบวนการและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
3.3 การบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในระบบการศึกษา
3.4 ความหมายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP
4. องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษตามแนวทางของโคโซ่
4.1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง
4.2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
4.3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง
4.4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง
4.5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
5. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
5.1 ความหมายและแนวคิดของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจยั ในประเทศ
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. ข้อมูลโรงเรียนในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
1.1 สภาพบริบททั่วไปของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาภาคเหนือตอนบน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาสภาพบริบทของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาซึ่งเป็ นหน่วยงานทาง
ราชการที่ น านโยบายจากส่ ว นกลางมาขยายผลต่ อ ไปยัง โรงเรี ย นต่ า ง ๆในเขตพื ้น ที่ นั้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา การแบ่งส่วนราชการภายใน และ
แนวนโยบายการศึกษาประจาปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็ นตัวกาหนดทิศทางของการศึกษาไทยและเป็ นสิ่ง
ที่สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาต้องนาไปขยายผลต่อให้แ ก่โรงเรียน เพื่อกาหนดแนวทางและกล
ยุทธ์ของโรงเรียนต่อไป
โดยส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาที่ ก าหนดขึ ้น ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบั ญญัติ ระเบีย บข้า ราชการครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 3 ) พ.ศ. 2553 อยู่ ภ ายใต้ก ารก ากั บ ดู แ ลของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553b)
โดยพืน้ ที่ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดพิจิตร โดยแต่ละจังหวัดมีสถานศึกษา
ในทุกเขตพืน้ ที่ทงั้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทัง้ สิน้ 6,109 โรงเรียน (กลุม่ สารสนเทศสานัก
นโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2563)
เมื่ อแบ่ง เป็ นจัง หวัดในเขตพืน้ ที่ภ าคเหนื อตอนบนจะประกอบด้ว ย จัง หวัดเชี ยงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดลาปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
จังหวัดลาพูน จะมีสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจานวน 3,048 โรงเรียน (สานัก
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด, 2551)
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ดังนี ้
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1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื ้ นฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น
2) การวิเคราะห์การจัดตัง้ งบประมาณ เงินอุดหนุนโรงเรียนทั่วไปและหน่วยงาน
ในเขตพืน้ ที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รบั ให้หน่วยงานดังกล่าวรับทราบ
3) ร่ว มมื อ สนับ สนุน และปรับ ปรุ ง หลัก สูต รร่ว มกับ สถานศึก ษาในเขตพื ้นที่
การศึกษา
4) ติดตาม กากับดูแล และประเมินผลสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และในเขตพืน้ ที่
การศึกษา
5) วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษา
6) บริหารจัดการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
7) จัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลของสถานศึกษา
ในเขตพืน้ ที่การศึกษา
8) ส่งเสริม ประสาน ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ ที่การศึกษา
9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพืน้ ที่การศึกษา
10) ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทางานด้านการศึกษา
11) ประสานการปฏิบตั ิราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12) ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รบั มอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการภายใน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี ้
1) กลุม่ อานวยการ
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2) กลุม่ นโยบายและแผน
3) กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5) กลุม่ บริหารงานบุคคล
6) กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8) กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปี 2553
ปรัชญา : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปณิธาน : ยึดประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็ นสาคัญ
ค่านิยมองค์กร : CSTQs
สร้างสรรค์ผลงาน : Creativity
บริการฉับไว
: Service Mind
เน้นความโปร่งใส : Transparency
ใส่ใจคุณภาพ : Quality attentive
วัฒนธรรมองค์กร : องค์กรแห่งคุณภาพที่มีชีวิต (Quality Organization of Life)
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2565 พัฒนาผูเ้ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ:
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นพลเมืองดีของชาติ
2) พัฒนาผูเ้ รียนให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3) พัฒ นาคุณภาพผู้เ รีย นให้มี ทัก ษะตามหลักสูต รและทัก ษะที่จ าเป็ น ใน
ศตวรรษที่ 21
4) สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมลา้ ทางการศึกษา
5) ส่ง เสริม และพัฒ นาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เ ป็ น มื อ
อาชีพ
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6) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและหลัก
ธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์:
1) ผูเ้ รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข มีทศั นคติท่ีถูกต้องต่อ ประเทศชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง และเป็ นพลเมืองดีของประเทศ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ ่ืน มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจิต
สาธารณะ มี ค่านิยมที่พึง ประสงค์ ซื่ อสัตย์ สุจ ริต มัธ ยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี วินัย รักษา
ศีลธรรม
2) ผู้เ รียนที่มี ความสามารถพิเ ศษด้านภาษา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอื่น ๆ ได้รบั การพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพ
3) ผู้เ รี ย นเป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู ้ ริ เ ริ่ ม นวั ต กรรม มี ทั ก ษะ ความรู ้
ความสามารถ ตามหลักสูตรและตามลักษณะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาพดีตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็ นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสูส่ ากล นาไปสูก่ ารแข่งขันของประเทศ
4) ผู้เ รี ย นที่ มี ค วามต้อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ (ผู้พิ ก าร) กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ กลุ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกาส และกลุม่ ที่อยู่ในพืน้ ที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพ
5) ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ มีความรู ้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 34 และสถานศึกษาใน
สังกัดบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากั บ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็ นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์:
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กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของผูเ้ รียนและของชาติ
กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุ ท ธ์ ท่ี 4 สร้า งโอกาสในการเข้า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมลา้ ทางการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุ ท ธ์ท่ี 6 พัฒ นาระบบการบริห ารจัด การศึก ษา (ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต34, 2563)
1.2 ข้อมูลโรงเรียนในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกาหนดเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา และการ
กาหนดเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ได้กาหนดเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพืน้ ที่ประถมศึกษาจานวน 183 เขต
และกาหนดเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาจานวน 42 เขต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553a)
โดยพืน้ ที่ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาแพงเพชร
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดพิจิตร โดยแต่ละจังหวัดมีสถานศึกษา
ในทุกเขตพืน้ ที่ทงั้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทัง้ สิน้ 6,109 โรงเรียน (กลุม่ สารสนเทศสานัก
นโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2563)
โดยเมื่อแบ่งโรงเรียนตามกลุ่มจังหวัดในเขตพืน้ ที่ภาคเหนื อตอนบน ทัง้ 8 จังหวัดแล้ว จะ
มีจานวนโรงเรียนในเขตพืน้ ที่การศึกษา ดังตาราง 1 จานวนโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษา และตาราง 2 จานวนโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตาราง 1จานวนโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4

จานวนโรงเรียน
104
147
141
135
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ตาราง 1 (ต่อ)
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต 3
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ลาพูน เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ลาพูน เขต 2
จานวนโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา

จานวนโรงเรียน
87
141
156
93
100
100
83
133
191
147
134
176
118
127
114
135
94
114
135
2905

ตาราง 2 จานวนโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

จานวนโรงเรียน
42
45
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ตาราง 2 (ต่อ)
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(ลาพูน-ลาปาง)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(พะเยา-เชียงราย)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
(แพร่-น่าน)
จานวนโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา

จานวนโรงเรียน
59
46
187

เมื่อนาจานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาทัง้ 23 เขต มา
รวมกับจานวนโรงเรียนในสังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาทัง้ 4 เขต ทาให้จานวนของโรงเรียน
ในพืน้ ภาคเหนือตอนบนมีจานวน 3,092 โรงเรียน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ
2.1 ลักษณะทั่วไปของโครงการห้องเรียนพิเศษโดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (2559) ได้ให้ความหมายของห้องเรียน
พิเศษโดยสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ว่าเป็ นห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพโดยเฉพาะกลุม่ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยการ
ดาเนินการตามโครงการห้องเรียนพิเศษของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เช่น
ห้อ งเรี ย นพิ เ ศษ EP ห้อ งเรี ย นพิ เ ศษ MEP ตามโครงการจัด การเรี ย นการสอนตามหลัก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education
Hub) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
2.1.1 EP and MEP
2.1.1.1 แผนการดาเนินงาน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่หลายประเทศใช้สื่อสารกันทั่วโลก โดยเฉพาะใน
ยุคปั จจุบัน ซึ่งถูกมองว่าเป็ นสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและการ
ขนส่ง กระจายข้อมูลอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
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เชื่ อ มต่ อ ถึ ง กัน เหมื อ นเป็ น เครื อ ข่ า ย และส่ ว นใหญ่ มี อิ ท ธิ พ ลซึ่ ง กัน และกัน ดัง นั้น จึ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็ นปัจจัยสาคัญในการเข้าถึงข้อมูลทาง
เทคโนโลยีได้ดี
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื ้น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศ ที่เป็ นสาระการเรียนรู พ้ ืน้ ฐาน โดยจัดให้มีการเรียนอย่ าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น
ๆ กาหนดชัน้ เรียนเป็ นภาษาที่สองหรือสามหากจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศในบริบทของสังคมโลก กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ทาโครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ภาษาอั ง กฤษของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (English Program) ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง นโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ จ ะเร่ ง รัด พั ฒ นาคนไทยให้มี ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ จึ ง ได้มี ค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1065 / 2544 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544 เรื่องให้ใช้นโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ และคาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 43 / 2546 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ
ดังนัน้ เพื่อให้การเปิ ดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ น
ภาษาอัง กฤษ ซึ่ง มี 2 รู ป แบบ คื อ English Program (EP) และ Mini English Program (MEP)
เป็ นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการเปิ ดห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนพิเศษ MEP ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อเป็ นแนวทางให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดาเนินการเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษา และสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิ ดห้องเรียนพิเศษ EP และ
ห้องเรียนพิเศษ MEP ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. เพื่อให้การเปิ ดห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนพิเศษ MEP เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล
นิยาม
ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) หมายถึง ห้องเรียนพิเศษในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ โดยได้รบั การอนุมัติให้
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ดาเนินโครงการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิ ดดาเนินการ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อ ดังนี ้
ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษไม่เกินร้อยละ
50 ของเวลาที่จดั กิจกรรม
ระดับประถมศึกษา การสอนภาษาอัง กฤษ วิช าเฉพาะส าหรับการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา โดยคานึง ถึง
ความรูค้ วามเข้าใจในวิชาควบคู่กบั ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และ
กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่ืน ยกเว้นภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นไทย กฎหมายไทย ไม่นอ้ ยกว่า 18 คาบต่อสัปดาห์
ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) หมายถึง ห้องเรียนพิเศษใน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ โดยได้รบั อนุมตั ิ
ให้ดาเนินโครงการจากเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานก่อนเปิ ดดาเนินการ ซึ่ง
จัดการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อการสอน ดังนี ้
ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนไม่เกินร้อยละ 40 ของเวลาที่จดั
กิจกรรม
ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ เฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยคานึงถึงความรู ค้ วามเข้าใจในสาระของศาสตร์นั้นควบคู่กับภาษาอัง กฤษ ไม่ น้อยกว่า 12
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และ
กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่ืน ยกเว้นภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับความเป็ นไทย กฎหมายไทย ไม่นอ้ ยกว่า 12 คาบต่อสัปดาห์
2.1.1.2 ข้อกาหนดในโครงการห้องเรียนพิเศษ
สถานศึกษาต้องมีความพร้อม สามารถจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษได้
ซึ่งจัดได้ตงั้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยเสนอโครงการและเอกสารประกอบการขอเปิ ดห้องเรียนพิเศษล่วงหน้า
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1 ปี การศึกษา พร้อมกับการวางแผนการจัดชัน้ เรียน ขัน้ ตอนการดาเนินงานการเปิ ดห้องเรียนพิเศษ
EP และห้องเรียนพิเศษ MEP ดังนี ้
การบริหารจัดการ
1. สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้อ ม สามารถจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอัง กฤษได้ ตั้ง แต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สถานศึกษาใด
ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องเสนอโครงการให้หน่วยงานต้นสัง กัด
พิจารณาตามลาดับขัน้ ล่วงหน้า 1 ปี การศึกษา
2. การขออนุมตั ิโครงการการเปิ ดห้องเรียนพิเศษ EP / MEP
2.1 สถานศึกษาเสนอโครงการเป็ นเอกสารตามหลักเกณฑ์ของคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ
เสนอสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.2 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมเบือ้ งต้นของสถานศึกษา
2.3 กรณีผ่านการประเมินและเอกสารสมบูรณ์ สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา / ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเสนอให้ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (เอกสารไม่สมบูรณ์แจ้งสถานศึกษาแก้ไข)
2.4 ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน โดยสถาบัน
ภาษาอังกฤษแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินความพร้อม ตรวจสอบเอกสาร ประเมินโรงเรียน และ
ประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
2.5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพิจารณาอนุมตั ิ กรณีการเปิ ดห้องเรียนพิเศษ MEP
2.6 ส านั ก ง านคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื ้ น ฐานเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมตั ิ กรณีการเปิ ดห้องเรียนพิเศษ EP
2.7 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐานแจ้ง ผลการ
พิจารณาให้สถานศึกษาทราบ
3. สถานศึกษาที่ได้รบั อนุมตั ิให้ดาเนินโครงการแล้ว ให้ดาเนินการภายใน
2 ปี ถ้าไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าโครงการนัน้ สิน้ สุดและจะต้องดาเนินการรับ
นักเรียนตามกาหนดเวลาการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขัน้ พืน้ ฐานกาหนด
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4. สถานศึก ษาที่ จัด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอัง กฤษแล้ว มี ค วาม
ประสงค์จะเลิกดาเนินการต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและผูป้ กครองนักเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2
ปี ทัง้ นีจ้ ะต้องคานึงการจบตัวประโยคของนักเรียนในช่วงชัน้ สุดท้ายที่รบั เข้าเรียนด้วย
5. สถานศึกษาที่จัดการสอนสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่จัดเป็ นภาษาไทย และ
กลุม่ ที่จดั เป็ นภาษาอังกฤษ ต้องกาหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับครูผสู้ อนกลุ่ม
ที่จัดเป็ นภาษาไทยไว้ในโครงการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
สื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา
6. สถานศึก ษาที่ จัด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอัง กฤษต้อ งจัด ให้มี
คณะกรรมการของสถานศึกษา ดาเนินการตรวจสอบและทบทวนการดาเนินงานของสถานศึกษา
ทัง้ ระบบโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผูเ้ รียนทัง้ คุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา แล้วจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7. เวลาและวิชาที่เปิ ดสอน
7.1 ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ไม่เกินร้อยละ 50 ของเวลาที่จดั กิจกรรม
7.2 ระดับ ประถมศึก ษา จัด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอัง กฤษ
เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยคานึงถึงความรูค้ วามเข้าใจในสาระของศาสตร์นนั้ ควบคู่กบั ภาษาอังกฤษ
7.3 ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในกลุ่ม
สาระการเรียนรู ภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพล
ศึกษาเป็ นหลัก และสามารถเปิ ดสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู อ้ ่ืน ซึ่งยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย และกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
8. ครูผสู้ อน
8.1 ครูผสู้ อนที่เป็ นชาวต่างชาติ สามารถใช้ภาษาที่เปิ ดสอนได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ง่าย ๆ ได้ หรือจัดให้มีครู ไทยที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศที่เปิ ดสอนในห้องเรียนพิเศษในการ
สื่อสารเข้าไปมีสว่ นร่วม
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8.2 ครู ผู้สอนทาสัญญาจ้างงานอย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา และมี
บทลงโทษที่เข้มงวดสาหรับการละเมิดสัญญาจ้าง
8.3 ครู ผู้ส อนทุก คนต้อ งจบปริญ ญาตรี เ ป็ น อย่ า งน้อ ย และต้อ งมี
หลักฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่จะสอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8.4 ครู ผูส้ อนทุกคนต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจเด็ก และวิธีการจัดการ
เรียนการสอนโดยมีหลักฐานการศึกษาด้านการสอน ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
8.5 สถานศึกษาต้องจัดให้ครู ผูส้ อนทุกคน ได้ศึกษาวิธี การจัดการ
เรียนการสอนซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนสาคัญที่สดุ
8.6 ครู ผู้ส อนทุก คนต้อ งมี โ อกาสได้รับ การพัฒ นา โดยได้รับ การ
ฝึ กอบรมศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อปี
9. การตัง้ กองทุน
สถานศึ ก ษาและคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐานต้อ งจั ด สรร
งบประมาณจานวนหนึ่งให้นกั เรียนที่สามารถผ่า นเกณฑ์ได้เข้าเรียน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจานวน
ร้อยละ 3 ของจานวนนักเรียนในโครงการแต่ละปี ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก
1065 / 2544 และคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 43 / 2546
10. การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา
10.1 สถานศึกษาที่จดั การเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จะต้องบริหารจัดการให้มีเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู ต้ ่างๆ
ให้ครู และนักเรียนทุกคนใช้ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ใช้
งบประมาณแผ่นดินต้องระวังให้เกิดความเป็ นธรรมอย่างแท้จริง
10.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุ่มต้องจัดให้นักเรียน
ทากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน กิจกรรมของโรงเรียน / ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็ นไทย ส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดการเรียนการสอน
1. สถานศึกษาต้องจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การจัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเป็ นไทยผสมผสาน
ความเป็ นสากล โดยมุ่งเน้นความรักท้องถิ่น ประเทศชาติ และความเป็ นไทย
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3. สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนทุกวิชา โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามสร้างความมั่นใจ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนกล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร
4. การจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในระดับก่อนประถมศึกษา
ต้องคานึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านตามหลักสูตรปฐมวัย และความสามารถพืน้ ฐานในการ
ใช้ภาษาไทยของผูเ้ รียน ความพร้อม ความสนใจที่จะเรียนรูภ้ าษาอังกฤษควรจัดกิจกรรมง่าย ๆ ที่
ทาให้นกั เรียนมีความสุข สนุกสนาน สร้างความกระตือรือร้นและประสบความสาเร็จ เช่น การร้อง
เพลง การฟั งนิทานประกอบภาพ การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นเกมการศึกษา เป็ นต้น
สื่อการเรียนการสอน
1. สถาบันการศึกษาต้องเปิ ดสอนหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิ ก าร
เวอร์ชนั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับเปิ ดเพื่อให้ครูทกุ คนได้เรียน
2. สถานศึกษาต้องจัดหาหนัง สือเรียนที่เป็ นภาษาไทยครบถ้วน ตาม
หลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกาหนด อย่างน้อย 10 ชุดไว้ในห้องสมุด
3. กรณีท่ีสถานศึกษาจัดทาตาราเอง จะต้องผ่านการพิจารณาทบทวน
ความเกี่ยวข้องของหลักสูตรของโรงเรียนและคณะกรรมการวิชาการและให้ความเห็นชอบจากสภา
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. สถานศึกษาต้องจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนัง สือ
แบบฝึ กหัดหรือหนัง สื ออ่านเพิ่มเติมที่เป็ นภาษาอังกฤษครบทุกวิชาในจานวนที่เหมาะสมและ
สอดคล้อ งกับ เนื ้อ หาสาระตามหลัก สูต ร โดยระบุ ร ายการจ านวนหนัง สื อ ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5. สถานศึกษาต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ที่ทนั สมัย ให้สอดคล้องกับเนือ้ หาสาระที่เรียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และจัดบริการใช้
สื่อดังกล่าวให้ผเู้ รียนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ห้องปฏิบตั ิการและอาคารสถานที่
สถานศึกษาต้องจัดให้มีหอ้ งเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบตั ิการ สาหรับ
นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเพียงพอ
การวัดและการประเมินผลการเรียน
1. การวัด ผลและการประเมิ น การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินการเรียนรู ต้ ามข้อกาหนดของโปรแกรม/หลักสูตร โดย
ประเมิ นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ชั้นมัธ ยมศึกษาปี ท่ี 3 และชั้นมัธ ยมศึกษาปี ท่ี 6 ด้วย

30
แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบัน ที่ ไ ด้รับ การยอมรับ ระดับ นานาชาติ ทดสอบทัก ษะทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียน เทียบเคียงกับกรอบ CEFR (The Common European Framework of
Reference for Languages) ตามเกณฑ์ท่กี ระทรวงศึกษาธิการกาหนดดังนี ้
1.1 ระดับประถมศึกษา นักเรียนที่จบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
6 ต้องมีระดับความสามารถไม่ต่ากว่าระดับ A1
1.2 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น นั ก เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ต้องมีระดับความสามารถไม่ต่ากว่าระดับ B1
1.3 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย นั ก เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ต้องมีระดับความสามารถไม่ต่ากว่าระดับ B2
2. สถานศึก ษาต้อ งให้ค วามส าคัญ กับ การประเมิ น ผลด้า นคุณ ธรรม
จริยธรรมและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน มี
การประเมินเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพและจัดทาผล
การประเมินไว้เป็ นหลักฐาน
การกากับ ติดตาม และประเมินโครงการ
สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานห้องเรียนพิเศษ
จานวน 3-5 คน ทาหน้าที่ดาเนินการกากับ ติดตาม การดาเนินงานห้องเรียนพิเศษสถานศึกษาทัง้
ระบบ โดยมุ่งเน้นคุณภาพผูเ้ รียนทัง้ คุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานห้องเรียนพิเศษ
จานวนอย่างน้อย 5-7 คน ซึ่งประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือรอง
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ผูแ้ ทนกลุ่มนโยบายและแผน ผูแ้ ทนกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ผูแ้ ทนกลุ่มบริหารงานบุ คคล ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หรือผูแ้ ทนที่มีประสบการณ์ดา้ นการ
เปิ ดห้องเรียน EP / MEP ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
2. รายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่เปิ ดห้องเรียนพิเศษ
ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกสิน้ ปี การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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1. ให้มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการจัดการเรียนการ
สอนเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ ในด้านความพร้อม ในด้านการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหาร
จัดการการดาเนินงานของสถานศึกษา และคุณภาพของผูเ้ รียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานให้ดียิ่งขึน้ ทัง้ ในด้านผลสัมฤทธิ์
ของผูเ้ รียน การลดค่าใช้จ่าย คุณภาพของครูผสู้ อน และวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อแก้ปั ญหาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2.1.1.3 หลักเกณฑ์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนพิเศษ MEP
1. คุณสมบัติของนักเรียน
1.1 ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1
1) อายุ 4 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี การศึกษาจะ
สมัครเข้าเรียน
2) มีความพร้อมที่จะเข้าเรียน
1.2 ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
1) มีอายุย่างเข้าปี ท่ี 7 หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2) มีความสนใจและมีความรูพ้ นื ้ ฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
1.3 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ของปี การศึกษา
ก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน
2) มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย รวมในชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 และชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ไม่ ต่ า กว่ า 2.50 และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 3.00
3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้
เป็ นอย่างดี
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5) ผู้ปกครองมี ค วามพร้อมที่จ ะให้ก ารสนับ สนุน ค่า ใช้จ่ า ยขณะที่
ศึกษาอยู่
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1.4 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ของปี การศึกษาก่อนที่
สมัครเข้าเรียน
2) มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย รวมในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๒ ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ไม่ ต่ า กว่ า 3.00 และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 3.00
3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้
เป็ นอย่างดี
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5) ผู้ปกครองมี ค วามพร้อมที่จ ะให้ก ารสนับ สนุน ค่า ใช้จ่ า ยขณะที่
ศึกษาอยู่
2. จานวนห้องเรียนและจานวนนักเรียนต่อห้อง
ให้ส ถานศึก ษาด าเนิน การเปิ ด ห้อ งเรี ย นพิเ ศษ EP และ MEPตามจานวน
ห้องเรียนและจานวนนักเรียนต่อห้องตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรียน ดังนี ้
2.1 จานวนห้องเรียน
1) กรณี โ รงเรี ย นที่ เ ปิ ด ห้อ งเรี ย นพิเ ศษ EP และ MEP เป็ น ปี แ รกมี
สัดส่วนจานวนห้องเรียนปกติ : ห้องเรียนพิเศษ เท่ากับ 80 : 20
2) กรณี โ รงเรี ย นที่ เปิ ด ห้อ งเรี ย นพิ เศษ EP และ MEP มาแล้ว และ
ดาเนินการได้ตามเกณฑ์อย่างมีประสิท ธิภาพ สามารถกาหนดสัดส่วน ห้องเรียนปกติ : ห้องเรียน
พิเศษ เท่ากับ 60 : 40 โดยขออนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็ นราย
กรณี พร้อมส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลย้อนหลังการ
สมัครสอบคัดเลือก และความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง เป็ นต้น
2.2 จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 25 คน
2) ระดับประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 30 คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้อง
ละไม่เกิน 30 คน
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3. การรับนักเรียน
ให้ส ถานศึก ษาด าเนิ น การรับ นัก เรี ย นให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในแต่ ละปี
การศึกษา
1) ระดับก่อนประถมศึกษาและชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 รับนักเรียน โดย
การประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษากาหนด
2) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ใช้วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กจากการสอบ โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษากาหนด
3) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ใช้วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กจากการสอบ โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษากาหนด
4) โครงการจัด การเรี ย นการสอนตามหลัก สูต รกระทรวงศึ ก ษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ EP และ MEP ไม่จากัดเขตพืน้ ที่บริการ เนื่องจากเป็ นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกเขตที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษได้พฒ
ั นาเต็ม
ศักยภาพ รับทัง้ นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ทัง้ นีต้ ามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษากาหนด
4. ระยะเวลาการรับนักเรียน
กาหนดให้สถานศึกษารับนักศึกษาตามนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
การรับนักศึกษาเข้าศึกษา ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทุกปี
การศึกษา
5. การเก็บค่าใช้จ่าย
ให้สถานศึกษาเก็บค่าใช้จ่ายสนับสนุนบารุ งการศึกษาจากนักเรียนเพิ่มขึน้
จากเงินอุดหนุนการศึกษาที่ภาครัฐจัดให้ได้ แต่เมื่อรวมกันไม่เกินจานวน ดังต่อไปนี ้
1) ห้องเรียนพิเศษ EP
1.1) ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ 35,000 บาท / ภาคเรียน
1.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ 40,000 บาท / ภาค
เรียน
2) ห้องเรียนพิเศษ MEP
2.1) ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ 17,500 บาท / ภาคเรียน
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2.2) ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ไม่ เกินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท /
ภาคเรียน
2.2 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
โดยงานวิจยั นีไ้ ด้กาหนดกลุ่มการเก็บข้อมูลเฉพาะสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ EP และ MEP ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน จะมีจานวนสถานศึกษาทัง้ หมด 37 โรงเรียน ดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
ตาราง 3 รายชื่อโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบนที่
ดาเนินการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ EP และ MEP
โรงเรียน
1 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญ
ราษฎร์
2 อนุบาลเชียงราย
3 อนุบาลเมืองเชียงราย (สัน
ทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
4 บ้านแม่จนั (เชียงแสนประชานุ
สาสน์)
5 อนุบาลแม่สาย (สายศิลป
ศาสตร์)
6 อนุบาลเชียงของ
7 อนุบาลเชียงใหม่
8 บ้างเชิงดอย (ดอยสะเก็ด
ศึกษา)
9 บ้านสันกาแพง
10 พุทธิโศภน
11 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
12 วัดเวฬุวนั

สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
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ตาราง 3 (ต่อ)
โรงเรียน
13 สันป่ าตอง (สุวรรณราษฎร์
วิทยาคาร)
14 อนุบาลพะเยา
15 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
16 บ้านปรางค์
17 บ้านสบกอน
18 บ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษา
คาร)
19 ราชานุบาล
20 วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐ
ราษฎร์นกุ ลู )
21 อนุบาลแพร่
22 บ้านปงสนุก
23 อนุบาลลาปาง (เขลางรัตน์
อนุสรณ์)

สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต 1

ตาราง 4 รายชื่อโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบนที่
ดาเนินการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ EP และ MEP
โรงเรียน
1 ยุพราชวิทยาลัย
2 จอมทอง
3 วัฒโนทัยพายัพ
4 เวียงเจดียว์ ิทยา
5 ส่วนบุญโญปถัมภ์
6 บุญวาทย์วิทยาลัย
7 ลาปางกัลยาณี

สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ตาราง 4 (ต่อ)
โรงเรียน
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
9 ดารงราษฎ์สงเคราะห์
10 เทิงวิทยาคม
11 สามัคคีวิทยาคม
12 นารีรตั น์
13 ศรีสวัสดิว์ ิทยาคาร
14 ปัว

สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

จากการศึกษาสภาพบริบททั่วไปของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและข้อมูลสถานศึกษา
ที่เปิ ดโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน แสดงให้เห็นว่า เป็ น
การกาหนดโครงสร้างภายในส่วนราชการเพื่อบริหารจัดการภารกิจต่างๆของสถานศึกษา รวมถึง
มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนเช่นกัน
3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ป ระกอบการบริหารความเสี่ ยงของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ” นี ้ ผูว้ ิจัยได้ทาค้นคว้าศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ความหมาย ปั จจัยและประเภทของความเสี่ยง
3.1.1 ความหมายของความเสี่ยง
การบริห ารความเสี่ ย งนับ เป็ น ส่ว นส าคัญ ของการบริห ารจัด การองค์ก รหรื อ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ โดยมี อ งค์ก รระดับ โลก หน่ ว ยงานระดับ ภาครัฐ และเอกชนที่ ส าคัญ ต่ อ การ
ขับเคลื่อนประเทศ รวมไปถึงนักวิชาการ และนักวิจยั หลายท่านได้ให้ความหมายของ “ความเสี่ยง”
(Risk) ไว้ดงั นี ้
เจริญ เจษฎาวัล ย์ (2550) ได้ใ ห้ค วามหมายของ “ความเสี่ ย ง” ว่ า โอกาสที่
องค์การจะประสบกับการขาดทุน หรือไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็จ ตามแผนงาน
หรือวัตถุประสงค์ท่วี างเอาไว้
นฤมล สอาดโฉม (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความไม่ แน่นอนที่สามารถ
นาไปสูค่ วามสูญเสีย
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ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ได้สรุปความหมายของ “ความเสี่ยง” ว่า ภาวะ หรือ
สถานการณ์ท่ี มี อุป สรรคหรื อ การสูญ เสี ย โอกาส ซึ่ ง จะส่ ง ผลท าให้อ งค์ก รไม่ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (2556) ได้ให้ความหมายว่าเป็ น เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ที่ไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง หรือความไม่แน่นอน มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสีย
หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมย ความเสียหายของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดาเนินคดี ตามกฎหมาย การบาดเจ็บ เหตุรา้ ย การสูญเสียทรัพย์สิน
ภาพลักษณ์ หรือการสูญเสียจนต้องมีการชดใช้ค่าเสียหาย
จิรพร สุเมธี ประสิทธิ์ (2556) ได้นิยามความหมายว่าเป็ นเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน
ซึ่งอาจเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กร
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกี ยรติ (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเป็ นไปได้ของ
เหตุการณ์หนึ่ง ที่อาจเกิดขึน้ และทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ (2557) ความเสี่ยง อาจหมายถึง เหตุการณ์ท่ีอ าจจะ
เกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไพโรจน์ วิริยจารี (2558) ให้นิยาม “ความเสี่ยง” ว่าเป็ น เหตุการณ์ โอกาส หรือ
ความน่าจะเป็ น หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ทาให้เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึน้ ใน
อนาคตและมี ผ ลกระบซึ่ง อาจทาให้การดาเนิ นงานไม่ บรรลุตามวัต ถุประสงค์ เป้าหมาย และ
วิสยั ทัศน์ ทัง้ ในด้านกลยุทธ์ การปฏิบตั ิงาน การเงิน ความปลอดภัย และกฎหมาย
กลุ่ม พัฒ นาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2562) ได้นิยาม
ความหมายของ “ความเสี่ยง” ดังนี ้ เหตุการณ์ท่มี ีโอกาสเกิดขึน้ ได้ในอนาคต หรือการกระทาใด ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทัง้ ที่
เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562) ได้กล่าวถึงความหมายของ “ความ
เสี่ยง” ว่าเป็ นเหตุการณ์หรือการกระทา ที่เกิดภายในสถานการณ์ท่ไี ม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย หรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสการบรรลุเป้าประสงค์ท่ีได้
ตัง้ เอาไว้
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(2017) ได้ให้ความหมายของ “ความเสี่ยง” คือ ความเป็ นไปได้ท่ีจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึน้
และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้
Wolke (2017) ให้ความหมายว่า ความเสี่ยง คือ การสูญเสียทรัพย์สินสุทธิ หรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ได้โดยไม่คานึงถึงรายได้หรือผลกาไร
Jarot S. Suroso และ Muhammad A. Fakhrozi (2018) ให้ค วามหมายของ
ความเสี่ยง คือ ความเป็ นไปได้ของการสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากการกระทา
Duaa Abaoud (2018) กล่าวว่า สภาวะของความไม่สมดุลหรือความสอดคล้อง
ระหว่างสิ่งที่ทาและสิ่งที่ควรทา
จากที่ได้มีองค์กร หน่วยงานทัง้ สังกัดรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงนักวิชาการได้
ให้ความหมายของ “ความเสี่ยง” ซึ่งอาจสรุปได้ว่า “ความเสี่ยง” คือ เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนซึ่งอาจ
เกิดขึน้ ได้ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงานนัน้
3.1.2 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
หลายองค์กรและหน่วยงาน รวมไปถึงนักวิชาการด้านการบริหารความเสี่ยง ได้
ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
นัน้ ๆ ดังนี ้
ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ได้ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงดังนี ้ การ
บริหารจัดการการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ผ่านทางการวางแผน
วิเ คราะห์ กากับดูแล และพัฒ นาทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อที่จ ะสามารถ
ติดตามและควบคุมให้ดาเนินไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
เปรมยุ ด า ท้า วบุ ต ร, อัค รเดช ฉวี รัก ษ์ , และ สลัก จิ ต นิ ล ผาย (2552) ได้ใ ห้
ความหมายของ การบริหารความเสี่ยง ไว้ว่าเป็ น กระบวนการบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสหรือ
โอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบตั ิงาน
จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2556) กล่าวว่า การบริหารปัจจัยเสี่ยง โดยควบคุมกิจกรรม
หรือการดาเนินการเพื่อ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทาให้องค์กรเสียหายลงมาสู่ในระดับที่
องค์กรรับได้ ประเมิน ตรวจสอบและควบคุมได้ โดยยึดการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรเป็ นหลัก
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกี ยรติ (2557) ได้นิยามความหมายของ การบริหารความ
เสี่ยง ไว้ว่า กระบวนการที่ปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริหาร และบุคลากรในองค์กร เพื่อช่วยในการกาหนดกล
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ยุทธ์และดาเนินงานกับเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนที่จะเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ข อง
องค์กร และสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ (2557) ได้ให้ความหมายของ การบริหารความเสี่ยง ว่า
การบริหารและจัดการปั จจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขึน้ และ/หรือผลกระทบจากปั จจัย
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานนัน้ ๆยอมรับได้
กชพรรณ ลัภโนปกรณ์, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, และ จันทนา แสนสุข (2561) ได้
ให้ความหมายของ การจัดการความเสี่ยงว่า เป็ นกลวิธี ท่ีเป็ นเหตุเป็ นผลที่จ ะน ามาใช้ใ นการ
วิเคราะห์ ประเมิน ชีเ้ ฉพาะ บริหารจัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ของหน่วยงานหรือกระบวนการดาเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
และในทางกลับกันยังเพิ่มโอกาสให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานอีกด้วย
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2562) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า เป็ น
กระบวนการที่ใช้ในการจัดการซึ่งจะทาให้โอกาสในการเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความ
เสียหายลดลงจนถึงระดับที่สามารถยอมรับได้
กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ส านั ก งานปลัด กระทรวงการคลัง ( 2562) ได้ใ ห้
ความหมายว่าเป็ น กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปั จจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง หรือผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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(2017) ได้นิยามการบริหารความเสี่ยงว่า แนวทางที่องค์กรใช้ในการประเมินจัดลาดับความสาคัญ
และการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเลือกเชิงกลยุทธ์
Jarot S. Suroso และ Muhammad A. Fakhrozi (2018) ได้ให้ความหมายของ
“การบริหารความเสี่ยง” ไว้ว่ าเป็ น แนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดการกับความไม่แน่นอนที่อาจ
เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่าง หรือกิจกรรมของมนุษย์เอง
Duaa Abaoud (2018) กล่าวถึงการบริหารความเสี่ยงว่าเป็ นกระบวนการในการ
วัดและประเมินความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการกับความเสี่ยงซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนความ
เสี่ยงภายนอกองค์กรหรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ
จากทัศนะของนักวิชาการ นักวิจัย และองค์กรที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ
การบริหารความเสี่ยง จึงสรุปความหมายของการบริหารความเสี่ยงได้ว่าเป็ น กระบวนการบริหาร
จัดการกับปั จจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้หมดไปหรือ
ลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3.1.3 ความสาคัญของความเสี่ยง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562) ได้กล่าวถึงความสาคัญของความเสี่ยง
ว่า เป็ นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหาร เพื่อผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ เป็ น
องค์ก รที่ มี ส มรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และเป็ น การด าเนิ น การที่
มุ่งเน้นความสาคัญหรือทาให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือ
หน่วยงาน และยังเป็ นการวางแผนล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลและหลักการ เพื่อวางแผนบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงนัน้ ๆ
3.1.4 ประเภทของความเสี่ยง
ธร สุนทรายุทธ (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของความเสี่ยงไว้ 2 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1) ความเสี่ ยงโดยทั่วไป (General Categories of Risk) เป็ นการมองภาพรวม
ของความเสี่ยงนัน้ ๆ โดยมีดา้ นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.1) ความเสี่ยงที่เกิดจากขนาดขององค์กรซึ่งเป็ นตัวชีว้ ดั ของโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง เช่น หากองค์กรหรือโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ จานวนนักเรียนมาก ระบบการบริหาร
จัดการมักจะเกิดความยุ่งยากมากยิ่งขึน้ ไปอีก อาจรวมไปถึงด้านงบประมาณ บุคลากร และการ
จัดการย่อมแปรผันไปตามขนาดของโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตามด้านความสามารถในการจัดระบบ
การบริหารจัดก็เป็ นสิ่งสาคัญ จากการสารวจงานวิจยั ที่ศึกษาตัวแปรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ว่ามีผล
ต่อปั ญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไรนัน้ ส่วนมากไม่ว่าจะพบขนาดจะมีปัญหากับการ
จัดการมากนัก แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าขนาดขององค์การจะสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหาร เพราะ ผูบ้ ริหารที่มี
ฝี มือมักจะดารงตาแหน่งอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่
1.2) ความเสี่ยงที่เกิดจากความซับซ้อนของการจัดการ โดยที่ความละเอียด
ยุ่งยากนัน้ ย่อมเกิดความเสี่ยงได้มากกว่าปกติ นักบริหารจัดการทราบกันดีว่าการทาให้การบังคับ
บัญชาที่ไม่เป็ นซับซ้อน ต้องกล้าเผชิญความจริง ซึ่งนักกวิชาการด้านนีม้ กั จะต่ อต้านระบบราชการ
ที่มีองค์การแบบทางการมากจนเกินไปจนลืมนึกถึงความสาเร็จของงาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าองค์กร
ระบบราชการเป็ น องค์ก รขนาดใหญ่ ซับ ซ้อ นจนอาจดูเ หมื อ นไม่ มี ค วามเสี่ย งเกิ ด ขึ น้ เพราะมี
กฎระเบียบเป็ นตัวกาหนด แต่กลับกลายเป็ นองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงมาก
1.2.1) ระบบการควบคุมองค์กรขนาดใหญ่จะต้องมีระบบควบคุมที่ดี ก็
อาจลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ไปได้ การคานึงถึงรายจ่ายและผลที่ได้รบั โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ก็จะมากขึน้
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1.2.2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่หากปล่อยให้มี
ความซับซ้อนก็อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงได้มากยิ่งขึน้ เช่นกัน
ทั้งนีร้ ะบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี ความ
ยุ่งยากก็จะเป็ นการเพิ่มโอกาสความเสี่ยงให้มากยิ่งขึน้ ไปอีก ส่งผลให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความ
ผิดพลาดให้มากขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่าย
1.3) ความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของระบบความคุม ในองค์ กรที่บริหาร
จัด การด้ว ยหลัก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บข้อ บัง คับ ของ
ภาครัฐ ซึ่ง จะต้องจัดให้มี ระบบการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ แต่ยิ่ง มี
ระเบียบกฎเกณฑ์มากขึน้ เพียงใด ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ นัน้ กลับเพิ่มตามกัน เพราะการออกแบบการ
ควบคุมภายในและผลการปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในที่กาหนดไว้มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ผลการประเมินที่จะออกมา โดยผลการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมภายใน ย่อมเป็ น
ความเสี่ยงที่สง่ ผลต่อองค์กรได้
1.4) ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการเจริญเติบโตขององค์กร หากการเจริญ
เติมโตนัน้ เป็ นไปอย่างรวดเร็วหรือก้าวกระโดดย่อมส่งผลถึงการบริหารจัดการซึ่งอาจต้องทาแบบ
เร่ง ด่วนขาดการวางแผนที่ดี เพื่อที่จ ะได้ดาเนินการแข่ง ขันกับเวลา ซึ่ง อาจส่ง ผลให้เกิดความ
ผิดพลาดได้เช่นกัน
1.5) ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถของฝ่ ายบริหารความสาเร็จของการ
ดาเนิ นการขององค์ก รจะสัม ฤทธิ์ ผ ลได้อ าจขึ น้ อยู่กับ ความสามารถในการบริ หารจัด การของ
ผู้บริหารทางการศึกษา แต่การวัดความสามารถนั้นค่อนข้างทายาก เพราะความสาเร็จมักจะ
เกิดขึน้ จากหลายองค์ประกอบรวมกัน
1.6) ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากสภาพแวดล้อ มการควบคุม เปลี่ ย นแปลงหาก
สภาพแวดล้อม การควบคุมภายในเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรได้
ยกตัวอย่างเช่น
1.6.1) ระบบเปลี่ ย น อาจสื บ เนื่ อ งมากจากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆหรือแนวทางนโยบายหรือการเปลี่ยนระบบนั้นเกิดขึน้ ในขอบเขตซึ่งมีความ
เสี่ยงสูง (High-Risk Areas) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้
1.6.2) การเปลี่ยนแปลงผูป้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่สาคัญ หากเกิดความ
ผิดพลาดเกิดขึน้ อาจนามาซึ่งความเสี่ยงที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงานอีกด้วย
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1.7) ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ ความสาเร็จของงานขึน้ อยู่กบั
คุณภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ยิ่งบุคลากรมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ ความเสี่ยง
ต่างๆที่จะเกิดขึน้ ต่อองค์กรก็ย่อมลดลงไปด้วย
1.8) ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจาก
การเพิกเฉย ละเลยของผูบ้ ริหารก็ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทางานขององค์กร และความสูญ
เปล่าของงบประมาณ
1.9) ความเสี่ยงที่เกิดจากภาครัฐ องค์การอาจถูกอิทธิพลจากภายนอกที่เกิด
จากการดาเนินงานของภาครัฐซึ่งส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อภารกิจขององค์กรนัน้ ๆ
1.9.1) ความไม่แน่นอนในนโยบายของภาครัฐ
1.9.2) การออกกฎระเบียบควบคุมอาจส่งผลต่อองค์กรนัน้ ๆได้
2) ความเสี่ยงโดยเฉพาะพืน้ ที่ (Specific Risk Areas) เป็ นการจาแนกความเสี่ยง
ได้อีกประเภทหนึ่ง คือ การพิจารณาลักษณะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในพืน้ ที่จากัด ซึ่งขึน้ อยู่กบั
ประเภทขององค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กร แล้วแบ่งความเสี่ยงตามประเภท และพืน้ ที่หรือ
ขอบข่ายขององค์กรนัน้ ๆ
2.1) การบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management) ใน
บรรดาทรัพยากรทัง้ หลายต้องถือว่าทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญสูงสุดและถือว่ามีความเสี่ยง
ระดับสูง โดยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะพบปริมาณและคุณภาพของบุคลากรใน
สถานศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษาจะเป็ นเรื่องของคุณภาพของผูส้ อน การพัฒนาและการฝึ กอบรม
การให้รางวัลและการลงโทษ
2.2) การบริหารการเงิ น (Financial Management) การดาเนิน กิจ กรรมมี
ปัจจัยหลักร่วมกัน คือ งบประมาณ ซึ่งเกิดขึน้ ได้ทกุ ระดับของภาคการศึกษา
2.3) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management)
2.3.1) การจัด ซื อ้ จัด หา มัก จะมี ปั ญ หาทุจ ริต คอรัป ชั่น ความเสี่ ย งที่
ตามมาหลายด้าน โดยอาจเป็ นความเสี่ยงด้านคุณภาพ คุณลักษณะ ราคา ผูข้ าย และการทุจริต
2.3.2) การบริหารงานพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ อาจเกิดความเสี่ยงในเรื่องของ
การติดสินบนหรือคอรัปชั่น สินค้าหรือพัสดุมีตาหนิ หรือค่าใช้จ่ายมีมากเกินความเป็ นจริง
2.4) การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ การริหารและจัดการ
นับว่ามีส่วนหนึ่งที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ นวัตกรรมที่นามาใช้ในการบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา การรวมอานาจ การกระจายอานาจ รวมถึงการบริหารโรงเรียน
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เป็ นฐานและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนับว่าเป็ นความสาคัญ
ความเสี่ยงที่สาคัญในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ คือ ความถูกต้องเหมาะสมกับการ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนัน้ มาใช้ ความถูกต้องของข้อมูล การเปลี่ยนระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อบกพร่องและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็ นต้น
จิรพร สุเมธี ประสิทธิ์ (2556) ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงเอาไว้ 9 ด้าน ในการ
บริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพ ดังนี ้
1) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เป็ นความเสี่ ยงที่เ กิ ดจากการ
กาหนดกลยุทธ์ กระบวนการดาเนินงาน และการปฏิบตั ิท่ไี ม่ถูกต้องและสอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอย เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สถานการณ์โลก ภาวะผูน้ า กลไก
การตลาด รายได้ กาไร เป็ นต้น ในความเสี่ยงที่จ ะเกิ ดในด้านกลยุทธ์อาจเกิ ดจากการลงทุน
มหาศาล แต่ผลกาไรไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
2) ความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ความเสี่ ย ง ด้า นการด าเนิ น งาน
(Operational Risk: O) เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งานที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามแผน หรื อ
วัต ถุป ระสงค์ท่ี ไ ด้ว างแผนเอาไว้ ซึ่ง อาจะเกิด จากการบริหาร ระบบขององค์ก ร การขาดการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ความไม่โปร่งใสในการดาเนินงาน กระบวนการทางาน เทคโนโลยี
บุคลากร ข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากปั ญหาที่
เกิ ด ขึ น้ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การเงิ น และงบประมาณ เช่ น อัต ราดอกเบี ย้ อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
งบประมาณ สภาพคล่อง ความสามารถในการชาระหนี ้ ความน่าเชื่อถือทางการเงิน รายงานทาง
การเงิน เป็ นต้น
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk: C)
เป็ นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เช่น ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ กฎหมาย พระ
ราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ข้อกาหนดของทางราชการ นโยบายรัฐ มติคณะรัฐมนตรี ข้อกาหนดของ
ภูมิภาคของโลก เช่น WHO หรือ Harmonization ที่จะส่งผลต่อการผลิต แรงงาน ภาษี เป็ นต้น
นอกจากนีย้ ังมีความเสี่ยงอีกหนึ่งประเภท เช่น Hazard Risk หรือความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความ
เสี่ยงด้านสารสนเทศ ความเสี่ยงทางเครดิต ดังนี ้
5) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
ของสินค้า ราคาสินค้า อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของหุน้ ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจ
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ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรต้องคอยติดตามสถานการณ์เหล่านีอ้ ย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้กา้ วตามทันความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
6) ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของสินเชื่อและคุณภาพของทรัพย์สินที่ใช้คา้ ประกันสินเชื่อ เช่ น คุณภาพหรือมูลค่าของ
สินเชื่อและสินทรัพย์ ซึ่งส่งผลต่อการดาเนินงานของผูใ้ ห้สินเชื่อด้วย
7) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึ น้ จาก
ความสามารถในการระดมเงิน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเงินในการชาระเงินหรือหนีส้ ิน
8) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการดาเนิน
ธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์หรืออุปทานในกลไกการตลาด
9) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่
โปร่งใสในด้านการดาเนินงาน เช่น การแต่งบัญชี การฉ้อโกงที่มีผลต่อการถือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องใน
องค์กร
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ (2557) ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงเอาไว้ 5 ด้าน ตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี ้
1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resources Risk) คือ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินงบประมาณ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ที่ถกู เตรียมไว้สาหรับการดาเนินการ
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนด
หรือการดาเนินการตามนโยบาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสม
ชัดเจน และสอดคล้องกัน
3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการดาเนินการซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับตัวบทกฎหมาย รวมถึงระเบียบ
และข้อบังคับในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่จะเกิดระหว่างการดาเนินการขององค์กรหรือหน่วยงาน
5) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Environment Risk) คือ ความ
เสี่ ยงที่เ กี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเ กิดจากความเปลี่ยนแปลงจากปั จ จัยภายนอกซึ่ง องค์ก รหรื อ
หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557) กล่าวว่า ในการระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
นัน้ ผูบ้ ริหารจะต้องทาการระบุถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึน้ และผลกระทบที่จะเกิดขึน้ จาก

45
ความเสี่ยง ซึ่งความเสียหายเหล่านีย้ ่อมส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของวัตถุประสงค์ขององค์กร
การจาแนกประเภทของความเสี่ยงนัน้ จะช่วยให้องค์กรระบุถึงความเสี่ยงนัน้ ได้ ซึ่งความเสี่ยงอาจ
จาแนกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนด
แผนกลยุทธ์ แผนดาเนินงานจนนาไปปฏิบตั ิโดยไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ไี ด้ตงั้
ไว้
2) ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดาเนินการขององค์กรซึ่งหากปล่อยไว้อาจทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ท่ีได้
ตัง้ เอาไว้ ซึ่งความเสี่ยงด้านการดาเนินงานนีถ้ กู แบ่งไว้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบตั ิ เกิดจากกระบวนการปฏิบตั ิท่ีไม่เป็ นไป
ตามที่ได้วางแผนเอาไว้ ผลของการดาเนินการจึงออกมาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.2 ความเสี่ยงในการถูกดาเนิ นคดีทางกฎหมาย เป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการไม่รบั ผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม หรืออาจผลการดาเนินการไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย จึงอาจถูกฟ้องร้องดาเนินคดีได้
2.3 ความเสี่ยงจากบุคลากร อาจเกิดจากความไม่ชานาญงาน ความไม่เข้าใจ
กระบวนการหรื อ ความเข้า ใจที่ ผิ ด พลาดในขั้น ตอนของการด าเนิ น การ ซึ่ง ท าให้ผ ลของการ
ดาเนินการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้วางแผนเอาไว้
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็ นความเสี่ยงที่สาคัญต่อองค์กร
ประกอบด้วย
3.1 ความเสี่ยงในการบริหารเงิน เป็ นความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็ น
การปรับตัวของอัตราดอกเบีย้
3.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกรรมต่างๆ และส่งผล
ต่อระบบสินเชื่อขององค์กร
3.3 ความเสี่ยงในการซือ้ ขายตราสารการเงิน เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาต้นทุน
4) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Information Risk) เป็ นความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ใน
ด้านของการรายงานทางการเงินหรือบัญชีต่างๆ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2562) ได้ระบุถึง ประเภทของความเสี่ยงไว้
ทัง้ หมด 4 ประเภท ได้แก่
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1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และพันธกิจ โดยความเสี่ยงอาจเกิดขึน้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และเหตุการณ์ภายนอก ที่อาจส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกาหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/
วิสยั ทัศน์ หรือการกาหนดกลยุทธ์ท่ขี าดการมีสว่ นรร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ทาให้ขาดการยอมรับ
และโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็ น
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากความผิดพลาด หรือการตัดสินใจผิดพลาด
2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หรือผลการปฏิบตั ิงาน โดยความเสี่ยงที่เกิดขึน้ อาจเกิดจากปั จจัยต่าง ๆภายใน
องค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินการ
3) ความเสี่ ยงด้านการเงิ น (Financial Risk: F) เป็ นความเสี่ยงที่เกี่ ย วกับ การ
บริ ห ารงบประมาณและการเงิ น ส่ ง ผลให้ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ ยกตัว อย่ า งเช่ น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับการดาเนินการ อาจเนื่องมาจากการขาดการจัดหา
ข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงาน เพื่อนามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณและการเงิน
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ (Compliance Risk:
C) คือ การดาเนินการตามกฏหรือระเบียบ โดยความเสี่ยงนัน้ เกิดจากความเข้าใจที่ผิดพลาด ไม่
ชัดเจน ไม่ครอบคลุมตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมที่ไม่
ครอบคลุมการดาเนินงานขององค์กร
จากทฤษฎีจากเกี่ยวกับประเภทของความเสี่ยง สรุ ปได้ว่า ประเภทความเสี่ยงมี 4
ประเภท คื อ 1) ความเสี่ ย งด้า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บัติ ง าน
(Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายหรือกฏระเบียบ (Compliance Risk)
3.1.5 ปัจจัยของความเสี่ยง
จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2556) กล่าวว่าเป็ นต้นเหตุของความเสี่ยงที่จะทาให้องค์กรไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยการระบุว่าเหตุการณ์นนั้ เกิดอย่างไร เมื่อไร และสาเหตุท่ีแท้จริงของความ
เสี่ยง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงได้ถูกต้อง
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ (2557) ให้ความหมายของปัจจัยเสี่ยงว่า เป็ นสาเหตุหรือที่มา
ของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน
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สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562) ให้นิยามว่าเป็ น ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีทา
ให้เกิดความเสี่ยงซึ่งจะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้ตงั้ เอาไว้ โดยต้องระบุให้ได้ว่า
เหตุการณ์ท่จี ะเกิดความเสี่ยงนัน้ จะเกิดที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยแบ่งออกเป็ น 2 ปัจจัย ได้แก่
1) ปั จจัยภายนอก คือ ความเสี่ยงที่องค์กรหรือหน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้
เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ กฎหมาย เป็ นต้น
2) ปั จจัยภายใน คือ ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถควบคุมได้ เช่น กฎระเบียบและ
ข้องบัง คับภายในองค์กร วัฒ นธรรมองค์กร นโยบายบริหารจัดการ ความรู ค้ วามสามารถของ
บุคลากร เครือ่ งมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2562) หมายถึง ต้นเหตุ/
สาเหตุท่ีมาจากความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กรที่ได้กาหนดไว้
โดยต้องระบุท่ีม าและสาเหตุของปั จจัยเสี่ยงทั้งหลาย เพื่อที่จะสามารถนามาวิเคราะห์และหา
มาตรการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านัน้
สรุ ป ได้ว่ า ปั จ จัย ที่ ท าให้เ กิ ด ความเสี่ ย ง แบ่ ง ได้อ อกเป็ น 2 ปั จ จัย คื อ 1) ปั จ จัย
ภายนอก คือ ปั จจัยความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และ 2) ปั จจัยภายใน คือ
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินการ กฎระเบียบ และวัฒนธรรมขององค์กร เป็ นต้น
3.2 องค์ประกอบ กระบวนการและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
3.2.1 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
(2017) ได้ร ะบุ อ งค์ป ระกอบของการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ง องค์ก ร หรื อ Enterprise Risk
Management โดยองค์ประกอบเหล่านีค้ รอบคลุมทั่วทัง้ การจัดการทั่วทัง้ องค์กร ตัง้ แต่การบริหาร
จัดการไปจนถึง การตรวจสอบ ซึ่ง มี ขนาดที่สามารถจัดการได้และอธิ บายถึง แนวทางปฏิ บัติ ท่ี
สามารถนาไปใช้ในรู ปแบบต่างๆสาหรับองค์กรต่างๆโดยไม่คานึงถึงขนาดประเภทหรือภาคส่วน
การปฏิ บัติ ต ามหลัก การเหล่า นี ้ส ามารถท าให้ฝ่ ายบริห ารและคณะกรรมการคาดหวัง อย่ า ง
สมเหตุ ส มผลว่ า องค์ก รเข้า ใจและพยายามจั ด การความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี ้
1) การกากับดูแลและวัฒนธรรม: การกากับดูแลเป็ นตัวกาหนดโทนสีขององค์กร
ตอกยา้ ความสาคัญและสร้างความรับผิดชอบในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
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วัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับค่านิยมทางจริยธรรมพฤติกรรมที่ตอ้ งการและความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในกิจการ
2) กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์: การจัดการความเสี่ยงขององค์กรกล
ยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ถูกจัดไว้ร่วมกันในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการกาหนด
ความเสี่ยงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิในขณะที่ใช้
เป็ นพืน้ ฐานในการระบุประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยง
3) การการปฏิบัติการ: ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความสาเร็จของกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจจาเป็ นต้องระบุและประเมิน โดยความเสี่ยงถูกจัดลาดับความสาคัญตาม
ความรุนแรงในบริบทของความอยากเสี่ยง จากนัน้ องค์กรจะเลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงและ
จานวนความเสี่ยงที่ได้รบั โดยผลลัพธ์ของกระบวนการนีจ้ ะรายงานต่อผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียที่สาคัญ
4) การทบทวนและการแก้ไข: โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพขององค์กรสามารถ
พิจารณาได้ว่าองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทางานได้ดีเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป
และมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและต้องมีการแก้ไขอะไรบ้าง
5) ข้อมูลการสื่อสารและการรายงาน: การจัดการความเสี่ยงขององค์กรต้องการ
กระบวนการที่ต่อเนื่องในการรับและแบ่งปันข้อมูลที่จาเป็ นจากแหล่งข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอก
ซึ่งไหลขึน้ ลงและทั่วทัง้ องค์กร
จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2556) กล่าวถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มจาก
1) ภาพรวมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็ นกิจกรรมต่อเนื่อง มีงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ
เพื่อได้ทาการพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยง และนามาพิจารณาแนวทางจัดการความเสี่ยง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ลดลงมาในระดับที่ยอมรับได้ จากนัน้ เป็ นกระบวนการ
รายงานและติดตามผล เพื่อนารายงานการจัดการความเสี่ยงนัน้ ไปทาแผนจัดการความเสี่ยงครัง้
ต่อๆไป
2) ขัน้ ตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ท ราบถึ ง ขอบเขตและระดั บ ของการ
ดาเนินงานและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ได้อย่างครบถ้วน การกาหนดวัตถุประสงค์
จาเป็ นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประกอบด้วย 5
ขัน้ ตอนดังนี ้
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1) การกาหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
1.1) ระดับของวัตถุประสงค์ การกาหนดระดับของวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงนับว่าเป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญ เนื่องจากเป็ นขอบเขตของการระบุความเสี่ยงซึ่ง
ประกอบด้วยทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทาแผน โดยระดับ
ของวัตถุประสงค์ อาจมีหลายระดับตามขนาดขององค์กร โดยจะกล่าวถึง 2 ระดับ คือ
1.1.1) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Entity-Level Objectives)
เป็ นวัตถุประสงค์ในด้านการดาเนินงานภายรวมขององค์กร ซึ่งอาจระบุไ ว้ในแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบตั ิงานประจาปี ขององค์กร เช่นเดียวกับภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร
1 . 1 . 2 ) วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ร ะ ดั บ กิ จ ก ร ร ม (Activity-Level
Objectives) เป็ นวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานที่เฉพาะกิจกรรมที่องค์กรกาหนด เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยที่แต่ละวัตถุปะระสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
1.2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง มี ล าดับ
ขัน้ ตอน ดังนี ้
1.2.1) กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองขององค์กร
1.2.2) ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ใ นระดับ องค์ก รให้ส อดคล้อ งกับ
ภารกิจ
1.2.3) กาหนดกิจกรรมที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับองค์กร
1.2.4) กาหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม
1.3) หลักการของการกาหนดวัตถุประสงค์ เป็ นขั้นตอนส าคัญใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
1.3.1) กาหนดวัตถุประสงค์เป็ นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เช่น
จานวน เวลา มูลค่า ปริมาณ
1.3.2) มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยง
ที่หน่วยงานยอมรับได้
1.3.3) มีการสื่อสารแก่ทุกฝ่ าย เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจและการ
ยอมรับร่วมกัน
1.4) การกาหนดวัตถุประสงค์แบบ SMART
Specific
มีความเป็ นเฉพาะเจาะจง
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Measurable สามารถวัดได้ทงั้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
Attainable
สามารถปฏิบตั ิให้บรรลุผลได้
Relevant
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
Timely
มีระยะเวลาดาเนินการที่แน่นอน
2) การระบุความเสี่ยง
2.1) ความสาคัญการระบุความเสี่ยง มีสาเหตุจากปั จจัยทัง้ ภายใน
และภายนอก ซึ่งปั จจัยเหล่านีย้ ่อมส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรหรือผลการ
ปฏิบตั ิทงั้ ในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยในการระบุความเสี่ยงนั้น บุคลากรทุกระดับใน
องค์ก รต้อ งตั้ง ค าถามถึ ง สาเหตุข องปั จ จัย เสี่ ย งนั้น รวมไปถึ ง การประเมิ น ว่ า มี ท รัพ ย์สิ น ใดที่
จาเป็ นต้องดูแลรักษา ดังนัน้ ก่อนที่จะระบุความเสี่ยง ผูเ้ กี่ยวข้องควรทาความเข้าใจก่อนว่า เป็ น
โครงการระดับองค์กร หรือระดับฝ่ ายงาน เพื่อพิจารณากรอบของการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
นอกจากนีย้ งั ต้องระบุประเภทและลักษณะของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ด้วย
2.2) ปั จจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุและสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงซึ่ง
หากเกิดขึน้ แล้วจะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กาหนดไว้ โดยอาจต้องระบุสาเหตุของ
ปั จ จัยเสี่ ยงที่แท้จ ริง นั้น เพื่อวิเ คราะห์และกาหนดมาตรการการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2.3) ประเภทของความเสี่ยง ทัง้ 4 ประเภท S-O-F-C ดังนี ้
2.3.1) ความเสี่ ย งด้า นกลยุท ธ์ (Strategic Risk: S) เป็ น ความ
เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการก าหนดกลยุท ธ์ กระบวนการด าเนิ น งาน และการปฏิ บัติ ท่ี ไ ม่ ถูก ต้อ งและ
สอดคล้อ งกั บ ปั จ จั ย ภายในและสภาพแวดล้อ มภายนอย เช่ น การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สัง คม
สถานการณ์โลก ภาวะผูน้ า กลไกการตลาด รายได้ กาไร เป็ นต้น ในความเสี่ยงที่จะเกิด ในด้านกล
ยุทธ์อาจเกิดจากการลงทุนมหาศาล แต่ผลกาไรไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
2.3.2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือ ความเสี่ยงด้านการ
ดาเนินงาน (Operational Risk: O) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานที่ไม่เป็ นไปตามแผน
หรือวัตถุประสงค์ท่ีได้วางแผนเอาไว้ ซึ่งอาจะเกิดจากการบริหาร ระบบขององค์กร การขาดการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ความไม่โปร่งใสในการดาเนินงาน กระบวนการทางาน เทคโนโลยี
บุคลากร ข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น
2.3.3) ความเสี่ ย งด้า นการเงิ น (Financial Risk: F) เป็ น ความ
เสี่ยงที่เกิดจากปั ญหาที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับการเงินและงบประมาณ เช่น อัตราดอกเบีย้ อัตรา
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แลกเปลี่ ยนเงิ นตรา งบประมาณ สภาพคล่อง ความสามารถในการชาระหนี ้ ความน่าเชื่ อถื อ
ทางการเงิน รายงานทางการเงิน เป็ นต้น
2.3.4) ความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บและกฎหมาย
(Compliance Risk: C) เป็ นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เช่น ระเบียบ แนว
ปฏิ บัติ กฎหมาย พระราชกฤษฎี ก า ข้อ บัง คับ ข้อ ก าหนดของทางราชการ นโยบายรัฐ มติ
คณะรัฐมนตรี ข้อกาหนดของภูมิภาคของโลก เช่น WHO หรือ Harmonization ที่จะส่งผลต่อการ
ผลิต แรงงาน ภาษี เป็ นต้น
นอกจากนีย้ งั มีความเสี่ยงอีกหนึ่งประเภท เช่น Hazard Risk หรือ
ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความปลอดภัย และอัน ตรายต่ อ ชี วิ ต และทรัพ ย์สิน ความเสี่ ย งด้าน
การตลาด ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ความเสี่ยงทางเครดิต ดังนี ้
2.3.5) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) เป็ นความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงของสินค้า ราคาสินค้า อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของหุน้
ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรต้องคอยติดตามสถานการณ์เหล่านีอ้ ย่างใกล้ชิด เพื่อจะ
ได้กา้ วตามทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
2.3.6) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็ นความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินเชื่อและคุณภาพของทรัพย์สินที่ใช้คา้ ประกันสินเชื่อ เช่น คุณภาพ
หรือมูลค่าของสินเชื่อและสินทรัพย์ ซึ่งส่งผลต่อการดาเนินงานของผูใ้ ห้สินเชื่อด้วย
2.3.7) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็ นความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้ จากความสามารถในการระดมเงิน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเงินในการ
ชาระเงินหรือหนีส้ ิน
2.3.8) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) เป็ นความเสี่ยงที่
เกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์หรืออุปทานในกลไกการตลาด
2.3.9) ความเสี่ ย งด้า นชื่ อ เสี ย ง (Reputation Risk) เป็ น ความ
เสี่ยงที่เกิดจากความไม่โปร่งใสในด้านการดาเนินงาน เช่น การแต่งบัญชี การฉ้อโกงที่มีผลต่อการ
ถือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องในองค์กร
2.4) เป้ า หมายของความเสี่ ย ง S-O-F-C โดยพบว่ า องค์ ก รให้
ความสาคัญกับประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความ
เสี่ยงด้านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) มากกว่าความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) และความเสี่ ย งด้า นปฏิ บัติ ก าร (Operational Risk) การพยายามก ากั บ และ
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ควบคุมความเสี่ยงทัง้ 2 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงินและระบบควบคุมภายใน เป็ น
การสะท้อนว่า การบริหารความเสี่ยงยังไม่ได้บูรณาการครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยองค์กรที่มี
แนวคิดเชิงรุก (Aggressive Policy) จะให้ความสาคัญกับการระบุความเสี่ยงเกิ ดใหม่ (Emerging
Risk)
2.5) ประเด็นหรือสาระความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึน้ กับองค์กร โดยมีลกั ษณะเป็ นประโยคที่อา้ งความเสี่ยงอย่างชัดเจนว่า
กาลังพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านใด
3) การประเมินความเสี่ยง
3.1) ความสาคัญของการประเมินความเสี่ยง
โดยความเสี่ ย ง หมายถึ ง โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความผิ ด พลาด ความ
เสียหาย ความรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึน้ ในอนาคต และ
มีผลกระทบ หรือทาให้การดาเนินการไม่สาเร็จไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทัง้ ใน
ด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบตั ิงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็ นผลกระทบทางบวก โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ได้รบั และโอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood) ของเหตุการณ์
หลังจากที่ระบุปัจจัยของความเสี่ยง จากนัน้ เป็ นขัน้ ของการวิเคราะห์
ผลกระทบหลังความเสี่ยง หรือประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึน้
โดยประเมินกันใน 2 ด้าน คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ
3.2) ขัน้ ตอนย่อยของการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
3.2.1) การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
3.2.2) การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
3.2.3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3.2.4) การจัดลาดับความเสี่ยง
3.3) ความหมายของคานิยามในขัน้ ตอนของการประเมินความเสี่ยง
โอกาสที่จ ะเกิด (Likelihood หรือ Frequency) คือ ความถี่ หรือ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) คือ ผลความรุ นแรงที่จะเกิดขึน้ จากความ
เสี่ยง
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ระดับ ของความเสี่ย ง (Degree of Risk) คื อ สถานะของความ
เสี่ยงที่ได้รบั การประเมินโอกาสและผลกระทบของปั จจัยเสี่ยง ตัง้ แต่ระดับ สูงมากไปจนถึงน้อย
มาก
3.4) การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
การประเมินความเสี่ยงเป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกระบวนการทางาน
ขององค์กร โดยประเมินจากการนาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณกับระดับของผลกระทบ
จากความเสี่ยง ก็จะได้ออกมาเป็ นระดับความเสี่ยง
ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง X ระดับของผลกระทบจากความเสี่ยง = ระดับของความเสี่ยง

3.5) การจัดระดับความเสี่ยง
คือ การนาผลการประเมินความเสี่ยงตามความเสี่ยงจาก 2 ด้าน
ตามที่ให้คะแนนไว้ขา้ งต้น มาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถจัดลาดับได้ 2 วิธี คือ
พิจ ารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์
ความเสี่ยง ซึ่งจัดเรียงจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก และเลือกนาความเสี่ยง
ที่มีผลการประเมินในระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดทาแผนบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขัน้ ต่อไป
4) การจัดการความเสี่ยง
4.1) การระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ ยงแต่ละวิธี อ าจมี ความเหมาะสมกัน ในแต่ ล ะ
สถานการณ์ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงอาจจะมีได้มากกว่า 1 แนวทางอีกด้วย โดยแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 แนวทางหลัก ได้แก่
4.1.1) การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Reduce
Likelihood) เป็ นมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) โดยมุ่งลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสียหาย ซึ่งเหมาะกับลักษณะของงานที่ตอ้ งดาเนินการอย่างเป็ นประจา
4.1.2) การลดขนาดของความเสียหาย (Reduce Impact) เป็ น
มาตรการมุ่ง เน้นการลดขนาดความเสีย หายที่เหมาะสมกับ ความเสี่ยงที่จ ะเกิ ดขึน้ จากปั จ จัย
ภายนอกที่ควบคุมได้ยาก โดยอาจนามาตรการกระจายความเสี่ยงมาใช้ และหากพบว่าความเสี่ยง
ดังกล่าวไม่สามารถลดได้ อาจใช้แนวทางอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
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4.2) กลยุทธ์ 4T’s Strategies เพื่อจัดการความเสี่ยง
4.2.1) Take - การยอมรับ ความเสี่ ยง (Risk Acceptance) คือ
การยอมรับความเสี่ยง หากความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยที่องค์กรอาจไม่ตอ้ งทา
แผนงานจัดการความเสี่ยง
4.2.2) Treat - การลด/ควบคุม ความเสี่ ย ง (Risk Reduction/
Risk Control) คือ ลดความเสี่ยง โดยหากิจกรรมความคุมมาลดความเสี่ยง การออกแบบระบบ
ควบคุมภายใน การแก้ไขปรับปรุ งการทางาน เพื่อป้องกันหรือจากัดผลกระทบ 4 ประการ คือ
ป้องกัน ตรวจพบ แก้ไข ชีแ้ นะ
4.2.3) Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
คือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หยุดหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เช่น งดกิจกรรมที่ไม่
จาเป็ น การตัดสินใจไม่เข้าร่วมในเหตุการณ์ท่นี าไปสูค่ วามเสี่ยง
4.2.4) Transfer - การกระจาย/ ถ่ า ยโอนความเสี่ ย ง (Risk
Sharing/ Risk Transfer) คือ การถ่ายโอนความเสี่ ยงไปให้กับ หน่ วยงานอื่นๆ เป็ นผู้รับมื อ หรื อ
จัดการแทน เช่น การทาประกันภัย
4.3) มาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/ Risk Control)
โดยผูบ้ ริหารหรืออาจรวมไปถึงผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายจะเป็ นผูก้ าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ซึ่ง
จะขึน้ อยู่กบั รูปแบบความเสียหาย รูปแบบการดาเนินงาน และคุณลักษณะหรือประเภทขององค์กร
ซึ่งอาจแบ่งเป็ น 4 มาตรการ ดังนี ้
4.3.1) การควบคุม เพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็ น
มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด
4.3.2) การควบคุม เพื่ อ ให้ต รวจพบ (Detective Control) เป็ น
มาตรการควบคุมที่กาหนดขึน้ เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดในการทางาน
4.3.3) การควบคุ ม โดยการชี ้แ นะ (Directive Control) เป็ น
มาตรการควบคุมส่งเสริมหรือกระตุน้ ให้เกิดผลสาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์
4.3.4) การควบคุ ม เพื่ อ การแก้ไ ข (Corrective Control) เป็ น
มาตรการควบคุมที่กาหนดขึน้ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ หรือเพื่อหาวิธีไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
นัน้ ซา้ อีก
5) การติดตามประเมินผลและรายงาน
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การทาให้การบริห ารความเสี่ยงมี ประสิทธิ ภ าพและมี ความมั่ง คง
ยั่งยืน องค์กรจะต้องดาเนินการติดตาม (Monitoring) เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ สามารถนาไปใช้ได้ทุกองค์กร มีการรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรแก่บุคลากร หรือผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกคนได้รบั รูแ้ ละเข้าใจ
3.2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กิ ต ติ พัน ธ์ คงสวัส ดิ์ เ กี ย รติ (2557) ได้อ้า งอิ ง กระบวนการบริห ารความเสี่ย งตาม
แนวทางของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission,
2004 (COSO) ถึงขึน้ ตอนในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรในรูปแบบของ Enterprise
Risk Management (ERM) จะประกอบด้วย 8 กระบวนการหลัก ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็ นการแสดงถึงความ
ตระหนักขององค์กรที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบตั ิและโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ ยงขององค์กรซึ่ง จะมี อิทธิ พ ลต่อการกาหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และวิธี การ
กาหนดโครงสร้างการดาเนินการ นอกจากนีย้ งั จะช่วยสะท้อนถึงปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรที่ทาให้เห็นถึงคุณค่า วัฒนธรรม และรู ปแบบการดาเนินการขององค์กร หากบุคลากร
ภายในมีความเข้าใจในปรัชญาหรือระเบียบปฏิบตั ิของการบริ หารความเสี่ยงที่ดี ก็จะทาให้องค์กร
อยู่ในสถานะที่พร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล ระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ คือ จานวนของความเสี่ยงในระดับกว้าง ซึ่งองค์กรเต็มใจที่จะยอมรับในการแสวงหา
คุณค่าขององค์กรระดับความเสี่ยงนีจ้ ะสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้
วัฒนธรรมและรูปแบบการดาเนินการด้วย โดยการวัดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ สามารถ
วัดได้ทงั้ เชิงคุณภาพและปริมาณ สภาพแวดล้อมภายในไม่มีประสิทธิผลอาจมีผลกระทบจนทาให้
เกิดความเสียหายถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร
2) การกาหนดวัตถุ ประสงค์ (Objective Setting) เป็ นเงื่อนไขเบือ้ งต้นของการ
ระบุเ หตุการณ์ การประเมิ นความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงโดยวัตถุประสงค์จ ะถูก
กาหนดก่อนที่จะระบุและประเมินความเสี่ยง โดยวัตถุประสงค์สามารถแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆดังนี ้
2.1 วัตถุประสงค์ดา้ นกลยุทธ์ เป็ นเป้ าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วิสยั ทัศน์ และพันธะกิจขององค์กร ทาให้เห็นกระบวนการและแนวทางการดาเนินการเพื่อสนอง
ความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
2.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร เป็ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี เ กี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินการขององค์กร
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2.3 วัต ถุป ระสงค์ด้า นการรายงาน เป็ น วัต ถุป ระสงค์ท่ี สัม พัน ธ์กับ ความ
น่าเชื่อถือของรายงานทัง้ ที่เป็ นเรื่องการเงิน และการดาเนินการโดยองค์กร เพื่อนาเสนอต่อผูม้ ีสว่ น
ได้สว่ ยเสียซึ่งคาดหวังถึงรายงานที่ถกู ต้องและครบถ้วนเหมาะสม
2.4 วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ เป็ นวัตถุประสงค์ท่เี กี่ยวข้อง
กับแนวปฏิบตั ิหรือการดาเนินการขององค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ
3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็ นการระบุสิ่งที่อาจจะเกิดขึน้ ที่
ส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ทงั้ เชิงบวกและเชิงลบไม่ว่าจะเกิดจากภายนอกหรือภายในองค์กร
ซึ่งจะมีผลต่อการดาเนินการตามกลยุทธ์ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการบริหาร
ความเสี่ยงนัน้ ผูบ้ ริหารจะต้องพิจารณาจากเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบทัง้ เชิงบวกและเชิงลบรวมไป
ถึงเหตุการณ์ท่สี ง่ ผลกระทบเพียงเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงมาก โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของเหตุการณ์นนั้ ๆ การระบุเหตุการณ์สามารถทาได้จาก
การมองปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ปั จ จัย คื อ 1) ปั จ จัย ภายนอก หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิ จ
สภาพปั ญหาทางสังคม ภัยธรรมชาติ และอุบตั ิเหตุต่างๆ 2) ปั จจัยภายใน หมายถึง เหตุการณ์ท่ี
อาจเกิดขึน้ จากการวางกลยุทธ์ การดาเนินการ รวมไปถึง บุคลากรภายในขององค์กรเอง โดย
Business Risk Model Framework ตามแนวทางของ COSO ได้แ บ่ ง การพิ จ ารณาความเสี่ ย ง
ออกเป็ น 4 ด้าน คือ
3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
3.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
3.3 ความเสี่ยงด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Risk)
3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
4.1 ความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ต ามธรรมชาติ (Inherent Risk) คื อ ความเสี่ ย งของ
องค์กร โดยที่ฝ่ายบริหารยังไม่ได้กระทาการใดๆ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิด หรือผลกระทบ
ของความเสี่ ย งนั้น ๆ และความเสี่ ย งที่ เ หลื อ อยู่ (Residual Risk) คื อ ความเสี่ ย งที่ ยัง คงเหลื อ
หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ดาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงนัน้ แล้ว
4.2 ความเสี่ ยงทั้ง หมดขององค์กร (Entity’s Risk Profile) ขึน้ อยู่กับปั จ จัย
ภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งมีอิทธิพลต่อขนาดและประเภทของเหตุการณ์โดยขึน้ อยู่กบั ขนาดของ
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องค์กร ความยากง่ายของการปฏิบตั ิงาน รวมไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบ สิ่งเหล่านีท้ าให้การ
บริหารความเสี่ยงของแต่ละองค์กรแตกต่างกัน
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร เริ่มด้วยการประเมินจากความเสี่ยงที่มี
โดยธรรมชาติท่ีได้รบั การตอบสนองความเสี่ยงแล้ว ฝ่ ายบริหารจึงจะพิจารณาจากความเสี่ ยงที่
เหลืออยู่ โดยการนาโอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood) มาวิเคราะห์ร่วมกับผลกระทบจากความเสี่ยง
นัน้ (Impact) โดยการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนัน้ อาจมีการใช้หลักการทางสถิติ เช่น
ความน่าจะเป็ น (Probability) หรือดุลยพินิจ (Judgmental Scales) และผลกระทบ (Impact) โดย
ผูบ้ ริหารจะต้องกาหนดกรอบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) เป็ นกลยุทธ์ท่ีจ ะใช้ในการ
รับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ในองค์กร ตามกระบวนการตอบสนองต่อความเสี่ยงของ COSO มี 5
ประเภท ดังนี ้
5.1 การหลีกเลี่ยง (Avoidance) คือ การยกเลิกกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงนัน้ ๆ
5.2 การลดความเสี่ยง (Reduction) คือ การกระทาเพื่อลดโอกาสการเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง
5.3 การหาผูร้ ่วมรับความเสี่ยง (Sharing) คือ การลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงหือผลกระทบของความเสี่ยงโดยการหาบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาแบ่งปั นความเสี่ยงไป
บางส่วน
5.4 การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) คือ การปล่อยให้โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงเกิดขึน้
6) กิ จ กรรมการควบคุม (Control Activities) เป็ น แนวนโยบายและวิ ธี ใ นการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างความมั่นใจและแน่ใจว่าได้ดาเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความ
เสี่ยง
7) สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information & Communication) ในการ
ดาเนินการขององค์กรต้องการการสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อระบุ ประเมิน และตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงหรือการดาเนินกิจ กรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจ กรรมสารสนเทศที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานมาจากภายนอกและภายในทัง้ ที่เป็ นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
8) การประเมิ น ติ ด ตามผล (Monitoring) เป็ น กระบวนการติ ด ตามผลและ
ตรวจสอบการประเมิ นประสิ ทธิผ ลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยอาจเกิดจากการ
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ประชุมสรุปงาน รับฟั งแนวทางพัฒนาหรือปัญหาที่เกิดขึน้ ระหว่างการบริหารความเสี่ยงที่ปฏิบตั ิมา
เพื่อที่จะนาไปปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงในครัง้ ถัดไป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารความ
เสี่ ยงว่าจะต้องมี การวิเ คราะห์และบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกๆด้าน ซึ่ง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ
ความเสี่ ย ง โดยอิ ง กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐาน COSO(Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 7 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
เป็ นปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ คุ้ม ค่า มี ประสิ ทธิ ผลในการป้องกัน หรื อลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความ
เสียหายไม่ว่าลักษณะใด เช่น ความสิน้ เปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการทุจริต
เมื่ อ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายการบริ ห ารความเสี่ ย งย่ อ มหมายถึ ง ส่ ว นราชการมี ก ารก ากับ
กระบวนการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ก็คือ มีก ารกากับดูแลรักษาทรัพย์สิน
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย สิน้ เปลือง หรือทุจริตที่อาจเกิดขึน้ หรือไม่เกิดขึน้ ก็ตาม
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
เป็ นการน ากิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน มาระบุ ค วามเสี่ ย งตาม
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ คือ 1) หลักประสิทธิผล
(Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางแผนเอาไว้
ตามที่ไ ด้รับงบประมาณ 2) หลักประสิทธิ ภ าพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตาม
แนวทางที่ได้วางแผนเอาไว้ ทาให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นนั้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เพื่อ
สนองความต้ อ งการของประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม 3) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) หมายถึง กระบวนการที่กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสได้รบั ทราบข้อมูล และ
ร่วมเสนอแนวทางข้อเสนอแนะเพื่อทาให้เกิดการพัฒ นา 4) หลักความโปร่งใส (Transparency)
หมายถึง กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมาและสามารถชีแ้ จงได้หากเกิดข้อสงสัยใดๆ รวมถึง
การเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสารที่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถรับรู ไ้ ด้ นอกจากนีย้ ัง สามารถถูก
ตรวจสอบถึ ง การด าเนิ น การต่ า งๆได้ทุ ก ขั้น ตอน 5) หลัก การตอบสนอง (Responsiveness)
หมายถึง การให้บริการที่ส ามารถดาเนิ นการได้ใ นเวลาที่ กาหนด เพื่อสร้างความเชื่ อมั่น และ
ไว้วางใจ รวมถึงสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย 6) หลักภาระ
รับ ผิ ด ชอบ (Accountability) หมายถึ ง การแสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการด าเนิ น การต่ อ
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วัตถุประสงค์ท่ไี ด้กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนัน้ ควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองความคาดหวังและ
ความสานึกรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อานาจ
ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย 8) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง การกระจายอานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจ ไปยังหน่วยงานอื่นๆที่รองลงไป โดยให้อานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิ วางแผน
และตัดสินใจในระดับที่เหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสีย 9) หลัก
ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รบั การปฏิบตั ิหรือบริการอย่างเท่าเทียมกัน 10) หลักการ
มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การปฏิบตั งิ านที่มีการรับฟั งความคิดเห็นของผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย ให้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อหาข้อตกลง
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เป็ นกระบวนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน เพื่อที่จะดาเนินการเลือกกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการ
จัดการกับความเสี่ยง โดยการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเกิดจากการนาระดั บของการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ที่มีตั้งแต่ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยมาก ไปจนถึงระดับที่ 5
หมายถึ ง สูง มาก น าระดับ ดัง กล่ า วมาคูณ กับ ระดับ ของผลกระทบที่ เ กิ ด จากความเสี่ ย งนั้น
(Impact) ที่มีตงั้ แต่ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยมาก ไปจนถึงระดับที่ 5 หมายถึง สูงมาก ผลลัพธ์ท่ไี ด้ก็
จะหมายถึงระดับความเสี่ยงซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังตาราง 5 และ ตาราง 6
ตาราง 5 ระดับความเสี่ยง
ผลกระทบ
(Impact)
สูงมาก (5)
สูง (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยมาก (1)

5
10
15
4
8
12
3
6
9
2
4
6
1
2
3
น้อย น้อย (2) ปานกลาง
มาก (1)
(3)

20
16
12
8
4
สูง (4)

25
20
15
10
5
สูงมาก
(5)

โอกาสทีจ่ ะเกิด
(Likelihood)
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ตาราง 6 หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเสี่ยงของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงต่า (Low)
2. ความเสี่ยงปานกลาง (Medium)
3. ความเสี่ยงสูง (High)
4. ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)

คะแนนความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
1-3
ยอมรับความเสี่ยง: ไม่ตอ้ ง
ดาเนินการบริหารความเสี่ยง
4-9
ยอมรับความเสี่ยง: เฝ้าระวัง
ความเสี่ยง
10-15
ลดความเสี่ยง: จัดกิจกรรม
บริหารความเสี่ยง
16-25
ลดความเสี่ยง/ ประเมินซา้ / การ
ถ่ายโอนความเสี่ยง/ ยกเลิก

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้
ระดับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก (ตัง้ แต่ระดับ 10-25) ให้นามาจัดแผนบริหารความ
เสี่ยง
4. กลยุทธ์ท่ใี ช้ในการจัดการกับความเสี่ยง (Risk Response)
เป็ นการระบุกลยุทธ์พร้อมด้วยแนวทางที่จะใช้จดั การความเสี่ยง ดังนี ้
1) การรับความเสี่ยงไว้เอง (Take) หากทาการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการ
จัดการความเสี่ ยงใดที่เ หมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง กว่าการสิ่ง ที่ จ ะได้
กลับมา ซึ่งองค์กรอาจต้องยอมรับความเสี่ยงนัน้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับ
ผลที่อาจเกิดขึน้
2) การควบคุม ความสูญเสีย (Treat) การพยายามลดความเสี่ยงโดยการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขัน้ ตอนบางส่วนที่อาจนาไปสู่ความเสี่ยงนัน้ รวมถึงลดความน่าจะเป็ น
ของเหตุการณ์ท่จี ะเกิดความเสี่ยงนัน้
3) การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง (Terminate) เป็ น การปฏิ เ สธและหลี ก เลี่ ย ง
โอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ โดยการเปลี่ยนแปลง หยุด หรือยกเลิกการดาเนินการกิจกรรม
หรือโครงการที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็ นการให้บุคคลหรือองค์กรภายนอก
มาช่วยแบ่งรับความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนัน้ ๆ
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5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
หลังจากได้ทาการประเมินความเสี่ยงและกาหนดกลยุทธ์ในการรับมือกับความ
เสี่ยงแล้ว จึงดาเนินการกาหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไป หรือ
ลดลงไปในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่กาหนดต้องเป็ นกิจกรรมที่องค์กรหรือหน่ วยงานยังไม่
เคยปฏิบัติหรือเป็ นกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่มีการดาเนินการอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความ
เสี่ยงได้ นอกจากนีย้ งั ต้องกาหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการดาเนินการของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนมี
การกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
6. ข้ อ มู ล และการสื่ อ สารด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Information and
Communication)
เป็ นการเผยแพร่ ข้ อ มู ล และการสื่ อ สารแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยการกาหนดช่องทางการสื่อสารหรือส่งข้อมูลไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียได้รบั ทราบถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนีจ้ ะ
ได้ร่วมคิดหาแนวทางการดาเนินการร่วมกัน และผูท้ ่ีรบั ผิดชอบจะได้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุ ง
และดาเนินการตามแผนต่อไป
7. การติดตามผลและการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
เป็ นขัน้ ตอนการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการบริห ารความเสี่ยง โดย
คณะทางานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องรายงานความคืบหน้าเสนอแก่ผบู้ ริหารเพื่อ
ทราบ 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 รายงานผลการด าเนิ นงาน ปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) จานวน 2 ครัง้ อย่างน้อย 2 ไตรมาส
ส่วนที่ 2 สรุ ปบทเรียนและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่ อ ทราบและเห็ น ชอบ และใช้เ ป็ น ฐานข้อ มู ล ในการน าไปปรับ ใช้ใ นการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพองค์กรในอนาคต
สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงจาก COSO 2004 ซึ่งเป็ นองค์กรที่มีช่ือเสียงและ
เป็ นองค์กรต้นแบบของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 8
กระบวนการ ดังต่อไปนี ้ 1) การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 2)
การกาหนดเป้าหมายการบริ หารความเสี่ยง (Objective Setting) 3) การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ
(Event Identification) 4) การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) 5) กลยุท ธ์ท่ี ใ ช้ใ นการ
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จัดการกับแต่ล ะความเสี่ยง (Risk Response) 6) กิจ กรรมการควบคุม (Control Activities) 7)
สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information & Community) 8) การติดตามผลและเฝ้าระวัง ความ
เสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)
3.2.3 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
(2017) ได้แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ข้อ ดี ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไว้ ซึ่ ง ทุ ก องค์ก ร
จ าเป็ น ต้อ งก าหนดกลยุ ท ธ์แ ละปรับ เปลี่ ย นเป็ น ระยะโดยตระหนัก ถึ ง โอกาสที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาในการสร้างคุณ ค่าและความท้าทายที่จ ะเกิดขึน้ เพื่อแสวงหาคุณ ค่านั้น ในการทา
เช่นนัน้ พวกเขาต้องการกรอบการทางานที่ดีท่ีสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์และประสิทธิภาพ
นั่นคือจุดที่การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเข้ามามีบทบาท องค์กรที่รวมการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรไว้ท่วั ทัง้ องค์กรจะได้รบั ประโยชน์มากมาย ยกตัวอย่างเช่น
1) การเพิ่มของโอกาส: โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ทงั้ หมดทัง้ ด้านบวกและด้าน
ลบของความเสี่ยงผูบ้ ริหารสามารถระบุโอกาสใหม่ ๆ และความท้าทายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโอกาส
ปัจจุบนั
2) การระบุและจัดการความเสี่ยงทัง้ องค์กร: ทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายส่วนขององค์กร บางครัง้ ความเสี่ยงอาจเกิดจากส่วน
หนึ่งของกิจการ แต่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ด้วยเหตุนีฝ้ ่ า ยบริหารจึงระบุและจัดการความเสี่ยงทัง้
องค์กรเพื่อรักษาและปรับปรุงผลการดาเนินงาน
3) การเพิ่ม ผลลัพ ธ์แ ละความได้เ ปรีย บในเชิ ง บวกในขณะที่ ล ดเหตุการณ์ไ ม่
คาดคิดในเชิงลบ: การบริหารความเสี่ยงขององค์กรช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงความสามารถ
ในการระบุความเสี่ยงและสร้างการตอบสนองที่เหมาะสมลดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในเชิงลบและ
ต้นทุนหรือความสูญเสียที่เกี่ยวข้องในขณะที่ทากาไรจากการพัฒนาที่ได้เปรียบ
4) การลดความแปรปรวนของประสิทธิภาพ: สาหรับบางคนความท้าทายนัน้ น้อย
กว่าด้วยความประหลาดใจและการสูญเสียและอื่น ๆ ด้วยความแปรปรวนของประสิทธิภาพ การ
ดาเนินการก่ อนกาหนดหรื อเกิน ความคาดหมายอาจก่ อให้เกิ ด ความกัง วลมากพอ ๆ กับการ
ดาเนินการไม่ทนั กาหนดเวลาและความคาดหวัง การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรช่วยให้องค์กร
สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและช่วยให้สามารถดาเนินการที่
จาเป็ นเพื่อลดการหยุดชะงักและเพิ่มโอกาสสูงสุด
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5) การปรับปรุ ง การปรับใช้ทรัพ ยากร: ทุกความเสี่ยงถื อได้ว่าเป็ นการร้องขอ
ทรัพยากร การได้รบั ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถประเมินความ
ต้องการทรัพยากรโดยรวมจัดลาดับความสาคัญของการปรับใช้ทรัพยากรและเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การจัดสรรทรัพยากร
6) การเพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ขององค์ก ร: ความสามารถในการคาดการณ์แ ละ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาและเติบโต
ด้วย นี่คือบางส่วนเปิ ดใช้งานโดยการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความสาคัญ
มากขึน้ เรื่อย ๆ เมื่อการเปลี่ยนแปลงเร่งตัวขึน้ และความซับซ้อนทางธุรกิจเพิ่มขึน้
ข้อดีเหล่านีเ้ น้นให้เห็นถึงความจริงที่ว่าไม่ควรมองความเสี่ยงเป็ นเพียงข้อจากัด หรือ
ความท้าทายที่อาจเกิดขึน้ ในการกาหนดและดาเนินกลยุทธ์ แต่การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใต้ความ
เสี่ยงและการตอบสนองขององค์กรต่อความเสี่ยงทาให้เกิดโอกาสเชิงกลยุทธ์และความสามารถใน
การสร้างความแตกต่าง
3.3 การบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในระบบการศึกษา
3.3.1 การควบคุมภายในระบบการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2561) ได้อธิบายความหมายของการ
ควบคุมภายในไว้ว่า เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงานที่ผูก้ ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานรัฐ ฝ่ ายบริหาร
และบุค ลากรของหน่ ว ยงานของรัฐ ก าหนดขึ น้ เพื่ อ สร้า งความเชื่ อ มั่น อย่ า งมี เ หตุผ ลว่ า การ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับได้
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้นาหลักเกณฑ์ของกระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายในสาหรับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่ าง
สมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับโดยให้ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่ วยงานของรัฐเป็ น
กรอบแนวทางในการจัดทาระบบการควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับลักษณะขนาดและความ
ซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุ งการ
ควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
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เนื่ อ งจากส านัก งานคณะกรรมการศึก ษาขั้น พื ้น ฐานเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ มี
หน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด 77 ศูนย์
และสถานศึ ก ษาในสัง กัด กว่ า 3 หมื่ น โรง มี ภ ารหน้า ที่ ห ลัก ตามกฎหมายการศึ ก ษาในการ
อานวยการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน จึง
ต้องมี หน้าที่ดาเนินการควบคุม ภายในของหน่วยงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบตั ิการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้ดว้ ย
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐานจึ ง ได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานควบคุมภายในและการรายงานการประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อ ให้สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสัง กัด ได้นาไปดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในแต่ละระดับ โดยได้กาหนดวัตถุประสงค์และองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ดังนี ้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการด า เนิ น งาน (Operations Objectives) เป็ น
วัตถุประสงค์ดา้ นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน รวมทัง้ บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินงาน การเงิน และการใช้ทรัพยากร การรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด
จากหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล ของเสีย หรือการทุจริตในหน่วยงานของ
รัฐ
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการรายงาน (Reporting Objectives) เป็ นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ของรัฐ รวมถึงการรายงานที่น่าเชื่อถือ ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกาหนดอื่นๆ ของรัฐบาล
3) วั ต ถุ ป ระสงค์ด้า นการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข้อ บัง คั บ
(Compliance Objectives) เป็ นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทัง้ ข้อกาหนดอื่นๆของทางราชการ
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
หน่วยงานของรัฐได้กาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมี
ความต่างกันในแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็ นเครื่องมื อสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ
สามารถขับ เคลื่ อ นการปฏิ บัติ ง านให้บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ท่ี ก าหนด โดยการควบคุ ม ภายใน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี ้
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องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
หมายถึ ง สภาพแวดล้อ มการควบคุ ม เป็ น ปั จ จั ย พื ้น ฐานในการ
ดาเนินงานที่ส่งผลให้มีการนาการควบคุมภายในมาปฏิบัติท่ ัวทัง้ หน่วยงานของรัฐ ทัง้ นี ้ ผูก้ ากับ
ดูแลและฝ่ ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุม
ภายใน รวมทัง้ การดาเนินงานที่คาดหวังของผูก้ ากับดูแลและฝ่ ายบริหาร ทัง้ นี ้ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุมดังกล่าวเป็ นพืน้ ฐานสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ
สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี ้
1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึง การยึดมั่นในคุณค่าของความ
ซื่อตรงและจริยธรรม
2) ผูก้ ากับดูแลของหน่วยงานรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็ นอิสระจาก
ฝ่ ายบริหารและมีหน้าที่กากับดูแลให้มี การพัฒนาหรือปรับปรุ งการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของ
ภาครัฐภายใต้การกากับดูแลของผูก้ ากับดูแล
4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ
5) หน่วยงานของรัฐกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานราชการ รวมทั้งกาหนดวิธี
จัดการความเสี่ยงนัน้ โดยฝ่ ายบริหารต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก
และงานภายในที่สง่ ผลต่อการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี ้
6) หน่วยงานของรัฐ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุม ภายในของการ
ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
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7) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทัง้ หน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนัน้
8) หน่ ว ยงานของรัฐ พิ จ ารณาโอกาสที่ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ต เพื่ อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สง่ ผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
9) หน่ ว ยงานของรัฐ ระบุ แ ละประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม
หมายถึ ง แนวทางปฏิ บัติ ท่ี ก าหนดไว้ใ นนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบตั ิตามคาสั่งของฝ่ ายบริหารนัน้ ช่วยลดหรือควบคุมความ
เสี่ ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ กิจ กรรมการ โดยที่ ควบคุม จะต้องดาเนินการในทุกระดับของ
หน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี ้
10) หน่วยงานของรัฐ ระบุและพัฒ นากิจกรรมการควบคุม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
12) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลสาเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิจริง
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการ
ดาเนินการตามการควบคุมภายในที่กาหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวั ตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ
การสื่อสารเกิดขึน้ ได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็ นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่
สาคัญในการควบคุมการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ความเข้า ใจถึ ง ความรับ ผิ ด ชอบและความส าคั ญ ของการควบคุ ม ภายในที่ มี ต่ อ การ บรรลุ
วัตถุประสงค์
สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี ้
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13) หน่วยงานของรัฐจัดทาหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่กาหนด
14) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจาเป็ นในการสนับสนุนให้มี
การปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่กาหนด
15) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่กาหนด
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมติดตามผล
หมายถึง การประเมินผลระหว่างการปฏิบตั ิงาน การประเมินผลเป็ น
รายครัง้ หรือเป็ นการประเมินผลทัง้ สองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
หลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมิน
การควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ ายบริหาร และผู้
กากับดูแล อย่างทันเวลา
กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี ้
16) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดาเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน และหรือประเมินผลเป็ นรายครัง้ ตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลการสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ ายบริหารและผูก้ ากับดูแล เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
3.3.1.1 ตัว อย่ า งหน่ ว ยงานหรื อ โรงเรี ย นสัง กัด คณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พืน้ ฐานที่นาการควบคุมภายในไปใช้
โรงเรียนบดินทรเดชา (2562) สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้รายงานผลการควบคุมภายในประจาปี งบประมาณ 2562 โดยได้ประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุม ภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ สรุ ปโดยภาพรวมว่ า เป็ นไปตามมามาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพจุดอ่อนที่พบอย่างมีนยั สาคัญ คือ ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทุกส่วนต้องทาการ
ประเมินตนเองอย่างจริงจัง และต้องนาผลการดาเนินการไปแก้ไขอย่างเป็ นระบบ จึงสรุ ปได้ว่า
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มี ความเพียงพอเหมาะสม แต่ควรเพิ่มมาตรการประเมิ น ด้วย
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ตนเองและนาผลจากรายงานไปแก้ไขโดยกาหนดในแผนปฏิบตั ิการประจาปี ซึ่งต้องมีการควบคุม
ต่อไป
โรงเรี ย นบ้า นห้วยเสีย ด สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา สุ
ราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รายงานผลการควบคุมภายในประจาปี งบประมาณ 2562 ครอบคลุมครบทัง้
5 องค์ประกอบ มี การปฏิบัติง านและเพียงพอที่จ ะทาให้การปฏิบัติง านประสบผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยัง มี บางกิจ กรรมที่ต้องปรับปรุ ง กระบวนการควบคุม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุ งการ
ควบคุม ภายในที่ เ หมาะสมไว้แ ล้ว ในเรื่ อ งส าคัญ โดยใกล้ชิ ด และติ ด ตามการปฏิ บัติ ต ามกฎ
ระเบียบ หรือวิธีการควบคุม โดยเคร่งครัด
3.3.2 การบริหารความเสี่ยงในระบบการศึกษา
ปั จ จุบัน การบริหารจัดการภาครัฐนั้นได้ให้ความส าคัญกับการ “บริหารความ
เสี่ยง” เป็ นดั่งเครื่องมือสาคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรภาครัฐเป็ น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และเป็ นกระบวนการที่ให้เห็น
ถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์ก ร ซึ่งทาให้ตอ้ งมีการเตรียม
องค์กรไว้เพื่อวางแผนป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
บริหารความเสี่ยง จึงกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ ไว้ว่า “ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดาเนินการ/ โครงการที่
สาคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล” เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะ
ทาให้เกิดองค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึน้
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามผลการประเมินอย่างมี ประสิทธิภาพตามแนว
ทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุ งตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร) มี
ดังนี ้
วิสยั ทัศน์
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ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาค รวมถึงมีทกั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทัง้ ในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทัง้ ในส่วนกลางและภูมิภาคให้
มีประสิทธิภาพ เอือ้ ต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบตั ิงานและเป้าหมายการพัฒนาผูเ้ รียน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ของ
สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่
กาหนด
ค่านิยม TEAMWINS
T= Teamwork การทางานเป็ นทีม
E= Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A= Accountability ความรับผิดชอบ
M= Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W= Willful ความมุ่งมั่นตัง้ ใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I= Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N= Network and Communication การเป็ นเครือข่ายที่มีปฏิสมั พันธ์ท่ีดี
ต่อกัน
S= Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคณ
ุ ภาพ
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผู้เ รี ย นได้รับ การศึ ก ษาที่ มี คุณ ภาพที่ ส อดคล้อ งเหมาะสมกั บ การ
เสริมสร้างความมั่นคง
2. ผู้เ รี ย นมี ส มรรถนะและความสามารถในการแข่ ง ขัน ที่ สนองความ
ต้องการของตลาดงานและประเทศ
3. ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ และมีทกั ษะของผูเ้ รียนในศตวรรษ
ที่ 21
4. ผูเ้ รียนได้รบั โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5. ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. หน่ ว ยงานทั้ง ในส่ ว นกลางและภู มิ ภ าคมี ร ะบบบริ ห ารจัด การที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 พัฒ นาการจัด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ทุก กลุ่ม เป้า หมายเพื่ อ
เสริม สร้า งความมั่น คงของสถาบัน หลัก ของชาติ แ ละการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
พืน้ ที่พิเศษ (พืน้ ที่สงู พืน้ ที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพืน้ ที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทัง้ กลุม่ ชนต่าง
เชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุม่ ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนากาลังคน การวิจยั เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เสริมสร้างทักษะกาลังแรงงานที่มีศกั ยภาพตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพืน้ ที่และภูมิภาค
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2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศของผูเ้ รียน
2.3 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคณ
ุ ภาพ
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนือ้ หาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียน การสอน การนิเทศ การวัดประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาการและสังคมการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
บริบทพืน้ ที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.2 ส่ง เสริม กระบวนการเรียนรู เ้ ชิ ง บูรณาการองค์ค วามรู แ้ บบสห
วิทยาการ
3.3 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใ้ ห้
ผูเ้ รียน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความเป็ นพลเมือง
3.4 พัฒ นาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยรู ปแบบที่
หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึก ษา ตามอัธ ยาศัย ให้ผู้เ รี ย นสามารถเข้า ถึ ง โอกาสทางการเรี ย นรู ้ไ ด้อ ย่ า งหลากหลาย
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และกลุม่ เป้าหมาย
4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน
การสอนและ การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ในพืน้ ที่และภูมิภาค
5.3 พัฒนาองค์ความรู ้ งานวิจยั ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษา ให้เป็ นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็ นปัจจุบนั และทันต่อการใช้งาน
6.3 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอือ้
ต่อการปฏิบตั ิงาน
6.4 ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสม
เอือ้ ต่อ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงาน
ระหว่างส่วนกลาง ภาค และจังหวัด
6.6 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานในระดับพืน้ ที่และ
ภูมิ ภ าค ให้ส ามารถพัฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของสถานศึก ษาที่ รับ ผิ ด ชอบให้บ รรลุ
เป้าหมายการพัฒนา
6.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
นอกจากนีย้ ังมีนักวิชาการและผูว้ ิจัยหลายท่านได้อธิบายถึงการบริหารความ
เสี่ยงในระบบการศึกษาไว้หลายท่าน ดังนี ้
กิตติภฏั รัตตนุสสรณ์ (2561) ได้กล่าวถึงการศึกษาการบริหารความเสี่ยง พบว่า
สถานศึกษาหลายแห่งยังมีปัญหาในการบริหารความเสี่ยง เช่น ขาดการดาเนินการบริหารความ
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่ไม่สมบูรณ์ และการบริหารความเสี่ยงไม่ท่วั ทัง้ องค์กร
กรรณิการ์ พงศ์กิตติธัช (2553) กล่าวว่า จากการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การ
ดาเนินการของผูบ้ ริหารต้องประสบพบเจอกับความเสี่ยงในการบริหาร และเพื่อเป็ นการป้องกัน
การไม่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือความผิดพลาดในการจัดการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนจึ ง ต้อง
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทัง้ 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตาม
กฏหมายและหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
สุมนา เสือเอก (2552) ได้กล่าวว่า การบริหารงานของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
อาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานได้ แต่เป็ นความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ และเพื่อให้การ
บริ ห ารงานประสบความส าเร็ จ ผู้บ ริ ห ารจึ ง ต้อ งมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ รวมถึ ง ทั ก ษะและ
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ประสบการณ์ ดัง นั้น การบริห ารความเสี่ ย งจึ ง มี บ ทบาทส าคัญ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการบริหารงาน
ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาว่า ใน
การบริหารจัดการระบบการศึกษาจาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรมากมาย เช่น เป้าหมายการจัดการ
โครงสร้างเนือ้ หา รวมไปถึง เทคโนโลยี ผ่านทางกระบวนการศึกษาที่มี การเรีย นการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างคนให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ หากพิจารณาทัง้ ระบบจะ
พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนัน้ มีหลายประการ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงหรือความล้มเหลว
หรือการลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ตงั้ ไว้ ดังนั้นความเสี่ยงด้านการศึกษาจึงนับว่าเป็ น
ความเสี่ยงที่สาคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมักถูกละเลยเนื่องจากผูบ้ ริหารมักเห็นว่าการ
ดาเนินการตามกฎเกณฑ์ของทางราชการแล้วก็ไม่น่าจะเกิดปั ญหาหรืออุปสรรคใดๆ แต่ในความ
เป็ นจริงแล้วการดาเนินการตามกฎเกณฑ์นนั้ เป็ นการมุ่งทาตามระเบียบและข้อบังคับ ปราศจาก
การคานึงถึงคุณภาพด้านการศึกษา ดังนัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้อง
พิจารณาความเสี่ยงด้านคุณภาพด้วยเช่นกัน
Duaa Abaoud (2018) ได้กล่าวถึง การบริหารความเสี่ยงในระดับอุดมศึกษาว่า
องค์กรการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นหน่วยงานทางสังคมและการบริหารที่มีการจัดระเบียบ ที่
ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ท่ีม่ นั คงต่อกันและโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีการ
ประสานงาน ซึ่ ง ทุ ก คนพยายามที่ จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์เ ฉพาะผ่ า นการมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ กั บ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในลักษณะทางวิชาการมีความสัมพันธ์กับสถาบัน
ทางสัง คมอื่น ๆ ดัง นั้นจึ ง พยายามรักษาคุณค่าทางสัง คมที่แพร่หลาย ลักษณะทางสัง คมของ
มหาวิทยาลัยนีส้ ง่ ผลให้เกิดชุดค่านิยมและพฤติกรรมที่สามารถนาไปสู่การเกิดความเสี่ยงที่ซบั ซ้อน
เช่ น ความขัดแย้ง และการแข่ง ขัน ความรุ นแรงของนัก เรี ยน การเสื่อมสภาพของการวิจัย ทาง
วิทยาศาสตร์ ความเสี่ยงด้านเงินทุนและอื่น ๆ อีกมากมาย
3.4 ความหมายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP
3.4.1 นิยามและความหมายของ COSO
โคโซ่ (COSO) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2528 เพื่อสนับสนุนสานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยการรายงานทางการเงินที่ฉ้อโกงซึ่งเป็ นโครงการริเริ่มของภาคเอกชนอิสระที่ศึกษาปั จจัยเชิง
สาเหตุท่อี าจนาไปสูก่ ารรายงานทางการเงินที่เป็ นการฉ้อโกง นอกจากนีย้ งั พัฒนาคาแนะนาสาหรับ
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บริ ษั ท มหาชนและผู้ ต รวจสอบอิ ส ระส าหรั บ หน่ ว ย งานก ากั บ ดู แ ลอื่ น ๆ และส าหรั บ
สถาบันการศึกษา
คณะกรรมาธิการแห่งชาติได้รบั การสนับสนุนร่วมกันโดยสมาคมวิชาชีพที่สาคัญ 5
แห่งซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ American Accounting Association (AAA),
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives
International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA) แ ล ะ National Association of
Accountants (ปั จจุ บั น คื อ Institute of Management Accountants [IMA]) โดยไม่ ขึ ้น อยู่ กั บ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนแต่ละแห่ง คณะกรรมาธิการรวมถึงตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม การ
บัญชีสาธารณะ บริษัทการลงทุนและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
เป้าหมายของ COSO คือการให้ความเป็ นผูน้ าทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับ 3 เรื่องที่
เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 1) การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management, ERM)
2) การควบคุมภายในและ 3) การป้องกันการฉ้อโกง เกี่ยวกับ ERM ประจาปี 2547 โคโซ่ นาเสนอ
"การบริ ห ารความเสี่ ย งทั้ง องค์ก ร - การบู ร ณาการกับ กลยุ ท ธ์แ ละผลการด าเนิ น งาน" หรื อ
Enterprise Risk Management - Integrated Framework ซึ่งเน้นถึงความสาคัญของการพิจารณา
ความเสี่ยงทัง้ ในกระบวนการกาหนดกลยุทธ์และในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ และ โคโซ่ยังได้
ตีพิมพ์เอกสารหลายฉบับในปี 2552 ที่เกี่ยวข้องกับ ERM
ภารกิจของโคโซ่ คือการเป็ นผูน้ าทางความคิดผ่านการพัฒนากรอบและแนวทางที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการ ควบคุมภายในและการป้องกันการทุจริต
ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการกากับดูแลขององค์กรและเพื่อลดขอบเขตของการ
ฉ้อโกงในองค์กร
วิสัยทัศน์ของโคโซ่ คือการเป็ นผู้นาทางความคิดที่ไ ด้รับการยอมรับในตลาดโลก
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางในด้านความเสี่ยงและการควบคุมซึ่งจะช่วยให้มีการกากับดูแลองค์กร
ที่ดีและลดการฉ้อโกง
โดยผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจจะนาหลักของการบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategic
Risk Management) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถระบุและบริหารความเสี่ยงทั่ วทัง้ องค์กร ไม่ใช่
เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งเป็ นแนวทางของการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร (Enterprise
Risk Management) ของโคโซ่
การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) เป็ นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร แต่เน้น งานโครงการ หรือ กิจกรรม ที่เป็ นการบริหารความเสี่ยงใน
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การดาเนินงาน (Operational Risk Management) และมักเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการของบุคคล
กลุม่ คน ทักษะความสามารถ กระบวนการทางาน และเทคโนโลยี
3.4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP
ในปี พ.ศ. 2560 โคโซ่ได้พฒ
ั นากระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร – การบูร
ณาการกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละการปฏิ บั ติ ก าร (Enterprise Risk Management – Integrating with
Strategy and Performance) ซึงได้เน้นยา้ ให้เห็นความสาคัญของการพิจารณาความเสี่ยงทั้งใน
กระบวนการกาหนดกลยุทธ์และการขับเคลื่อนการปฏิบตั ิการ โดยในส่วนแรกของฉบับปรับปรุ งนี ้
จะน าเสนอมุม มองเกี่ ย วกับ แนวคิ ด และการประยุ ก ต์ใ ช้ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ว ทั้ง องค์ก ร
(Enterprise Risk Management: ERM) และส่วนที่สอง คือ กรอบการทางานที่ถูกแบ่งออกเป็ น 5
องค์ประกอบที่เข้าใจง่าย ซึ่งหลังจากการปรับปรุงนี ้ โคโซ่ได้อธิบายถึงข้อดีไว้ดงั นี ้
- ให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในขัน้ ตอน
การกาหนดและดาเนินกลยุทธ์
- เพิ่มความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่อปรับปรุงการกาหนดเป้าหมาย ประสิทธิภาพ และทาความเข้าใจถึงผลกระทบของความเสี่ยง
ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบตั ิการ
- ปรับความคาดหวังให้เหมาะสาหรับการกากับดูแล
- ตระหนัก ถึ ง การตลาดและการด าเนิ น การซึ่ ง ปรับ หมุน พัฒ นาไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงความจาเป็ นในการปรับใช้แนวทางร่วมกันทั่วโลก
- นาเสนอวิธีการใหม่ๆในการกาหนดและการบรรลุวัตถุประสงค์ของความเสี่ยง
ในบริบทของความซับซ้อนทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึน้
- รองรับเทคโนโลยีท่ีกาลัง พัฒ นารวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อ
รองรับการตัดสินใจ
- กาหนดคาอธิบาย องค์ประกอบ และหลักการในการจัดการความเสี่ยง ทัง้ ใน
ด้านการออกแบบ การนาไปใช้ และการปฏิบตั ิตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3.4.2.1 กรอบแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร – การบูร
ณาการกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละการปฏิ บั ติ ก าร ( Enterprise Risk Management – Integrating with
Strategy and Performance) ของโคโซ่ 2017
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ภาพประกอบ 2 กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามหลักการของโคโซ่ 2017 (Enterprise
Risk Management – Integrating with Strategy and Performance)
จากภาพประกอบ 2 โคโซ่ได้ออกแบบกรอบแนวคิดของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่ได้รบั การปรับปรุงใหม่นี ้ เพื่อทาให้เห็นถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ในการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์แ ละปลูก ฝั ง ความส าคัญ ของการบริห ารความเสี่ ย งทั่ว ทั้ง องค์ก ร
เนื่องจากความเสี่ยงนัน้ ส่ง ผลต่อกลยุทธ์และการปฏิบตั ิการในทุกหน่วยงานภายในองค์กร โดยมี
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Governance and
Culture)
เทพไท แซ่เตียว (2562) กล่าวว่า เนื่องจากมีการใช้ธรรมาภิบาลในการกาหนด
แนวทางขององค์กรถึงความสาคัญและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร
แสดงถึงค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความเข้าใจในความเสี่ยงขององค์กรที่
จะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่างๆ
ทัชชกร ยุวฒ
ั นา (2561) ได้นาเสนอไว้ว่า การจัดตัง้ โครงสร้างการกากับ ดูแลเป็ น
กรอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่เป็ นรู ปธรรม หน้าที่
ความรับผิดชอบของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน และวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นแนวคิดและ
หลักการบริหารความเสี่ยงเมื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ
ปวันรัตน์ โรจน์รกั ษกุล (2562) กล่าวว่า การกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรม
องค์กรเป็ นพืน้ ฐานของทุกองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนีเ้ นื่องจากการกากับ ดูแล
กิจการเป็ นสิ่งที่กาหนดแนวทางให้องค์กรมุ่งเน้นและสร้างความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
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วัฒนธรรมองค์กรช่วยให้เข้าใจถึงความเสี่ยงขององค์กร สามารถสะท้อนการตัดสินใจต่างๆ ได้ ซึ่ง
ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ เพราะเป็ นเหมือนพืน้ ฐานของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
ภณิ ดา วรทวีธ ารง (2561) นาเสนอว่า การกากับดูแลกิจ การและวัฒ นธรรม
องค์กรเป็ นพืน้ ฐานในการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการกากับดูแลกิจ การเป็ นสิ่ง ที่ใช้ในการ
กาหนดแนวทางขององค์กรเกี่ยวกับการให้ความสาคัญและความรับผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรจะเกี่ยวข้องกับค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่างๆ
พิรุณ ภาสดา (2560) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรจะต้องกาหนดให้มีการกากับดูแล
กิจการที่ดี และมีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ช่วยสร้างบรรยากาศและให้ความสาคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร รวมถึงบุคคลากรในองค์กรมีความเข้าใจ ตระหนักและมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
สรุ ป ว่ า การก ากับ ดู แ ลและวัฒ นธรรมของการบริ ห ารความเสี่ ย ง เป็ น การ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับการกากับดูแลเป็ นตัวกาหนดลักษณะขององค์กร รวมทัง้ มุ่งเน้นความสาคัญ
และสร้างความรับผิดชอบในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ส่วนวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงนัน้ เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงในองค์กร
2. กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (Strategy and
Objective-Setting)
เทพไท แซ่เตียว (2562) ได้นาเสนอว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการ
เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ ผ่านกระบวนการกาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
โดยองค์กรควรกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์ นอกจากนั้น
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจจะเป็ นสิ่งที่กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตามกลยุทธ์รวมถึงการดาเนินงานทั่วไป
และปั จจัยที่องค์กรให้ความสาคัญโดยจะเป็ นพืน้ ฐานในการระบุ ประเมิน และการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง
ทัชชกร ยุวฒ
ั นา (2561) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การวิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจว่า
ธุรกิจมีโครงสร้างเป็ นอย่างไร รวมทัง้ การกาหนด วัตถุประสงค์ของธุรกิจ รวมทัง้ การกาหนดกลยุทธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับโครงสร้างของ องค์กรและวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจ ทัง้ นี ้
ต้องมีการกาหนดความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
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ปวันรัตน์ โรจน์รกั ษกุล (2562) กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถนาไปใช้
กับแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ โดยผ่านกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ทางธุ รกิจ
องค์กรต้องกาหนดความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ตามการกาหนดกลยุทธ์ นอกจากนี ้ วัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจจะเป็ นแนวทางในการดาเนินการตามกลยุทธ์ตลอดจนการดาเนินงานโดยรวม และปั จจัยที่
องค์กรให้ความสนใจและจะเป็ นพืน้ ฐานในการระบุ ประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ยง
ภณิดา วรทวีธารง (2561) นาเสนอว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการ
เข้ากับแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ ผ่านกระบวนการกาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจ
องค์กรต้องกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามการกาหนดกลยุทธ์ นอกจากนี ้ วัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจเป็ นตัวกาหนดการนากลยุทธ์ไปใช้ ซึ่งรวมถึงการดาเนินงานโดยรวมและปั จจัยโฟกัสของ
องค์กรที่เป็ นพืน้ ฐานสาหรับการระบุ การประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
พิรุณ ภาสดา (2560) กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ขององค์กรจะต้องดาเนินการควบคู่กนั ไป โดยกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการจัดการ
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ทัง้ นีต้ อ้ งมีการระบุ ประเมิน และตอบสนองความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุบรรลุวตั ถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
สรุ ปว่า กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง คือ การ
ดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยกลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์มี ค วาม
เกี่ ย วข้อ งกัน ในกระบวนการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ มี ก ารก าหนดความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านวัตถุประสงค์ขององค์กร มี การนากลยุทธ์ไ ปสู่การปฏิบัติโดยใช้เป็ น
พืน้ ฐานในการระบุความเสี่ยง ประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยง
3. การปฏิบตั ิการความเสี่ยง (Risk Performance)
เทพไท แซ่เตียว (2562) กล่าวไว้ว่า เริ่มต้นด้วยการระบุและประเมินความเสี่ยงที่
อาจส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการบรรลุก ลยุ ท ธ์ท างธุ ร กิ จ และวัต ถุ ป ระสงค์ โดยจัด ล าดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และพิจารณาความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ต่อองค์กร จากนัน้ องค์กรจะเลือกตอบสนองต่อความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ และพิจารณา
ปริมาณความเสี่ยงโดยรวมในแง่ของปริมาณความเสี่ยงที่องค์กรอาจเผชิญในการบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับองค์กร
ทัชชกร ยุวัฒนา (2561) อ้างว่า องค์กรต้องระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กาหนดไว้
เพื่อที่จะให้ ความสาคัญของความเสี่ยงเหล่านีจ้ ะต้องพิจารณาตามผลกระทบที่เกิดขึน้ พร้อมกับ
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ระดับ ของความเสี่ ย ง เป็ น ที่ ย อมรับ ขององค์ก รที่ จัด ตั้ง ขึ น้ เพื่ อ การบริห ารความเสี่ ย งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ปวันรัตน์ โรจน์รักษกุล (2562) กล่าวไว้ว่า องค์กรต้องเริ่ม จากการระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
โดยจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากนั้นเลือก
ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง รวมถึ ง พิ จ ารณาปริ ม าณความเสี่ ย งกั บ ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ภณิดา วรทวีธารง (2561) กล่าวว่า เริ่มต้นด้วยการระบุและประเมินความเสี่ยงที่
อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ โดยจัดลาดับ
ความสาคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และพิจารณาความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ต่อองค์กร องค์กรจึงเลือกที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในรู ปแบบต่างๆ นอกจากนีย้ ัง
พิจารณาปริมาณความเสี่ยงโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับปริมาณความเสี่ยงที่องค์กรอาจเผชิญในการ
บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
พิรุณ ภาสดา (2560) นาเสนอว่า ความเสี่ยงอาจส่งผลต่อความสาเร็จของกล
ยุท ธ์แ ละการบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ร ดัง นั้น จึ ง ต้อ งมี ก ารระบุ ประเมิ น และจัด ล าดับ
ความสาคัญความเสี่ยง รวมถึงเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
สรุปว่า การปฏิบตั ิการความเสี่ยง หมายถึง การดาเนินการระบุและประเมินความ
เสี่ยง โดยความเสี่ยงจะถูกจัดลาดับความสาคัญตามความรุนแรงในบริบทของความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ โดยคณะกรรมการองค์กรจะเลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงและดูภาพรวมของจานวนความ
เสี่ยงที่อาจจะต้องเผชิญ โดยการปฏิบตั ิการความเสี่ยงนีจ้ ะถูกนาไปรายงานต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก
4. การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (Review and Revision)
เทพไท แซ่เตียว (2562) กล่าวว่า องค์กรควรพิจารณากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงเป็ นระยะ โดยทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและความสามารถ ผูบ้ ริหารควรพิจารณา
การบริหารความเสี่ยงและความสามารถทั่วทัง้ องค์กรว่ าเพิ่มมูลค่าให้กบั องค์กรมากน้อยเพียงใด
และสิ่งใดที่ตอ้ งปรับปรุง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั องค์กรแม้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่
ทัชชกร ยุวฒ
ั นา (2561) ให้ความเห็นว่า การทบทวนความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ ยงและการบริหารความเสี่ยงที่ไ ด้ดาเนินการ รวมถึง ผลการปฏิบัติง านขององค์กรกับ
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วัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ จะช่วยให้องค์กรประเมินความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในปั จจุบัน
รวมทัง้ การปรับปรุงที่ควรทางานเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นเครื่องมือที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กบั
องค์กรในระยะยาวให้กบั องค์กร
ปวันรัตน์ โรจน์รกั ษกุล (2562) กล่าวว่า องค์กรควรพิจารณากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็ นประจา โดยทบทวนความสามารถและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรว่าเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากน้อยแค่ไหน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรแม้ตอ้ งเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ภณิ ดา วรทวีธ ารง (2561) กล่าวว่า องค์กรควรพิจ ารณากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอยู่เป็ นระยะ โดยทบทวนความสามารถและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ผูบ้ ริหารควร
พิจารณาความสามารถและการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กรว่าเพิ่มคุณค่าให้กบั องค์กรมากน้อย
เพียงใดและมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุ งแก้ไขเพื่อเพิ่ม คุณค่าให้กับองค์กรได้ แม้ตอ้ งเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
พิ รุ ณ ภาสดา (2560) ได้ใ ห้ค วามเห็ น ว่ า มี ก ารทบทวนและประเมิ น การ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญต่อความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
สรุปว่า การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง คือ การดาเนินการใน
การพิจารณาประเด็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อทบทวนองค์ประกอบการบริหารความ
เสี่ยงในองค์กร โดยการพิจารณาว่าองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทางานได้ดี
เพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ รวมถึงต้องมีการดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงด้านใดที่จะต้องได้รบั การปรับปรุงพัฒนา
5. การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ ย ง
(Information, Communication, and Reporting)
เทพไท แซ่เตียว (2562) แสดงความเห็นว่า การสื่อสารเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง
ในการรวบรวมข้อมูลและแบ่งปั นข้อมูลที่จาเป็ นจากทั่วทัง้ องค์กร โดยเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้ จาก
แหล่งภายในและแหล่งภายนอก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจากทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบ
ข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผล และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่สัม พันธ์กับการบริหารความเสี่ ย ง
จากนัน้ องค์กรจึงรายงานข้อมูลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดาเนินการได้
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ทัชชกร ยุวฒ
ั นา (2561) กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อให้ได้รบั ข้อมูลและสื่อสารข้อมูล
ที่มีอยู่ให้ท่ วั ถึงทัง้ องค์กร เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและทาซา้ จนเป็ นกิจวัตร มี
การสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่ สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับรูเ้ รื่องการบริหารความเสี่ยง และ
มีการรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยง รายงานผลของวัฒนธรรมขององค์กร รวมทัง้ การรายงาน
ผลประกอบการอย่างถูกต้อง
ปวันรัตน์ โรจน์รกั ษกุล (2562) แสดงความเห็นว่า การสื่อสารเป็ นกระบวนการ
ต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูลและแบ่งปั นข้อมูลที่จาเป็ นจากทั่วทั้งองค์กร ผู้บริหารใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทัง้ จากภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร จากนั้น
องค์กรจึงรายงานข้อมูลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดาเนินการได้
ภณิดา วรทวีธารง (2561) กล่าวว่า การสื่อสารเป็ นกระบวนการต่อเนื่องในการ
รวบรวมข้อมูลและแบ่งปั นข้อมูลที่จาเป็ นจากทั่วทัง้ องค์กร โดยเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้ จากแหล่ง
ภายในและแหล่งภายนอก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจากทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
องค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบ
ข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผล และจัดการข้อมูลต่างๆ ที่สมั พันธ์กบั การบริหารความเสี่ยง จากนัน้
องค์กรจึงรายงานข้อมูลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรและผลการดาเนินการได้
พิรุณ ภาสดา (2560) ให้ความเห็นว่า กระบวบการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลและการสื่อสารจากภายในและภายนอกองค์ จะต้องมีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลทั่วทัง้ องค์กร รวมทัง้ มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและวัฒนธรรม
องค์กรอย่างถูกต้อง
สรุปว่า การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
หมายถึง การดาเนินการจัดการความเสี่ยงขององค์กรต้องการการทาตามกระบวนการที่ต่อเนื่องใน
การรับและแบ่งปั นสารสนเทศที่จาเป็ นจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกซึ่งส่งผ่านอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ องค์กร
4 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษตามแนวทางของโคโซ่
จากการที่ภาครัฐได้ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ เพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ การบริหารความเสี่ยงทัง้ องค์กรหรือ Enterprise
Risk Management จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการรับมือและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
จากทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก จึงทาให้เกิดความเชื่ อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียว่าองค์กร
หรือหน่วยงานได้มีกิจกรรมที่เป็ นการรักษาคุณภาพให้ม่นั คงและยั่งยืน
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ในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงานทางการศึกษาของภาครัฐ ที่มีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอน เพื่ อ ส่ง เสริม ศัก ยภาพผู้เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ให้มี คุณ ภาพและเป็ น การรี ด
ศักยภาพผูเ้ รียนที่มีความสามารถพิเศษอยู่แล้วออกมาให้ได้มากที่สุด จึงมีความจาเป็ นที่จะต้อง
รัก ษามาตรฐานและควบคุม คุณ ภาพตามแนวทางหรื อ ข้อ ปฏิ บัติ ท่ี ถูก ก าหนดโดยส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูป้ กครองและนักเรียนว่าจะได้รบั การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รียนอย่างมีมาตรฐาน
ส านัก งานปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2562) ได้ผ ลัก ดัน ให้ส่ ว นราชการภายใน
กระทรวงศึกษาธิการต้องมีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้
ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ
โดยโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP จึงจาเป็ นต้องมีขั้นตอนการดาเนินการ
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิ น และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อิงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ตามมาตรฐานโคโซ่ 2017 ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี ้
4.1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Governance and
Culture)
คือ การดาเนินการที่เกี่ยวกับการกากับดูแลเป็ นตัวกาหนดลักษณะของโครงการฯ
รวมทัง้ มุ่งเน้นความสาคัญและสร้างความรับผิดชอบในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ ส่วนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงนัน้ เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่
พึงประสงค์และความเข้า ใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในโครงการฯ ประกอบด้วย 5 หลักการที่เป็ นการ
ดาเนินการของคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ 1.1) การดาเนินการกากับดูแลความเสี่ยง หมายถึง
การกากับดูแลกลยุทธ์และดาเนินการตามความรับผิดชอบด้านการกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อสนับสนุนฝ่ ายบริหารในการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 1.2) การ
ดาเนินการเพื่อสร้างโครงสร้างการดาเนินงาน หมายถึง กาหนดโครงสร้างการดาเนินงานเพื่อ
แสวงหากลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 1.3) การกาหนดวัฒนธรรมการดาเนินงานที่พึง
ประสงค์ หมายถึง การดาเนินการเพื่อกาหนดพฤติ กรรมที่พึ ง ปรารถนาให้เป็ นวัฒ นธรรมการ
ดาเนินงาน 1.4) การดาเนินการที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นต่อค่านิยมหลัก หมายถึง การกระทาที่
แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามค่านิยมหลักโครงการฯ 1.5) การ
ดาเนินการเพื่อจูง ใจ พัฒ นาและรักษาบุคลากรที่มี ความสามารถ หมายถึง การมุ่ง เน้นในการ
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กระทาที่เป็ นการจูงใจบุคลากรมาร่วมปฏิบตั ิงานและทาการพัฒนาศักยภาพให้สงู ขึน้ และรักษาไว้
ให้อยู่รว่ มกับโครงการฯซึ่งเป็ นไปตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
4.2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (Strategy
and Objective-Setting)
คือ การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของโครงการฯ โดยกลยุทธ์และการกาหนด
วัตถุประสงค์มีความเกี่ยวข้องกันในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการกาหนดความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ดา้ นวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีการนากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบตั ิโดยใช้เป็ นพืน้ ฐานในการระบุความเสี่ยง ประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยง ประกอบด้วย
4 หลักการที่เป็ นการดาเนินการของคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ 2.1) การวิเคราะห์บริบทของ
โครงการฯ หมายถึง การพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากบริบทของโครงการฯต่อขอบเขต
ของความเสี่ยงในภาพรวม 2.2) การกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง การระบุความเสี่ยงใน
ระดับที่ยอมรับได้ในบริบทของการสร้าง การรักษาและการตระหนักถึงคุณค่า 2.3) การประเมินกล
ยุทธ์ทางเลือก หมายถึง การตีคุณค่าเทียบกับเกณฑ์ของกลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจ
เกิ ด ขึ น้ ต่ อ ขอบเขตความเสี่ ย งในภาพรวม 2.4) ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการฯที่ คุ้ม ทุ น
หมายถึง การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการและดาเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เพื่อความคงอยู่ในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์การ
ดาเนินการโครงการฯ
4.3 การปฏิบัติการความเสี่ยง (Risk Performance)
คื อ การด าเนิ น การระบุแ ละประเมิ น ความเสี่ ย ง โดยความเสี่ ย งจะถูก จัด ล าดับ
ความสาคัญตามความรุนแรงในบริบทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการโครงการฯจะ
เลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงและดูภาพรวมของจานวนความเสี่ยงที่อาจจะต้องเผชิญ โดย
การปฏิบตั ิการความเสี่ยงนีจ้ ะถูกนาไปรายงานต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียหลัก ประกอบด้วย 5 หลักการ
ที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ 3.1) การระบุความเสี่ยง หมายถึง การชีใ้ ห้เห็น
ชนิดและประเภทของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์และวัตถุป ระสงค์ท่ีคมุ้
ทุนของโครงการฯ 3.2) การประเมินความรุ นแรงของความเสี่ยง หมายถึง การตีคุณค่าเทียบกับ
เกณฑ์ในเรื่องของระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง 3.3) การจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยง หมายถึง การกาหนดความสาคัญของความเสี่ยงที่เป็ นพืน้ ฐานในการปฏิบตั ิการความเสี่ ยง
โดยจะต้องนามาแก้ปัญหาตามระดับของความรุ นแรง 3.4) การปฏิบตั ิเพื่อจัดการกับความเสี่ยง
หมายถึง การระบุและเลือกวิธีดาเนินการลด หลีกเลี่ยง ยอมรับและหาผูร้ ่วมรับผลจากความเสี่ยง
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3.5) การพัฒนามุมมองความเสี่ยงในภาพรวม หมายถึง การพัฒนามุมมองเชิงระบบของความ
เสี่ยงเพื่อพัฒนาและประเมินการปฏิบตั ิการความเสี่ยง
4.4 การทบทวนและสรุ ปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (Review and Revision)
คือ การดาเนินการในการพิจารณาประเด็นการบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อ
ทบทวนองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการฯ โดยการพิจารณาว่าองค์ประกอบการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการฯทางานได้ดีเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญ รวมถึงต้องมีการดาเนินการบริหารความเสี่ยงด้านใดที่จะต้องได้รบั การปรับปรุ งพัฒนา
ประกอบด้วย 3 หลักการซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ 4.1) การประเมินการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ หมายถึ ง การระบุ ก ารจั ด องค์ก ารของโครงการฯและประเมิ น การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ท่ีคมุ้ ทุนของโครงการฯ 4.2) การ
ทบทวนการปฏิบตั ิการความเสี่ยง หมายถึง การดาเนินการในการพิจารณาประเด็นการปฏิบตั ิการ
ความเสี่ยงของโครงการฯ เพื่อทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงในโครงการฯ 4.3)
การปรับปรุ งการบริหารความเสี่ ยงของโครงการฯอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การปรับปรุ งและจัด
องค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์การ
4.5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
(Information, Communication, and Reporting)
คือ การดาเนินการจัดการความเสี่ยงของโครงการฯต้องการการทาตามกระบวนการที่
ต่อเนื่องในการรับและแบ่ง ปั นสารสนเทศที่จาเป็ นจากแหล่ง ข้อมูลทั้ง ภายในและภายนอกซึ่ง
ส่ง ผ่ านอย่างต่ อเนื่ องทั้ง โครงการฯ ประกอบด้ วย 3 หลักการที่ด าเนิ นการโดยคณะกรรมการ
โครงการฯ ได้แก่ 5.1) การยกระดับระบบสารสนเทศ หมายถึง การทาให้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ ใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ 5.2) การสื่ อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยง หมายถึ ง การใช้ช่ องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเพื่ อสนับ สนุนการบริห ารความเสี่ ยงของโครงการฯ 5.3) การรายงานความเสี่ ย ง
วัฒนธรรมและการปฏิบัติการ หมายถึง การนาเสนอความเสี่ยง วัฒนธรรมและการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงทุกระดับและทั่วถึงทัง้ โครงการฯ
5 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
5.1 ความหมายและแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบ
5.1.1 ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์ (2541) กล่าวว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นศูนย์รวม
ความหลากหลายของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซ่งึ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์
ภายในระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่สงั เกตหรือวัดได้
สมบูรณ์ สุริยวงศ์ (2550) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ว่า
เป็ นวิธีสกัดหาองค์ประกอบที่ซ่อนเร้นแฝงอยู่ในแมทริกส์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สงั เกตได้
โดยให้มีการสูญเสียสารสนเทศของข้อมูลเดิมน้อยที่สดุ และระบุโครงสร้างตัวแปรขององค์ประกอบ
แต่ละตัวตามความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เรียกว่า นา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
รวมทัง้ การตีความหมายองค์ประกอบและการให้คะแนนตามองค์ประกอบนัน้ ๆ
นงลักษณ์ วิรัช ชัย (2555) ได้นิยามการวิเคราะห์องค์ป ระกอบว่าเป็ น วิธี การ
วิ เ คราะห์ข้อ มูล ทางสถิ ติ ท่ี มี ห ลัก การเชิ ง วิ ช าการ มี อ านาจทดสอบสูง และมี วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2559) ให้ความหมายของการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor
Analysis) ว่าเป็ นวิธีการวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัววิธีหนึ่งที่ใช้ในการลดจานวนตัวแปรเช่นเดียวกับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก โดยศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและสร้างตัวแปร
ใหม่ขึน้ มาที่เรียกว่า ปั จจัย (Factor) ซึ่งถูกสร้างขึน้ จะประกอบด้วยรายละเอียดหรือความแปรผัน
ของตัวแปรเดิมหลายๆตัว ซึ่งเรียกว่า การนาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมากๆมารวมเป็ นปั จจัย
เดียวกัน
สรุ ป ความหมายจากที่ นัก วิ ช าการได้ใ ห้ไ ว้ การวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบ เป็ น
กระบวนการทางสถิ ติซ่ึง สามารถหาความสัม พันธ์ข องตัว แปรที่แฝงอยู่ จากนั้นนาตัว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์กันมาก ๆ มาจัดกลุ่มองค์ประกอบใหม่ โดยที่ไม่ให้เสียเนือ้ หาสารสนเทศ หรือเป็ น
กระบวนการลดตัวแปรที่ไม่สมั พันธ์กนั ออกไปอีกด้วย
5.1.2 จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมบูรณ์ สุริยวงศ์ (2550) อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามี
จุดมุ่งหมายเพื่อค้นหา, สร้าง หรือพัฒนากลุ่มหรือเซ็ทของตัวแปรใหม่ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กันที่
เรียกว่า องค์ประกอบ (Factor) หรือคุณลักษณะ (Characteristics) จากกลุ่มตัวแปรต่าง ๆ โดย
คาดว่าตัวแปรใหม่เหล่านีจ้ ะอธิบายหรือเข้าใจข้อมูลเดิมที่นามาวิเคราะห์ดีขึน้ และตัวแปรใหม่นี ้
สามารถที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในอนาคตเกี่ยวกับข้อมูลนีไ้ ด้ ในทานองเดียวกันอาจกล่าวได้
ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นการกาหนดว่าจาก p ตัวแปรที่มีรูปแบบของความสัมพันธ์กัน
สามารถแยกออกเป็ น k องค์ป ระกอบที่ เ ป็ น กลุ่ม ตัว แปรใหม่ โ ดยที่ ก ลุ่ม ตัว แปรใหม่ นี ้จ ะไม่ มี
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ความสัมพันธ์กนั เมื่อมีตวั แปรจานวนมากที่วดั ได้จากการวิจยั แต่ละครัง้ ตัวแปรเหล่านีจ้ ะสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันในทิศทางที่ต่างกันออกไป รูปแบบของการวิเคราะห์องค์ประกอบจะมีขอ้ สมมติฐาน
ว่า จะต้องมีกลุ่มหรือเซ็ ทของตัวแปรใหม่ท่ีมีจานวนน้อยกว่าตัวแปรเดิมและกลุ่มหรือเซ็ทตัวแปร
ใหม่นีจ้ ะไม่มีความสัมพันธ์กัน กลุ่มหรือเซ็ทของตัวแปรใหม่นีจ้ ะทาให้เข้าใจข้อมูลเดิมดีขึน้ และ
สามารถตีความหมายกลุ่มตัวแปรใหม่นีอ้ ย่างมีเหตุผลมากขึน้ ในการใช้กลุ่มตัวแปรใหม่นีผ้ ูใ้ ช้
จะต้อ งประเมิ น หรื อ ให้ค ะแนนกลุ่ม ตัว แปรใหม่ นี ้ใ นการวิ จัย นั้น ๆ นอกจากนี ้ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบยังทาให้มีการขจัดตัวแปรบางตัวออกจากกลุม่ ได้โดยขึน้ อยู่กบั ผลการประเมินกลุ่มตัว
แปรใหม่
นงลักษณ์ วิรชั ชัย (2555) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ไว้ว่าเป็ นการลดปริมาณข้อมูลหรือลดจานวนตัวแปรในงานวิจยั โดยการรวมตัวแปรหลายตัวที่มี
สัมพันธ์กันมาสร้างตัวแปรใหม่ท่ีเป็ นคุณลักษณะ (Trait) เบือ้ งหลังตัวแปรเหล่านัน้ ตัวแปรใหม่ท่ี
สร้างจากตัวแปรหรือตัวบ่งชี ้ (Indicator) หลายตัวที่วดั คุณลักษณะเดียวกันนีเ้ รียกว่า องค์ประกอบ
(Factor) ซึ่ ง มี คุณ สมบัติ โ ดดเด่ น ต่ า งจากตัว บ่ ง ชี ้ต รงที่ อ งค์ป ระกอบเป็ น ตัว แปรที่ ไ ม่ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากการวัด (Measurement Error) ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบนอกจากจะช่วย
ให้นกั วิจยั ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแล้ว ยังช่วยทาให้นกั วิจั ยเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บ่งชี ้ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ บั องค์ประกอบที่ตอ้ งการวัดได้อย่างชัดเจน รวมทัง้ สามารถ
นาองค์ประกอบที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อได้
5.1.3 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมบูรณ์ สุรยิ วงศ์ (2550) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
1.1 เพื่ อ ลดจ านวนตัว แปรลงให้อ ยู่ใ นองค์ป ระกอบเพื่ อ ช่ วยบรรยาย
ทานาย และอธิบายสิ่งที่ทาการศึกษา
1.2 เพื่ อ ประเมิ น คุณ สมบัติ ท างจิ ต วิ ท ยาในการสร้า งมาตรฐานของ
เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา
1.3 เพื่อพัฒ นาคุณสมบัติ ทางจิ ตวิ ทยาในการสร้างแบบทดสอบหรื อ
แบบสอบถาม โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับ (ก) การพัฒนาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยการเพิ่ม
ข้อสอบที่สมั พันธ์กับแบบทดสอบหรือแบบสอบถาม (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบหรือ
แบบสอบถามย่อย และ (ค) การเพิ่มแบบทดสอบหรือแบบสอบถามย่อยชุดใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
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1.4 สร้างสมมติฐานจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสารวจ
1.5 ทดสอบสมมติฐ านตามทฤษฎีท่ีมี รูปแบบหรือโครงสร้างที่ชัด เจน
แน่นอน
2. วัตถุประสงค์ย่อยของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
2.1 เพื่อค้นหาองค์ประกอบหรือคุณลักษณะใหม่ท่ีแฝงซ่อนเร้นอยู่ในกลุ่ม
ตัวแปรต่าง ๆ และไม่มีความสัมพันธ์กันที่มีจานวนน้อยกว่าตัวแปรเดิม โดยที่องค์ประกอบหรือ
คุณลักษณะใหม่ท่ีแฝงซ่อนเร้นนีส้ ามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิมที่มีอยู่ได้
2.2 เพื่อกาหนดจานวนองค์ประกอบหรือคุณลักษณะใหม่ท่ีแฝงซ่อนเร้น
อยู่ในกลุ่มตัวแปรต่าง ๆ ที่เหมาะสมหรือพอดีกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิมโดยให้มีการ
สูญเสียสารสนเทศของข้อมูลน้อยที่สดุ
2.3 เพื่ อ ตี ค วามหมายหรื อ ให้ ค วามหมายขององค์ ป ระกอบหรื อ
คุณลักษณะใหม่ท่ีแฝงซ่อนเร้นอยู่รวมถึงตัง้ ชื่อใหม่ให้กบั องค์ประกอบใหม่เหล่านัน้
2.4 เพื่อประเมินผลการศึกษาหรือวิจัยจากการใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการใช้
องค์ประกอบหรือคุณลักษณะใหม่ท่ีแฝงซ่อนเร้นอยู่นใี ้ นรูปแบบของความแม่นตรงตามโครงสร้าง
2.5 เพื่อใช้องค์ประกอบหรือกลุ่มตัวแปรใหม่นใี ้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติอ่นื ๆ เช่น การวิเคราะห์หาปัจจัยของกลุ่มตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรอีกกลุม่ หนึ่ง
2.6 เพื่อสร้างสเกลวัด (Scaling) การวิเคราะห์องค์ประกอบจะมีคุณค่า
อย่างมากในกระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบวัดต่างๆ โดยการขจัดข้อ
คาถามที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีความสาคัญออกไปจากแบบทดสอบหรือแบบสอบถามจากนั้ นจึง
แก้ไขปรับปรุง
2.7 เพื่อทดสอบสมมติฐานหรือยืนยันโครงสร้างองค์ประกอบในกรณีท่ีมี
การคาดคะเนโครงสร้างพืน้ ฐานไว้แล้ว การวิเคราะห์องค์ป ระกอบสามารถใช้ในการทดสอบ
โครงสร้างนัน้ (Confirmatory Factor Analysis)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2559) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ปัจจัย
(Factor Analysis) ไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทาให้ทราบว่าตัวแปร
ใดบ้างมีความสัมพันธ์กนั ในระดับมากหรือน้อย หรือไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
2. เพื่อลดจานวนตัวแปรให้เหลือน้อยลงด้วยปัจจัยที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของตัวแปรหลายๆตัวที่อยู่ในกลุม่ เดียวกัน ด้วยการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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3. เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันความถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรว่าเป็ นไปตามที่คาดไว้หรือไม่
5.1.4 ขัน้ ตอนและวิธีการในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมบูรณ์ สุริยวงศ์ (2550) อธิบายถึงขัน้ ตอนและกระบวนการของการวิเคราะห์
องค์ประกอบทั้ง 2 รู ปแบบ ทั้ง 1) การวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis) และ 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
1. กาหนดปัญหาของการวิจยั
1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบจะเริ่มจากปั ญหาของการวิจยั โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบจะถูกใช้
เป็ นตัวกลางในการตอบปั ญ หาของการวิจัย ดัง นั้นผู้วิจัยจึ ง ต้องเข้าใจถึง จุดมุ่ง หมายของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นอย่างดีก่ อนที่จะนาไปใช้ในการแก้ไขปั ญหา เริ่มตั้งแต่การศึกษาถึง
ความหมายและจุ ด มุ่ง หมายของการวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบ จากนั้น ต้อ งวิ เ คราะห์ถึ ง ความ
สอดคล้อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบ (1) เพื่ อ ค้น หาโครงสร้า งหรื อ
องค์ประกอบของตัวแปรที่สมั พันธ์กนั (2) เพื่อลดจานวนข้อมูล (3) เพื่อคัดเลือกตัวแปร
1.2 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor
Analysis) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพิสจู น์องค์ประกอบรูปแบบหรือโครงสร้างตามทฤษฎี โดยทาการเก็บ
ข้อมูลจากตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์องค์ประกอบ รู ปแบบ หรือโครงสร้างต าม
ทฤษฎีนนั้ ๆ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนี ้ (CFA) จะใช้รูปแบบของสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling)
2. การวางแผนในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็ นการพิจารณาวางแผนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งขึน้ อยู่กบั 3 องค์ประกอบเหล่านี ้ 1) การคานวณหาแมทริกส์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรหรือระหว่างผูต้ อบ โดยพิจารณาว่าความสัมพันธ์นนั้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดกลุ่มตัวแปรตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่ม
ผูต้ อบตามความสัมพันธ์ระหว่างผูต้ อบ 2) การวางแผนการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากจานวนตัว
แปรที่จะนามาวิเคราะห์ ลักษณะของตัวแปร และระดับของการวัดตัวแปรที่ยอมรับได้ 3) ขนาด
ตัวอย่างผูต้ อบที่จะใช้ในการวิเคราะห์
2.1 ความสัมพันธ์นนั้ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือระหว่างผูต้ อบ
เป็ นอันดับแรกของการตัดสินใจในการวางแผนวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง การวิเคราะห์
องค์ประกอบนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรหรือกลุ่มผูต้ อบ หากเป็ นการวิเคราะห์เพื่อจัด
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กลุ่มผูต้ อบจะเรียกว่า Q-Type Factor Analysis หรือ Cluster Analysis ส่วนถ้าเป็ นการวิเคราะห์
เพื่อจัดกลุม่ ตัวแปรเรียนว่า R-Type Factor Analysis หรือ Factor Analysis โดยในการตัดสินใจจะ
ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
2.2 การเลือกตัวแปรมาวิเคราะห์และการวัดตัวแปรนัน้ จะต้องคานึงถึง
จ านวนของตัว แปร และระดับ ในการวัด ตัว แปร โดยทั่ว ไปนั้น การวัด ตัว แปรในการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบจะเป็ นการวัดข้อมูลในระดับต่อเนื่อง แต่ บางครัง้ ถ้าตัวแปรบางตัวเป็ นตัวแปรดัมมี่
(Dummy Variables, 0-1) ก็ ส ามารถน ามาวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบได้ แต่ ตัว แปรทุ ก ตัว เป็ น ตัว
แปรดัมมี่จะมีวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมกว่า คือ Boolean Factor Analysis ผูว้ ิจัย
จะพยายามใช้ตวั แปรให้นอ้ ยที่สดุ ในการวิเคราะห์อ งค์ประกอบโดยใช้จานวนตัวแปรตามเหตุผลที่
ต่ า งกัน ออกไป โดยทั่ว ไปแล้ว การวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบมี เ ป้ า หมายเพื่ อ หาโครงสร้า งหรื อ
องค์ประกอบ ควรใช้ตวั แปรอย่างน้อย 5 ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ และตัวแปรแต่ละตัวควรจะ
เป็ นตัวแปรสาคัญชีว้ ดั ถึงองค์ประกอบนัน้ ๆ ตามทฤษฎีหรือคานิยามศัพท์ เพื่อช่วยในการประเมิน
ความเที่ยงตรงของตัวแปรชีว้ ดั กับองค์ประกอบ
2.3 ขนาดตัวอย่าง ผูว้ ิจัยจะไม่ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีขนาด
ตัวอย่างน้อยกว่า 50 คน แต่จะใช้จานวนตัวอย่างอย่างน้อย 350 คนขึน้ ไป กฎทั่วไปในการกาหนด
ตัวอย่างที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบให้ไว้ว่า จานวนต้วอย่างที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
จะต้องมีจานวนอย่างน้อย 5 เท่าหรือมากกว่าของตัวแปรที่จะนามาวิเคราะห์ และถ้าต้องให้เป็ นที่
ยอมรับมากขึน้ ควรใช้จานวนอย่างน้อย 10 เท่าหรือมากกว่าของตัวแปรทัง้ หมด จะเห็นได้ว่าการ
เพิ่มสัดส่วนระหว่างจานวนตัวอย่างกับตัวแปรนัน้ เป็ นการเพิ่มเพื่อลดความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม
ซึ่งจะมีผลต่อระดับความมีนยั สาคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
3. การพิจารณาข้อตกลงเบือ้ งต้นในการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยส่วนมาก
การพิจารณาข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นเรื่องของการสมมติมากกว่าการ
ทดสอบทางสถิติ อย่างไรก็ตามการกระจายของข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นโค้งปกติยังเป็ นสิ่งจาเป็ นใน
กรณีท่ีมีการทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติขององค์ประกอบ แต่สิ่งที่ตอ้ งการอย่างมากในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้แก่ ระดับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร ดังนั้นผูว้ ิ จัยต้องแน่ใจว่า
แมทริกส์ของข้อมูลจะต้องมีความสัมพันธ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ ถ้าพิจารณาโดย
สายตาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยรวมแล้วมีค่าน้อยกว่า 0.30 แล้ว การ
วิเคราะห์องค์ประกอบอาจจะไม่เหมาะสม นอกจากนีก้ ารคานวณหาค่าความสัมพันธ์บ างส่วน
(Partial Correlation) ระหว่างตัวแปรจะช่วยทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว
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แปรเมื่อขจัดความสัมพันธ์ของตัวอื่นๆออกไป การที่ค่าความสัมพันธ์บางส่วนระหว่างตัวแปรมีค่า
น้อยจะช่วยทาให้ม่ ันใจมากขึน้ ว่ามีองค์ประกอบในแมทริกส์ขอ้ มูลนั้น ในทานองเดียวกันถ้าค่า
ความสัม พัน ธ์บ างส่ว นในระหว่ า งตัว แปรมี ค่ า สูง จะเป็ น ตัว ชี ้ใ ห้เ ห็ น ว่ า จะไม่ มี อ งค์ป ระกอบ
ในแมทริกส์ขอ้ มูลนัน้ ในโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS จะพิมพ์แมทริกส์ของความสัมพันธ์บางส่วนใน
รูปของ Anti-Image Correlation Matrix นอกจ่ากนีย้ งั มีวิธีอ่นื ที่ใช้ตรวจสอบแมทริกส์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ก็คือ Bartlett Test of
Sphericity ซึ่งเป็ นวิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการทดสอบแมทริกส์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การ
เพิ่มจานวนตัวอย่างจะทาให้วิธี Bartlett Test เพิ่มความไวต่อการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรมากขึ ้น ในท านองเดี ย วกั น ยั ง มี วิ ธี ข อง Measure of Sampling Adequacy (MSA) ที่ ใ ช้
ตรวจสอบแมทริ ก ส์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรว่ า มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะใช้ก ารวิ เ คราะห์
องค์ป ระกอบหรื อ ไม่ ค่ า ของ MSA จะมี พิ สัย อยู่ ร ะหว่ า ง 0 ถึ ง 1 ถ้า ค่ า MSA มี ค่ า เท่ า กับ 1
หมายความว่า ตัวแปรแต่ละตัวจะถูกทานายโดยปราศจากความคลาดเคลื่อนจากตัวแปรอื่นๆ การ
ตีความหมายของค่า MSA ทาได้ดงั นี ้
0.90 – 1.0 = ยอดเยี่ยม
0.80 – 0.89 = ดีมาก
0.70 – 0.79 = ปานกลาง
0.60 – 0.69 = พอใช้
0.00 – 0.59 = ใข้ไม่ได้
โดยค่าของ MSA นีจ้ ะเพิ่มขึน้ ถ้า 1) จานวนตัวอย่างเพิ่มขึน้ 2) ค่าเฉลี่ยของ
ความสัม พัน ธ์เ พิ่ ม ขึ น้ 3) จ านวนตัว แปรเพิ่ ม ขึ ้น 4) จ านวนองค์ป ระกอบลดลง ผู้วิ จัย จึ ง ควร
ตรวจสอบค่า MSA แต่ละตัวแปรก่อน และหากพบว่าค่า MSA ของตัวแปรไหนอยู่ในระดับต่าหรือ
ใช้ไม่ได้ ให้ขจัดตัวแปรนัน้ ออกจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ จนกว่าจะได้ค่า MSA ที่ยอมรับได้
ข้อตกลงเบือ้ งต้นอีกหนึ่งข้อของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ เงื่อนไขขององค์ประกอบและ
โครงสร้างจะต้องมีอยู่ในกลุ่มของตัวแปรที่เลือกมาศึกษา ดังนัน้ ผูว้ ิจัยต้องแน่ใจว่ากลุ่มตัวแปรที่
สัง เกตและวัดมาศึก ษาจะต้อ งมี ความเที่ ยงตรง (Validity) และความเหมาะสมในการที่ จ ะใช้
วิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบ ทั้ง นี ้เ พราะว่า ไม่ มี เ ทคนิ ค วิ ธี ใ ดที่ ใช้เป็ น ตัว กลางในการทดสอบความ
เหมาะสมของกลุ่มตัวแปรในการวิเคราะห์องค์ประกอบนอกจากมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เท่านัน้
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4. การเลือกวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในขั้นตอนนีผ้ ูว้ ิจัยต้องคานึง ถึง
ปัจจัย 2 ข้อนี ้ คือ
4.1 การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์หรือสกัดองค์ประกอบ ระหว่างวิธีการ
วิ เ คราะห์ แ บบหาส่ ว นประกอบหลั ก (Component Analysis) กั บ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบหา
องค์ประกอบร่วม (Common Factor Analysis)
เริ่ม จากการวิเ คราะห์ส่วนประกอบหลัก (Component Analysis) เป็ น
วิธีการที่ใช้เมื่อมีวัตถุประสงค์ท่ีจะหาภาพรวมของข้อมูลสารสนเทศทัง้ หมดหรือความแปรปรวน
รวม (Total Variance) เกี่ยวกับข้อมูลเดิมโดยให้มีจานวนองค์ประกอบน้อยที่สดุ ในจุดมุ่งหมายของ
การใช้ในการทานาย วิธีการวิเคราะห์ชนิดนีไ้ ด้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบแกนหลัก (Principal
Component Analysis) โดยจะพิจารณาความแปรปรวนร่วมก่อนแล้วสกัดองค์ประกอบโดยให้
สัดส่วนที่เป็ น ความแปรปรวนเฉพาะ (Unique Variance หรือ Error Variance) ให้มีค่าน้อยที่สุด
ขัน้ ตอนของการวิเคราะห์เริ่มจากการให้ค่า 1 (Unity) อยู่ในเส้นทแยงมุมของแมทริกส์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ซึ่งบอกถึงความแปรปรวนรวม จากนัน้ กาจัดตัวที่ มีค่าน้อยที่สุดออกไป เหลือแต่
ส่วนที่เรียกว่า องค์ประกอบร่วมที่เรียกว่า แมทริกส์องค์ประกอบ (Factor Matrix) ซึ่งค่าของส่วนที่
เป็ น Communalities (ค่ า ประมาณของความแปรปรวนที่ แ ชร์ร่ ว มกั น อยู่ ร ะหว่ า งตั ว แปรกั บ
องค์ประกอบ) จะอยู่ในเส้นทแยงมุมของแมทริกส์องค์ประกอบ
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบร่ ว ม (Common Factor Analysis) เป็ น
วิธีการที่ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ประกอบร่วมหรือมิติร่วมที่ตัวแปรต่างๆแชร์ร่วมกันอยู่
การวิ เ คราะห์ช นิ ด นี ้ไ ด้แ ก่ การวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบแกนหลัก (Principal Axis Foctoring,
Maximum Likelihood, Alpha Foctoring, Image Factoring, Unweighted Least Squares, and
Generalized Least Squares) การวิ เ คราะห์ช นิ ด นี ้จ ะตรงกั บ จุ ด ทุ่ ง หมายของการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบที่แบ่งความแปรปรวน (Total Variance) ออกเป็ น 3 ส่วนคือ 1) ความแปรปรวนร่วม
(Common Variance) 2) ความแปรปรวนเฉพาะ (Specific Variance) และ 3) ความแปรปรวน
คลาดเคลื่อน (Error Variance)
ผู้วิจัยต้องเลือก 2 วิธี ดัง กล่าว โดยขึน้ อยู่กับหลักเกณฑ์ 2 ข้อดัง นี ้ 1)
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 2) ความรูเ้ กี่ยวกับความแปรปรวนของตัวแปร อย่างไร
ก็ตามวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักและส่วนประกอบร่วมจะให้ผลเหมือนกันเมื่อจานวนตัว
แปรที่นามาวิเคราะห์มีมากกว่า 30 ตัวแปรขึน้ ไป หรือค่า Communalities ของตัวแปรส่วนใหญ่มี
ค่า .60 ขึน้ ไป
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4.2 การกาหนดจานวนองค์ประกอบตามโครงสร้างที่สกัดได้จากข้อมูล
การเลือกใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบจะขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เมื่อกลุ่มของตัวแปร
ต่างๆถูกสกัดออกเป็ นองค์ประกอบ วิธีการสกัดองค์ประกอบจะเริ่มจากการสกัดองค์ประกอบแรก
ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่ตวั แปรต่ างๆมาแชร์ร่วมกันโดยมีความแปรปรวนร่วมมากที่สดุ องค์ประกอบ
ตัวที่สองจะเป็ นองค์ประกอบที่ตวั แปรต่างๆมาแชร์ร่วมกันโดยมีความแปรปรวนร่วมรองลงไปจาก
องค์ประกอบแรก องค์ประกอบตัวที่สามจะเป็ นองค์ประกอบที่ตัวแปรต่างๆมาแชร์ร่วมกันโดยมี
ความแปรปรวนร่วมรองลงไปจากองค์ประกอบที่ สองไปเรื่อยๆ ปั ญหาของการสกัดองค์ประกอบ
ช่ วงนีจ้ ะเกิดขึน้ คือ เมื่ อไหร่ถึง จะหยุดการสกัด นั่นหมายถึง จานวนองค์ประกอบที่สกัดได้นั้น
เหมาะสมและพอดีกับข้อมูลเดิม เกณฑ์ในการที่จะหยุดเพื่อกาหนดจานวนองค์ประกอบมีหลาย
เกณฑ์ ได้แก่ Latent Root (Eigenvalue) Criterion, A Priori Criterion, Percentage of Variance
Criterion, Scree Test Criterion, Heterogeneity of Respondents Criterion เป็ นต้น โดยเกณฑ์
ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มคื อ Latent Root ซึ่ ง จะพิ จ ารณาเฉพราะองค์ป ระกอบที่ มี ค่ า Latent Root หรื อ
Eigenvalue มากกว่า 1.0 ว่าเป็ นองค์ประกอบที่ มี นัยส าคัญ แต่วิธีนีจ้ ะเหมาะสมเมื่ อตัวแปรที่
วิเคราะห์อยู่ระหว่าง 20 ถึง 50 ตัวแปร
5. การตีความหมายองค์ประกอบ เป็ นการตีความหมายขององค์ประกอบ
และคัดเลือกองค์ประกอบที่สกัดได้ในครัง้ แรกนัน้ เป็ นแมทริกส์ขององค์ประกอบที่ยงั ไม่มีการหมุน
แกน (Unrotated Factor Matrix) ซึ่งจะแสดงจานวนขององค์ประกอบเบือ้ งต้นที่ได้จากการสกัด
องค์ประกอบ แมทริกส์ขององค์ประกอบจะประกอบด้วย นา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading
ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบ) ของตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบทรี่ยงั ไม่
มีการหมุนแกนซึ่งถือว่าเป็ นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการลดจานวนตัวแปรลงอยู่ในรูปของ
องค์ประกอบเท่านัน้ แต่องค์ประกอบที่ยังไม่ได้หมุนแกนจะไม่สามารถให้ขอ้ มูลสารสนเทศเพียง
พอที่จะตีความหมายได้ ทัง้ นีเ้ พราะนา้ หนักองค์ประกอบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัว
กับองค์ประกอบแต่ละอัน ถ้าค่านา้ หนักองค์ประกอบระหว่างตัวแปรแต่ละตัวและองค์ประกอบแต่
ละอันยิ่งสูงจะทาให้เชื่อมั่นได้ว่าตัวแปรนัน้ เป็ นตัวแทนขององค์ประกอบได้ การหมุนแกจะช่วยให้
องค์ประกอบ โครงสร้างดูง่ายและมีความหมายดีขึน้ ดังนั้นการหมุนแกนจึงเป็ นกระบวนการที่
สาคัญเพื่อที่จะทาให้องค์ประกอบดูชัด เจนขึน้ นอกจากนีย้ ังสามารถลบตัวแปรออกไปได้บางตัว
และการเปลี่ยนวิธีการหมุนแกนแบบอื่น เพื่อช่วยในการตีความหมายหรือเพิ่มจานวนองค์ประกอบ
ที่แตกต่างกันออกไปได้
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ในการหมุ น แกนองค์ ป ระกอบ มี แ กนหมุ น ที่ ง่ า ยที่ สุ ด คื อ Orthogonal
Rotation Method คื อ การหมุน แกน 90 องศา วิ ธี ก ารหมุน นี ้เ รี ย กว่ า Varimax, Equimax and
Quartimax ส่ ว นการหมุ น แกเป็ น มุม แหลมเรี ย กว่ า Oblique Rotation Method มี วิ ธี ก ารหมุน
เรียกว่า Oblimin, Promax and Orthoblique โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความสาคัญของนา้ หนัก
องค์ประกอบในการตีความหมายองค์ประกอบ การทาการตัดสินใจจะขึ น้ อยู่กบั คุณค่าของนา้ หนัก
องค์ประกอบและจานวนตัวแปรที่จะมาพิจารณา นั่นคือ การพิจารณาความมีนัยสาคัญของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบ
6. ความเที่ ย งตรงของการวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบ จะเกี่ ย วข้อ งกั บ การ
ตรวจสอบและประเมินระดับการสรุปผลจากการวิเคราะห์จากตัวอย่างอ้างอิงไปยังประชาการ โดย
มีวิธีตรวจสอบและประเมินความเที่ยงตรง คือ Validation ทาได้โดยการยืนยันและประเมินผลการ
วิเคราะห์โดยการทาซา้ กับตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งและนาผลมายืนยันกับผลการวิเคราะห์ครัง้ ก่อน
การยืนยันผลสามารถทาได้โดยการแยกตัวอย่างออกเป็ นสองกลุ่มแล้ววิเคราะห์องค์ประกอบของ
สองกลุ่มและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ วิธีการที่ใช้ในการเปรียบเทียบรูปแบบขององค์ประกอบ
ที่ได้จากการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่า งที่ต่างกัน ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) นอกจากนี ้ค วามคงที่ ข ององค์ป ระกอบยัง ขึ น้ อยู่ กั บ สั ด ส่ ว น
ระหว่างจานวนของตัวแปรกับกลุม่ ตัวอย่าง จึงสอดคล้องกับนักวิชาการได้แนะนาว่าให้เพิ่มสัดส่วน
ของตัวแปรกับกลุม่ ตัวอย่างให้มากขึน้
7. การใช้ป ระโยชน์จ ากผลของการวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบ ซึ่ง ขึ น้ อยู่ กับ
วัตถุประสงค์ของการนาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไปประยุกต์ใช้ ทัง้ เพื่อการลดจานวนตัวแปร
ลงหรือเพื่อคัดเลือกตัวแปรว่าเหมาะสมต่อการที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์บางอย่างต่อหรือไม่
รู ปแบบการวิเคราะห์จะแตกต่างออกไป กล่าวคือ (1) ตรวจสอบแมทริกส์ขององค์ประกอบและ
เลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับองค์ประกอบแต่ละตัวมาเป็ นตัวแทนของตัวแปรชีว้ ัดของ
องค์ประกอบนัน้ ส่วนตัวแปรอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กนั ต่าจะถูกตัดทิง้ (2) นาตัวแปรที่ได้คดั เลือกมา
ใช้เป็ นตัวแปรชีว้ ัดหรือข้อความคิดเห็นเพื่อใช้เป็ นมาตรส่วนการประเมินค่า (Rating Scale) ของ
แบบสอบถาม นอกจากนีย้ งั (3) สามารถให้คะแนนตามนา้ หนักขององค์ประกอบที่เรียกว่า คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Scores) เพื่อใช้ในการเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์อย่างอื่นต่อไป
5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์ (2541) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจไว้ว่า
เป็ นเครื่องมือที่ใช้สารวจข้อมูล กาหนดจานวนองค์ประกอบ อธิบายความแปรปรวนร่วมระหว่างตัว
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แปรเมื่อผูว้ ิจัยไม่มี หลักฐานหรือทฤษฎีเพียงพอส าหรับใช้ในการกรอบสมมติฐ านเกี่ยวข้องกับ
จานวนองค์ประกอบของข้อมูลที่วดั ได้
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ มีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นว่า
1) Common Factors ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั
2) ตัวแปรที่สงั เกตได้ทงั้ หมดต้องเป็ นผลโดยตรงจาก Common Factors
3) Unique Factors แต่ละตัวจะต้องไม่สมั พันธ์กนั
4) ตัวแปรที่สงั เกตได้ทกุ ตัวจะต้องเป็ นผลโดยตรงจาก Unique Factors
5) Common Factors ทัง้ หมดไม่สมั พันธ์กบั Unique Factors
ขัน้ ตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจแบ่งได้ 5 ขัน้ ตอน คือ
1) เก็บข้อมูลและสร้างเมทริกส์สหสัมพันธ์
อันดับแรกในขั้นตอนของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้มาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ตอ้ งการวิเคราะห์ และนามา
เสนอในรูปแบบของเมทริกส์สหสัมพันธ์
2) การสกัดองค์ประกอบ
ผู้วิ จัย จะต้อ งค้น หาจ านวนองค์ป ระกอบที่ มี ค วามสามารถเพี ย งพอที่ จ ะ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ โดยวิธีการที่ใช้มากในโปรแกรม SPSS คือ วิธี
Principal Component Analysis โดยผลลัพธ์ท่ไี ด้จะนามาเป็ นส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับจานวน
ขององค์ประกอบที่จะนาไปวิเคราะห์ต่อไป กฎที่นิยมใช้ในการกาหนดจานวนองค์ประกอบ คือ
Eigenvalue ค่า Loading ที่ได้มาจะอยู่ใต้หวั ข้อ Factor ซึ่งเป็ นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแต่ ล ะตัว กับ องค์ป ระกอบ โดยค่ า Loading จะมี พิ สัย ระหว่ า ง -1 ถึ ง 1 จากนั้น จะมี ค่ า
Communality ก็คือเปอร์เซ็นของความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละตัวกับองค์ประกอบ
3) เลือกวิธีหมุนแกน
หลังจากได้ค่าที่มาจากการสกกัดองค์ประกอบแล้ว ซึ่งยังคงเป็ นเรื่องยากใน
การแปลข้อมูลความหมายขององค์ประกอบ โดยสังเกตได้จากค่า Loading ที่สูงมากๆ วิธีการ
ต่อมาจึงต้องทาการหมุนแกน ซึ่งมี 2 วิธี คือ 1) Orthogonal ใช้ในกรณีท่ตี วั แปรเป็ นอิสระจากกัน มี
วิธีการย่อยให้เลือกอีก 3 แบบ คือ 1.1 Varimax 1.2 Equamax 1.3 Quartimax และวิธีหมุนแกน
อีกหมึ่งวิธี คือ 2) Oblique แบบ Oblimin ใช้ในกรณีท่ีตวั แปรแต่ละตัวสัมพันธ์กนั โดยโปรแกรมจะ
เลื อ กหมุ น โดยวิ ธี Orthogonal แบบ Varimax หลัง จากหมุ น แกนแล้ว ค่ า Loading จะมี ก าร
กระจายระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งทาให้การแปลข้อมูลความหมายขององค์ประกอบง่ายขึน้
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4) เลือกค่า Loading
เพื่อจะได้ทราบว่าตัวแปรใดบรรจุอยู่ในองค์ประกอบใด สามารถทาได้โดย
การพิจารณาจากค่า Loading ซึ่งปกติจะใช้เกณฑ์ท่ี .3 - .4 แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความ
เหมาะสม ถ้าขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีเพียง 100 ค่า Loading ควรใช้อย่างต่า .4 และจะใช้เกณฑ์
Loading อย่างต่า .3 เมื่อขนาดกลุม่ ตัวอย่างมีมากกว่า 175
5) การตัง้ ชื่อองค์ประกอบ
การตัง้ ชื่อองค์ประกอบควรจะสัน้ โดยอาจจะใช้เพียงแค่ 1-2 คา นอกจากนี ้
ยังต้องมีความหมายสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์ประกอบ โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึง
กันระหว่างตัวแปรที่อยู่ในองค์ประกอบ ผูว้ ิจยั ค้นคว้ามาตามโครงสร้างของทฤษฎี ก็อาจจะต้องการ
ใช้ช่ือองค์ประกอบตามทฤษฎีท่ไี ด้คน้ คว้ามาหรือผูว้ ิจยั อาจจะตัง้ ชื่อใหม่ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ
ผูว้ ิจยั เอง
5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
5.3.1 ความหมายและทฤษฎี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติท่ีมีอานาจ
การทดสอบสูงและเหมาะกับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย,
2555) โดยมีคณ
ุ ประโยชน์ท่ีสาคัญก็คือ การลดปริมาณข้อมูลหรือตัวแปร ผ่านทางการรวมตัวแปร
หลายตัวที่สมั พันธ์กนั สร้างเป็ นตัวแปรใหม่ท่เี ป็ นตัวแปรที่เป็ นคุณลักษณะ (Trait) และผลจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบนอกจากจะช่วยให้นักวิจัยได้ผลการวัดที่ถูกต้องแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจถึง
โครงสร้างความสัม พันธ์ร ะหว่ างตัว บ่ง ชี ้ และความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างตัว บ่ง ชี ้และองค์ป ระกอบ
นอกจากนีย้ งั สามารถนาองค์ประกอบไปใช้ในการวิเคราะห์ศกึ ษาความสัมพันธ์ต่อไป
การวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบเป็ น สถิ ติ วิ เ คราะห์ตัว แปรพหุ น าม (Multivariate
Statistical Analysis) ประเภทเทคนิคตัวแปรสัมพันธ์กนั (Interdependent Techniques) โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ที่นักวิจัยมีทฤษฎีหรือมี โมเดลการวัดแล้ว และค่อนข้างแน่ใจว่าข้อมูลซึ่งมี หลายตัวแปรนั้นจะ
รวมกันเป็ นจานวนทัง้ หมดกี่องค์ประกอบ และเป็ นองค์ประกอบชนิดใด ดังนัน้ การใช้สถิติวิเคราะห์
เป็ นเพียงเครื่องมือพิสูจน์ความถูกต้องของโมเดลการวัด เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธทฤษฎีก ารวัด
คุณลักษณะที่ศกึ ษา
5.3.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนั้นคล้ายกับวัตถุประสงค์
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ แต่แตกต่างกันที่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนัน้
เป็ นการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าโมเดลการวัดที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์และโมเดลการวัดที่ได้จาก
ทฤษฎีสอดคล้อง (Fit) กันจริง ซึ่งสรุปวัตถุประสงค์ออกมาได้ 4 ประการดังนี ้
5.3.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีห้ รือองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อที่จะยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบที่สร้างขึน้ ตามหลักทฤษฎี อันเป็ นการ
สรุปสาระข้อมูล ซึ่งสามารถนาไปใช้ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
5.3.2.2 เพื่ อ ศึก ษาวิ เ คราะห์โ ครงสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว บ่ ง ชี ้กับ
องค์ประกอบในโมเดลการวัด การสร้างองค์ประกอบเป็ นตัวแทนในการวัดจะเป็ นตัวแทนของตัว
บ่ ง ชี ้จ านวนมาก ซึ่ ง จะเป็ น การลดปริ ม าณข้อ มูล (Data Reduction) เพื่ อ ที่ จ ะได้จ านวนของ
องค์ประกอบที่นอ้ ยลงโดยอิงจากโมเดล
5.3.2.3 เพื่อสร้างตัวแปรใหม่ โดยการประมาณค่าคะแนนองค์ประกอบจาก
ชุดตัวแปรที่สงั เกตได้
5.3.2.4 เพื่อศึกษาประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เช่น (1)
งานวิ จัย ที่ ผู้วิ จัย มุ่ง ที่ จ ะพัฒ นาและตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด และเครื่ อ งมื อ วัด
คุณลักษณะที่มีทฤษฎีรองรับ (2) งานวิจั ยที่มุ่งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชีต้ ามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (3) งานวิจัยที่นักวิจัยต้องการลดจานวนตัวแปร (4) งานวิจัยที่มุ่งตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของเครื่องมือ (5) งานวิจัยที่นักวิจัยมุ่งศึกษาและ
พัฒนาโมเดลการวัด เพื่อยืนยันความถูกต้องชองทฤษฎีการวัดใหม่ๆ
5.3.3 หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันถูกพัฒนาเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
ของการวิเคราะห์เชิงสารวจ ผ่านทางการศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปรหลายตัว และนักวิจัยต้องมี
กรอบแนวคิดที่มีทฤษฎีรองรับ เพื่อที่จ ะยืนยันว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบนัน้ สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์และเพื่อลดจานวนตัวแปรโดยสร้างเป็ นองค์ประกอบ (Factor) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
หรือตีความต่อไป
โดยการวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น เป็ น โมเดลสมการโครงสร้า ง
(Structural Equation Model: SEM) หรือ โมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship: LISREL)
ซึ่งในโมเดลประกอบด้วยตัวแปรแฝง (Latent Variables) หรือองค์ประกอบซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์
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รู ป วงกลมหรื อ วงรี และตัว แปรที่ สัง เกตได้ (Observed Variables) ซึ่ง แทนด้ว ยสัญ ลัก ษณ์รู ป
สี่เหลี่ยม โดยมีลกู ศรแสดงเส้นทางอิทธิพล ดังภาพประกอบ 3
X1
X2

K1

X3
X4

K2

X5
ภาพประกอบ 3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
5.3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.3.4.1 กาหนดวัตถุประสงค์การวิจัยและมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจยั และสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั หรือโมเดล
5.3.4.2 กาหนดแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าควรมี 100 คน และควรมีอย่างน้อย 5 – 10 คนต่อ 1 ตัวบ่งชี ้ หรือ
10 – 20 คนต่อหนึ่งพารามิเตอร์ ในกรณีท่ีโมเดลมีความซับซ้อนมากหรือมีความคลาดเคลื่อนใน
การสร้างโมเดลสูง หรือตัวแปรมีการแจกแจงไม่เป็ นเส้นโค้งปกติ ควรเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้
มากขึน้ อย่างน้อย 15 คนต่อพารามิเตอร์ และควรวางแผนให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นตัวแปรมีร ะดับการวัด
แบบอันตรภาคเป็ นอย่างต่า
5.3.4.3 เมื่อได้ขอ้ มูลแล้ว ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ต้องมีการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นก่อน 5 ข้อ ดังนี ้ (1) หน่วยตัวอย่างต้องมาจากการสุม่ และเป็ นอิสระต่อ
กัน (2) ตัวแปรหรือตัวบ่งชีต้ อ้ งเป็ นตัวแปรต่อเนื่องและมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ (3) ตัวแปรต้องมี
ความสัมพันธ์กนั และลักษณะความสัมพันธ์เป็ นแบบเส้นตรง (4) การกระจายของตัวแปรหนึ่งใน
ทุกค่าของอีกตัวแปรหนึ่งมีค่าไม่ต่างกัน (5) ตัวแปรหรือตัวบ่งชีเ้ ป็ นตัวแปรที่วัดคุณลักษณะหรือ
องค์ประกอบเดียวกัน มีความสัมพันธ์กัน ตรวจสอบจากค่า Kaiser-Myer-Olkin’s Measures of
Sampling Adequacy (KMO) ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ค วรมี ค่ า เกิ น 0.6 ผลการทดสอบ KMO ใน
ภาพรวมด้ ว ย Bartlett’s Test of Sphericity ควรปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน ซึ่ ง แสดงว่ า ตั ว แปรมี
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ความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบได้ จะเห็นได้ว่าข้อตกลงที่ กล่าวมา ไม่มีขอ้ ที่ว่า
ด้วยเทอมของความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชีท้ กุ ตัวเป็ นอิสระต่อกันและเป็ นอิสระต่อองค์ประกอบ
5.3.4.4 ต่อมาเป็ นขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่สามารถวิเคราะห์ SEM ได้ โดยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขั้น ตอนที่ 1 การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์แ ละการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย
ประเมินค่าพารามิเตอร์ในโมเดลผ่านวิธี Maximum Likelihood Estimation รวมทั้งการทดสอบ
นัยสาคัญของค่าพารามิเ ตอร์และการทดสอบสมมติฐานของโมเดลว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจัก ษ์ห รื อ ไม่ โดยใช้ส ถิ ติ ท ดสอบ เช่ น ค่ า Chi Square, Goodness of Fit, and Root Mean
Square Residual
ขัน้ ตอนที่ 2 การปรับโมเดล เป็ นการปรับโมเดลให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้โดยปรับค่าพารามิเตอร์ โดยใช้เกณฑ์ค่าของ Standardized Residuals ซึ่งควรมีค่า
ระหว่าง -2 และ +2
ขั้นตอนที่ 3 การตีผลการวิเคราะห์ ขั้นตอนนีจ้ ะคล้ายกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ นักวิจัยต้องรายงานค่านา้ หนักขององค์ประกอบ (Factor Loading) ซึ่ง
บอกนา้ หนักของตัวแปรในองค์ประกอบ นอกจากนี ้รายงานค่าความแปรปรวนที่องค์ประกอบ
สามารถอธิบายได้ค่าที่ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของรายงานค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และรายงานค่าสัมประสิทธิ์ในการสร้างองค์ประกอบ (Factor
Score Regression) นอกจากนี ้อ าจต้อ งตรวจสอบความตรงของผลการวิ เ คราะห์ซ่ึง เป็ น การ
เปรียบเทียบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างอีกชุดหนึ่ง (Additional or Validated Sample) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล
โดยสรุ ปแล้วการวิเ คราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน นับว่าเป็ นเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยืนยันว่าโมเดลที่
ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์และโมเดลที่ได้จากทฤษฎีสอดคล้องกันจริง นอกจากนีย้ ังใช้เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีห้ รือตัวแปรที่สงั เกตได้ และความสัมพันธ์ระหว่างชุดองค์ประกอบหรือ
ตัวแปร และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันยังสามารถใช้ในการลดข้อมูลหรือตัวแปรอีกด้วย
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6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
กิตติภฏั รัตตนุสสรณ์ (2561) ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปรียบเทียบระกับการบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียนตามปั จจัยด้านบุคคลของครู เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน และภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน โดยผลการวิจยั พบว่า
1) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มาก
ที่สดุ คือ ด้านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
2) การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้าน
การกาหนดวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ
3) การรับรู เ้ กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จาแนกตามปั จจัยด้าน
บุคคลของครู พบว่า ครู ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการรับรู เ้ กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
4) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
5) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์การบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ได้รอ้ ยละ 81.0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยด้านที่
ส่งผลมากที่สดุ คือ การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองมา คือ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
และการจัดตัง้ ควบคุมองค์กรให้สมดุล ตามลาดับ
จิรชยา จาระนัย (2559) ได้ศึกษาระดับกระบวนการบริหารโครงการ Mini English
Program (MEP) ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับกระบวนการบริหารโครงการ Mini English Program
(MEP) ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สดุ ทุก
ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านขัน้ ตอนการกาหนดโครงการ ด้านขัน้ ตอนการเปิ ด
โครงการ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติโครงการ และด้านขั้นตอนการวางแผนโครงการ และผลการ
วิ เ คราะห์เ ปรี ย บเที ย บระดับ กระบวนการบริห ารโครงการ Mini English Program (MEP) ของ
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โรงเรียนประถมศึก ษาในสัง กัด ส านักงานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา กรุ ง เทพมหานคร
จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาของครู และประสบการณ์การสอน พบว่า
1. ครูท่มี ีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงานกระบวนการบริหารโครงการ
โดยรวมไม่ต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านขั้นตอนการกาหนดโครงการแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
2. ครูท่มี ีวฒ
ุ ิการศึกษาทางภาษาอังกฤษต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการบริหารโครงการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ครู ท่ี มี ป ระสบการณ์ก ารสอนต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บัติ ง าน
กระบวนการบริหารโครงการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
นิมิตร ธิยาม (2558) ได้ศกึ ษาการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ เอ็ม อี พี โรงเรียน
จอมทอง ผลการประเมิ น พบว่ า โดยรวมทั้ง ด้า นสภาพแวดล้อ ม ด้า นปั จ จัย เบื ้อ งต้น ด้ า น
กระบวนการ และด้านการผลิต มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อม หลักการและเหตุผล สัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
ห้อ งเรี ย นพิ เ ศษเอ็ ม อี พี โรงเรี ย นจอมทอง จัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ นโยบาย
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ก ารติ ด สิ น ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ด้า นปั จ จัย เบื อ้ งต้น พบว่ า มี ค วามเหมาะสมและโดยทั่วไป
เพียงพอถึงมาตรฐานระดับสูง เทียบกับเกณฑ์การประเมินถือว่าผ่านเกณฑ์ ในด้านกระบวนการ
พบว่า กระบวนการดาเนินโครงการมีความเหมาะสมในระดับสูง เทียบกับเกณฑ์การประเมินถือว่า
ผ่านเกณฑ์ ในด้านผลผลิตพบว่าผูป้ กครอง นักเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจ โดยทั่วไปแล้ว
จะอยู่ในระดับสูง เทียบกับเกณฑ์การประเมินถือว่าผ่านเกณฑ์
อาทิตย์ อาจหาญ (2558) การพัฒ นารู ปแบบการประเมิ นการจัดการเรี ยนรู ้ข อง
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิจัยครัง้ นีม้ ีความมุ่ง
หมายเพื่อพัฒนารู ปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู ข้ องโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยั พบว่า
1. รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะเป็ นแผนภูมิโครงสร้างที่สัมพันธ์กัน 7 องค์ประกอบ คือ
หัวข้อการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน สิ่งที่ม่งุ ประเมิน วิธีการประเมิน ผูท้ าการประเมิน
เกณฑ์การประเมินและผูใ้ ช้สารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อเป็ นสารสนเทศใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย สิ่งที่ม่งุ ประเมินประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น
ในการจัดการเรียนรู ้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ด้านผลผลิตการจัดการเรียนรู ้ และด้านการ
บริหารเครือข่าย การจัดการเรียนรู ้ วิธีการประเมินประกอบด้วยขัน้ ตอนในการประเมินเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินและระยะเวลาการประเมิน เกณฑ์การประเมินเป็ นเกณฑ์สมั บูรณ์ท่ีพฒ
ั นาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ผลการประเมินรู ปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู ข้ องโรงเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง ด้านความ
เป็ นไปได้ และด้านประโยชน์ในการนาไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยสรุ ปรู ปแบบการประเมิ นการจัดการเรียนรู ข้ องโรงเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึน้ ทาให้โรงเรียนมีพฒ
ั นาการ
ในการจัดการเรียนรูแ้ ละมีมาตรฐานการประเมินด้านการใช้ประโยชน์ มีความเหมาะสม มีความถูก
ต้องและมีความเป็ นไปได้สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
เกวลิน ไชยสวัสดิ์ (2557) วิจยั การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพการจัด
การศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษา โดยมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ค้ น หาองค์ป ระกอบและตัว บ่ ง ชี ้คุณ ภาพการจัด
การศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา และเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาตามองค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพการ
จัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษา ผลการวิ จัย พบว่ า องค์ป ระกอบและตัว บ่ ง ชี ้คุณ ภาพการจัด การศึก ษา
ห้องเรียนพิเ ศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความพร้อมของสถานศึกษาและบุคลากร 2)
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการ
พัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ (SME) ของโรงเรี ย นด้า นความพร้อ มของ
สถานศึกษาและบุคลากรมี 3 แนวทาง คือ 1) การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ SME 2) การเตรียมความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ SME 3) การ
เตรียมความพร้อมด้านการประเมินผลโครงการและการพัฒนาโครงการ SME อย่างต่อเนื่องด้าน
การบริหารจัดการสถานศึกษามี 3 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโครงการ SME
2) การพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู ้ 3) การพัฒนาด้านบุคลากรในโครงการ
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SME ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามี 2 แนวทาง คือ 1) การกาหนดคุณสมบัติหน้าที่และ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SME ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของโครงการ 2) กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนและด้านการส่ งเสริม และพัฒ นาศักยภาพของผูเ้ รียนมี 2 แนวทาง คือ 1) ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SME 2) การส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนได้นาความรู ท้ ่ีได้รบั จากการเรียนการสอนในโครงการ SME ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการ
ดาเนินชีวิต ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ คือ 1) กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ขยายการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) โดยการกาหนด
หลัก สูต รและมาตรฐานการเรี ย นรู ้ การวัด ผลประเมิ น ผล ระบบติ ด ตามประเมิ น ผลและการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่ชดั เจนมากยิ่งขึน้ 2) ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ ่ีได้จากงานวิจัยมาใช้ในการ
ประเมิ นผลโครงการ 3) หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานในชุม ชนได้มี ส่วนในการสนับสนุนให้
โรงเรียนได้มีแหล่งเรียนรูท้ ่ีหลากหลายและมีความทันสมัยมีการนาเทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4) การนาแนวทางไปใช้ควรประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและ
ความพร้อมของโรงเรียน
อดิศกั ดิ์ มุ่งชู (2555) ศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเ ศษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและพัฒนารู ปแบบการ
บริหารงานการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 2) พัฒนารูปแบบ
การบริหารงานการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบของการพัฒนารู ปแบบการบริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารโรงเรียนที่เปิ ดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและหัวหน้างานผูร้ บั ผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่า
องค์ประกอบของการพัฒนารู ปแบบการบริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาด้านบริหาร 2)การพัฒนาด้านวิชาการ 3) การ
พัฒนาด้านบุคลากรและ 4) การพัฒนาด้านปั จจัยเอือ้ ต่อการเรียนการสอนได้ตัวบ่งชี ้ จานวน 64
ตัว บ่ ง ชี ้ และการพัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงานการพัฒ นาห้อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ คือ 1) การพัฒนาด้านบริหาร 2) การพัฒนาด้าน
วิชาการ 3) การพัฒนาด้านบุคลากรและ 4) การพัฒนาด้านปัจจัยเอือ้ ต่อการเรียนการสอนเป็ นการ
น าวงจรคุณ ภาพ PDCA มาบริห ารงานการพัฒ นานัก เรี ย นห้อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
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เทคโนโลยีจากการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพบว่า ผลการประเมินตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จขององค์ประกอบของการพัฒนารู ปแบบการ
บริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 64 ตัวบ่งชี ้ โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นอกจากนีผ้ ลการประเมิ นรู ปแบบการบริหารงานการพัฒนา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผูร้ ่วมสัมมนามีความเห็นว่า เป็ นรู ปแบบที่ดีมีความ
เหมาะสมมีความเป็ นไปได้และมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้อย่างยิ่ง
กรรณิ ก าร์ พงศ์กิ ต ติ ธั ช (2553) ได้ศึก ษาและเปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการ
บริหารความเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหนองคาย ผลการวิจยั
พบว่า สภาพการบริหารความเสี่ ยงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู อยู่ในระดับมากทั้ง
โดยรวมและรายด้าน และผูบ้ ริหารกับครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงไม่
แตกต่างกันทัง้ โดยรวมและรายด้าน ปั ญหาการบริหารความเสี่ยงตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
และครูอยู่ในระดับน้อยทัง้ โดยรวมและรายด้าน และผูบ้ ริหารกับครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหา
การบริหารความเสี่ยงไม่ต่างกันทัง้ โดยรวมและรายด้าน ผูบ้ ริหารในโรงเรียนทัง้ 3 ขนาดเห็นว่า
โรงเรียนมี การบริหารความเสี่ ยงอยู่ในระดับมากทั้ง โดยรวมและรายด้าน และมี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงไม่แตกต่างกันทัง้ โดยรวมและรายด้าน ผูบ้ ริหารในโรงเรียนทัง้
3 ขนาดเห็นว่าโรงเรียนมีปัญหาการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยทัง้ โดยรวมและรายด้าน และ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงไม่แตกต่างกันทัง้ โดยรวมและรายด้าน ครู ใน
โรงเรียนทัง้ 3 ขนาดเห็นว่าโรงเรียนมีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมากทัง้ โดยรวมและรายด้าน
และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงไม่แตกต่างกันทัง้ โดยรวมและรายด้าน ครู
ในโรงเรียนทัง้ 3 ขนาดเห็นว่าโรงเรียนมีปัญหาการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยทัง้ โดยรวม
และรายด้าน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงไม่แตกต่างกันทัง้ โดยรวม
และรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฎว่าครู ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่เห็นว่า
โรงเรียนมีปัญหาการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มากกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลาง นอกจากนัน้
ไม่ต่างกัน
สุมนา เสือเอก (2552) ได้ศกึ ษาการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้ ริหารมีความคิดต่อการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ผูบ้ ริหารชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าผูบ้ ริหาร
หญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ทุกด้าน ผูบ้ ริหารที่มีประสบการณ์ในการทางานมากมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าผูบ้ ริหารที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ทุกด้าน ผูบ้ ริหารที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกับต่า และผูบ้ ริหารที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิ จ ปานกลางกับ ต่ า มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 แต่ผบู้ ริหารที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิ จ สูง กับ ปานกลาง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
ดวงใจ ช่ วยตระกูล (2551) ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กาหนดกรอบแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึก ษาขั้นพืน้ ฐาน, เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเพื่อวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน ด้านความมั่นใจทางการ
ศึ ก ษา ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม และด้า นบริ ห ารจัด การความเปลอดภัย โดยปั จ จัย ความเสี่ ย งของ
สถานศึกษาในเมือง นอกเมืองและในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และแนวทางการบริหารความเสี่ยงพบว่าปั จจั ยความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนควรใช้
วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงการ
ถ่ายโอนความเสี่ยง ปั จจัยเสี่ยงด้านการเงินควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหา
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ปั จจัยด้านความมั่นใจทางการศึกษาควรใช้วิธีการควบคุมและ
หามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึง การมีส่วนร่วมของภาคีคือชุม ชน ผูป้ กครอง และ
ผูป้ ระกอบการ ปั จจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมควรใช้การบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและ
หามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการถ่ายโอนความเสี่ยง ปั จจั ยความเสี่ยงด้านการ
บริหารจัดการความปลอดภัยควรใช้การควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง รวมไป
ถึงการมีสว่ นร่วมของภาคีคือชุมชน ผูป้ กครอง และผูป้ ระกอบการ
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
มาเตจ์ มาซาร์และมาเรีย ฮูดาโควา (Matej Masár และ Mária Hudáková ,2019)
ได้วิเคราะห์สถานะปั จจุบนั ของการประเมินความเสี่ยงของโครงการทั่วโลก โดยอาศัยการวิจยั เชิง
ประจัก ษ์ ข องตัว เองซึ่ ง จั ด ท าโดยผู้เ ขี ย นในปี 2018 และ 2019 ส่ ว นใหญ่ ใ ช้วิ ธี ก ารจั ด การ
ประสบการณ์และระดับการศึกษาในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ การวิจัยมุ่งเน้นไปที่การ
วิเคราะห์สถานะปั จจุบนั ของการประเมินความเสี่ยงของโครงการในทวีปต่างๆ ผูเ้ ขียนมุ่งเน้นไปที่
ระดับเฉลี่ยของการใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึง
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ระดับประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงของโครงการโดยผูจ้ ดั การโครงการ และความซับซ้อนของ
การเรียนรู ใ้ นการใช้วิธีการและเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงของโครงการเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ คาแนะนาบางประการถูกกาหนดขึน้ เพื่อให้ความรูแ้ ก่ผจู้ ดั การโครงการในด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ จากผลการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่ามีความจาเป็ นต้องเอาใจใส่การศึกษา
ในด้านการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยโรงเรียนอาจเปิ ดสาขา
การศึกษาใหม่ซ่ึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยง ซึ่งอาจพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรและผูจ้ ดั การโครงการจึงอาจดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
มีความเป็ นไปได้ท่ีจะแนะนาให้ผจู้ ัดการโครงการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการ เนื่องจากระดับการใช้การจัดการความเสี่ยงในโครงการ (ในการวิจัยเชิงประจักษ์) ใน
ปัจจุบนั ยังขาดแคลนอยู่มาก
ดูอา แอบอูด (Duaa Abaoud ,2018) ได้ทาวิจัยเชิงปฏิบตั ิการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแนวปฏิบตั ิในการจัดการความรู ก้ ับการจัดการความเสี่ยงขององค์กรในระดับอุดมศึกษา
เพื่อที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู แ้ ละองค์ประกอบของกระบวนการบริหารความ
เสี่ ยงระดับองค์กรในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่ง เน้นไปที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์ก ร ได้แ ก่ การประเมิ น ความเสี่ ย ง การตรวจสอบความเสี่ ย ง และการสื่ อ สารและการให้
คาปรึกษาเรื่องความเสี่ยง ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรใน
ช่ วงแรกของการน าไปใช้จ าเป็ น ต้องให้ค วามส าคัญ กับ เทคนิ คการระบุก ารวิเ คราะห์แ ละการ
ประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยมนุษย์ การปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์คาดว่าจะช่วยให้องค์กรตระหนัก
มากขึน้ ถึงเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง การสร้างความไว้วางใจในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการกาหนดพืน้ ฐานของการประเมินกระบวนการความเสี่ยง เมื่อบุคคลภายในองค์กร
ตระหนักมากขึน้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงและรับความเสี่ยงที่พวกเขารู ว้ ่า
ตนเองเป็ นเจ้าของ การจัดการความรู ้ท่ีใช้เ ทคโนโลยีสามารถมี บ ทบาทที่โ ดดเด่นมากขึ น้ ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการกากับดูแลของผูบ้ ริหารระดับสูงของการประเมินความเสี่ยงที่ผ่านการ
จัดการความรูจ้ ะลดลงเมื่อมีการใช้ระบบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดับการรับรูท้ ่เี พิ่มขึน้
จิงเล่ย เมง (Jinglei Meng ,2018) ได้ศึกษาโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการศึกษา พบว่า ในแง่ของโครงสร้างการจัดหาเงินทุนที่
ซับซ้อนของโครงการ ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษาความเสี่ยงระดับมหภาคและ
จุลภาคที่มากขึน้ และจากการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของโครงการความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการศึกษาการศึกษานีน้ าเสนอวิธีการทบทวนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ร่วมกับกระบวนการลาดับชัน้ การวิเคราะห์สาหรับการจัดการความเสี่ยงแทรกแซงการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการในระยะเริ่มต้นปรับปรุ งค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตื อน
ล่วงหน้าซึ่งมีผลดีในการดาเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ด้านการศึกษาในจังหวัด
Zhejiang ผลการวิ จัยแสดงให้เ ห็ น ว่ า โครงการสามารถควบคุม ค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ความเสี่ ยงของ
โครงการได้อย่างเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพและระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการและ
ผลประโยชน์ของนักลงทุนและปรับปรุงอัตราความสาเร็จของโครงการ
จอห์น เดวิด เซนท์โก (John David Centko ,2017) ได้ศึกษารายงานส าหรับการ
จัดการความเสี่ยงในการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับมหาวิทยาลัยในมินเนโซตา วิสคอนซินและ
มิ ชิ แ กน: การศึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น การควบคุ ม เกี่ ย วกั บ การจั ด การความเสี่ ย งในการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบความเสี่ยงที่ระบุให้เป็ นหนึ่งในห้าการจาแนก
ประเภทเพื่อสร้างอนุกรมวิธานที่สร้างขึน้ โดยเพื่อนร่วมงานและเพื่อวัดความแปรปรวนของระดับ
ความเสี่ ย งในมหาวิ ท ยาลัย โดยที่ ปั ญ หาทั่ว ไปส าหรับ วิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย คื อ ความ
ยากล าบากในการค้นหากลุ่ม เพื่อนที่มี และเต็ม ใจแบ่ง ปั นแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเกี่ ยวกับการ
จัดการความเสี่ยงและความสูญเสียที่เกิดขึน้ เนื่องจากการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี การศึกษาพบว่า
มีความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู ค้ วามเสี่ยงตามระดับตาแหน่งทางการบริหารที่ดารงอยู่ ซึ่ง
เป็ นเรื่องน่าสนใจที่จะรับรู ว้ ่าในขณะที่ความเสี่ยงที่ระบุในแบบสารวจมีความแตกต่างกัน แต่ไม่
ปรากฏหลักฐานการรวมกลุ่มภายในการจาแนกประเภทความเสี่ยงที่ระบุทงั้ 5 ประเภท โดยสิ่งที่
น่าสนใจ คือ การค้นพบนีแ้ สดงให้เห็นว่ามีเพียงความเสี่ยงเดียวที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ระหว่ า งระดับ ความเสี่ ย งที่ รับ รู ้โ ดยพิ จ ารณาจากข้อ มูล ประชากรของผู้ต อบแบบสอบถาม
นอกจากนีก้ ารค้นพบนีแ้ สดงให้เห็นว่ามีปัจจัยร่วมกันมากมายในระดับของการรับรู ค้ วามเสี่ยงใน
มหาวิทยาลัย ในท้ายที่สดุ ข้อมูลนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ เนื่องจากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารความเสี่ยงมากขึน้ และหาเพื่อนร่วมงานเพื่อแบ่งปั นแนวคิดและสร้างแนวทางปฏิบตั ิท่ีดี
ที่ สุ ด โดยผลลัพ ธ์ ท่ี เ ป็ น ไปได้จ ะได้รับ การปรับ ปรุ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งส าหรับ ผู้บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย
สรุ ปได้ว่า จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอมาสามารถ
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงนัน้ มีจานวนองค์ประกอบและตัวบ่งชีแ้ ตกต่างกัน
ดังนัน้ การวิเคราะห์องค์ประกอบจึงเป็ นกระบวนการที่จะนามาใช้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของตัว
แปรที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เพื่อลดตัวแปรให้นอ้ ยลง รวมถึงจัดกลุม่ ตัวแปรให้มีความชัดเจน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ
MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิง ยืนยัน (Confirmatory
Research) โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. การกาหนดกลุม่ ประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. วิธีการวิจยั
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
ผูว้ ิจัยใช้วิธีการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกกลุ่ม เป้า หมาย
ดังนี ้
กลุ่ม เป้า หมายในการวิ จัย ได้แ ก่ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและคณะกรรมการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
จานวน 555 คน ซึ่งได้มาจากทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งต้องมีอย่างน้อย 5-10 เท่าต่อ 1
ตัวบ่งชี ้ (Hair, 2010)
วิธีการวิจัย
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษของ
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน ผูว้ ิจยั แบ่งการดาเนินเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การกาหนดองค์ประกอบและตัวบ่ง ชี ้การบริหารความเสี่ยงในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ โดยการคัดเลือกตัวบ่งชีก้ ารบริหารความเสี่ยงจากทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ฉบั บ
ปรับปรุงปี 2017 มีการดาเนินการศึกษาวิจยั โดยการสร้างกรอบแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ในโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็น การบริหาร
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ความเสี่ ย งในโครงการห้อ งเรี ย นพิ เ ศษ ทั้ง ของไทยและต่ า งประเทศ รวมถึ ง การสัม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงจานวน 5 ท่าน จากนัน้ จัดกลุ่มองค์ประกอบของตัวบ่งชีด้ ว้ ย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสารวจความคิดเห็นของกลุ่ม เป้าหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ
บริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบน ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
ตอนที่ 2 ศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน โดยการสารวจความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมาย
ตอนที่ 3 ศึกษาสภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียน
ในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน โดยการสารวจความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกั บการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียน
พิ เ ศษ EP และ MEP มี ลัก ษณะเป็ น แบบสัม ภาษณ์กึ่ ง โครงสร้า ง ประกอบด้ว ยค าถามที่ ใ ห้
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ
2. แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ใน
เขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามจานวน 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อ มูล ส่ว นตัว ของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และ ประสบการณ์ทางานในสถานศึกษาปั จ จุบัน ซึ่ง มี ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตัวอย่าง แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริงของ
ท่าน
(0) เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP
และ MEP ผูว้ ิจัยพัฒนาขึน้ จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ฉบับปรับปรุงปี
2017 ที่ และสร้างเป็ นแบบสอบถามซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้
ผูต้ อบแบบสอบถามตามความคิดเห็นในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษใน
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สถานศึกษาที่ตนเองปฏิบตั ิงาน ได้กาหนดไว้จากตอนที่ 1 ทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การกากับดูแล
และวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง 2) กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยง 3) การปฏิบตั ิการความเสี่ยง 4) การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง 5)
การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
ตัวอย่าง แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ
คาชีแ้ จง แบบสอบถามนีเ้ ป็ นการสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
โปรดอ่านข้อความแล้วทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ดัง
ตาราง 7 ตัวอย่างแบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ข้อความ

ระดับความเป็ นจริง
5

4

3

2

การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง
0. มีการกาหนดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดั เจน
0. มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้รบั ทราบ
0. มีการกากับดูแลความรับผิดชอบเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
0. มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์
0. มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
0. มีการกาหนดพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนาเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ในการดาเนินงานของ
โครงการฯ

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นต่อการดาเนินการโครงการ EP และ MEP ในโรงเรียน

1
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วิธีการสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ โดยรายละเอียดของวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
2. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตามที่กาหนดในกรอบและแนวความคิดใน
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
3. กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นามาเขียน
นิยามตามลักษณะที่ตอ้ งการวัด
4. ร่างแบบสอบถาม โดยทาการเขียนข้อความให้มีความครอบคลุมตามโครงสร้าง
ของนิยามศัพท์เฉพาะและเป็ นไปตามสัดส่วนของผังออกข้อคาถาม ดังนี ้
4.1 ร่างข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามแบบ
4.2 ร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ
โดยมีขอ้ คาถามจานวน 62 ข้อ
5. นาร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ผูค้ วบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณา และ
ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
6. นาแบบสอบถามที่ประธานกรรมการ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว นาไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หา (Content Validity) โดยใช้เกณฑ์ความคิดเห็นสอดคล้องต้องกัน (Index of item-objective
contruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคาถามที่สามารถนาไปใช้ได้ท่ีเกณฑ์ค่า
IOC ≥ .5 ขึน้ ไป พบว่า ข้อคาถามที่ใช้วัดตัวบ่งชีท้ ุกข้อ มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (ค่าIOC อยู่
ระหว่าง 0.6 – 1.0)
7. ปรับปรุงแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ค่า IOC ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและ
เสนอประธานกรรมการ และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
8. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รับ การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข จนมี ค วามสมบูร ณ์ และมี ค วาม
เหมาะสมไปทดลอง (Try out) กับครู ในโรงเรียนสตรีศรีน่าน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 ซึ่งไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนัน้ นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจให้
คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนามาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยหา
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ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.977 และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบรายข้อ (r) อยู่ในช่ ว ง
ระหว่าง 0.27 - 0.83
9. จัดทาแบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์ นาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายซึ่งเป็ นฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษาสัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขต
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน ปี การศึกษา 2563 จานวน 37 แห่ง จานวน 555 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี ้
1. ผู้วิ จัย ขอหนัง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ไปยัง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 37 แห่ง โดยผูว้ ิจยั นาหนังสือขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและนาไปมอบให้แก่สถานศึกษาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเป้าหมายด้วยตนเอง
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผตู้ อบแบบสอบถาม ในการส่งแบบสอบถามกลับคืนมา
2. การเก็บแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั เดินทางไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปคานวณ
ค่าสถิติพนื ้ ฐาน และสถิติอา้ งอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รบั คืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามทัง้ ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้การ
คานวณการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
3. วิเคราะห์ระดับ การบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี ้ ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายตามเกณฑ์ ดังนี ้ ของ ระดับ การบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ แปล
ความหมายตามเกณฑ์ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยที่สดุ
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2530)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ใน
การนาไปใช้ของตัวบ่งชีข้ อ้ มูลเชิงประจักษ์ โดยดาเนินการกับกลุ่ม เป้าหมายตัวอย่าง ที่เป็ นครู ใน
สถานศึกษา ในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยันด้วยวิธี การ
สกัด องค์ป ระกอบหลัก (Principal Component Analysis) หมุน แกนแบบตั้ง ฉาก (Orthogonal
Rotation) ด้วยวิธีการหมุนแกนแบบแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป ซึ่งกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายว่าตัวบ่งชีม้ ีความเที่ยงตรงในด้านความเป็ นไป
ได้ในการนาไปปฏิบัติเมื่อมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตัง้ แต่ 0.30 (สมบูรณ์ สุริ
ยวงศ์, 2550)
5. วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตัวบ่งชี ้ โดยการวิเคราะห์ค่าความคงที่ (Stability) ของ
ค่านา้ หนักองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติท่ใี ช้หาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาค่า IOC เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยกาหนดเกณฑ์ค่า IOC ≥
0.5
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 และภาพรวมทัง้ ฉบับ โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)
2.2 ค่าร้อยละ (percentage)
2.3 ค่าเฉลี่ย (𝑋̅)
2.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ในการ
นาไปใช้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียน
พิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ส่งแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจากผูบ้ ริหารและคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีโครงการ EP และ
MEP ใน 37 โรงเรียนพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างจานวน 555 คน ปรากฏว่าได้รบั คืน
37 โรงเรียน จานวน 506 คน คิดเป็ นร้อยละ 92 ซึ่งคิดเป็ นจานวน 8.2 เท่าของจานวนตัวบ่งชี ้ ตาม
ทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งต้องมีจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวนอย่างน้อย 5-10 เท่าต่อ 1 ตัว
บ่งชี ้ จากนัน้ ผูว้ ิจยั จึงนาแบบสอบถามที่ได้รบั มาดาเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลตามลาดับ
ขัน้ ตอนที่กาหนด ดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และการแปรผล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปรความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อทาให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี ้
n
แทน จานวนตัวอย่าง
𝑋̅ แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
CUL แทน การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง
CUL1 แทน มีการกาหนดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดั เจน
CUL2 แทน มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้รบั ทราบ
CUL3 แทน มีการกากับดูแลความรับผิดชอบเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
CUL4 แทน มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์
CUL5 แทน มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
CUL6 แทน มีการกาหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ในการดาเนินงาน
ของโครงการฯ
CUL7 แทน มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้งานในโครงการฯดาเนินต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
CUL8 แทน มีการทาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลักของโครงการฯ
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CUL9 แทน มีการมุ่งเน้นทาตามค่านิยมหลักทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียดรอบคอบ
CUL10 แทน มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็ นค่าตอบแทนและสวัสดิก ารที่
เหมาะสม
CUL11 แทน มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่างเป็ นรูปธรรม
CUL12 แทน มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่ร่วมกับโครงการฯ
STO แทน กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
STO1 แทน มี วิ เ คราะห์โ ครงสร้า งของโครงการฯจากผลกระทบต่ า งๆต่ อ ความเสี่ยง
โดยรวมของโครงการฯ
STO2 แทน มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ)
ที่สง่ ผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ
STO3 แทน มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่
ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ
STO4 แทน มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้
STO5 แทน มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรับได้
STO6 แทน มีการดาเนินการที่มีขนั้ ตอนในการรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้
STO7 แทน มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยตีคณ
ุ ค่าเทียบกับเกณฑ์
STO8 แทน มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความเสี่ยง
STO9 แทน มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยงในภาพรวม
STO10 แทน มีการกาหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน
STO11 แทน มีการกาหนดความคุม้ ทุนของโครงการ
STO12 แทน มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน
PER แทน การปฏิบตั ิการความเสี่ยง
PER1 แทน มีการระบุความหมายของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกล
ยุทธ์ของโครงการฯ
PER2 แทน มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคุม้ ทุน
ของโครงการฯ
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PER3 แทน มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปั จจุบันและความเสี่ยงอุบตั ิ
ใหม่
PER4 แทน มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
PER5 แทน มีการใช้ตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญครบถ้วนในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
PER6 แทน มีการตีค่าเทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ในเรื่องของระดับของความรุนแรงของ
ความเสี่ยง
PER7 แทน การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงต้องมีการกาหนดความสาคัญของ
ความเสี่ยงที่เป็ นพืน้ ฐานในการปฏิบตั ิความเสี่ยง
PER8 แทน มีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่นามาใช้แก้ปัญหาตามลาดับ
ของความรุนแรง
PER9 แทน มีการระบุมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองกับความเสี่ยง
PER10แทน มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง
PER11 แทน มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
PER12 แทน มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
PER13 แทน มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ ว่ มรับผลจากความเสี่ยง
PER14 แทน มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อนาไปพัฒนา
PER1 แทน มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ
REV แทน การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง
REV1 แทน มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ
REV2 แทน มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่สาคัญ
REV3 แทน มีการประเมินสิ่งที่สง่ ผลกระทบต่อกลยุทธ์ของโครงการฯ
REV4 แทน มีการประเมินสิ่งที่สง่ ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่คี มุ้ ทุนของโครงการฯ
REV5 แทน มีการทบทวนการปฎิบัติการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบตั ิการที่สาคัญ
ของความเสี่ยงโครงการฯ
REV6 แทน มีการทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ
REV7 แทน มีการทบทวนปฎิบตั ิการความเสี่ยงที่สามารถนาไปพัฒนาได้
REV8 แทน มี ก ารทบทวนปฏิ บัติ ก ารความเสี่ ย งตามหลัก การพื ้น ฐานและทฤษฎี ท่ี
เกี่ยวข้อง
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REV9 แทน มี ก ารปรับ ปรุ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งโดยพิ จ ารณาสิ่ ง ที่ ส ามารถน าไป
ปรับปรุงได้ในลาดับต้นๆ
REV10 แทน มี ก ารปรับ ปรุ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งโดยพิ จ ารณาการจัด องค์ก ารให้
เหมาะสม
REV11 แทน มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
REV12 แทน มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ทาแล้วเกิดผล
ดีมากกว่าผลเสีย
ICR แทน การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
ICR1 แทน มีการพัฒนาความรูพ้ นื ้ ฐานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการจัดการความรูภ้ ายใน
ตน
ICR2 แทน มีการเผยแพร่ความรู ภ้ ายในตนให้กับผูอ้ ่ืนได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นการจัดการ
ความรูภ้ ายนอก
ICR3 แทน มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขนึ ้
ICR4 แทน มีการจัดกระทาให้นวัตกรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขนึ ้
ICR5 แทน มีการพัฒนาความรู ผ้ ูส้ ่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความเสี่ยง
ของโครงการฯ
ICR6 แทน มีการพัฒนาความรูท้ ่ีใช้ในการสื่อสารสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยง
ตามสถานการณ์
ICR7 แทน มี ก ารใช้ช่ อ งทางการสื่ อ สารการบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการฯ ที่
หลากหลาย
ICR8 แทน มีการทาความเข้าใจสารที่สง่ มาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน
ICR9 แทน มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง
ICR10 แทน มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผทู้ างานในโครงการฯรับรูอ้ ย่างทั่วถึง
ICR11 แทน มีการนาเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึงวัฒนธรรม
องค์การ
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP
และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบนในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการกาหนดและองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารบริหารความเสี่ยงของโครงการ
EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
EP และ MEP
ตอนที่ 2 ผลการศึก ษาระดับการบริห ารความเสี่ ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพื ้นที่
ภาคเหนือตอนบน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการกาหนดและองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารบริหารความเสี่ยงของ
โครงการ EP และ MEP ของโรงเรี ย นในพื้น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน และการวิ เ คราะห์
องค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของการบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
ผูว้ ิจัยดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริหารความเสี่ยงของโครงการ
EP และ MEP จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร – การบูรณาการกับกลยุทธ์และการปฏิบัติการ (Enterprise Risk Management –
Integrating with Strategy and Performance) ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งของโคโซ่
(COSO, 2017) ซึ่ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ผ ลั ก ดั น ให้ส่ ว นราชการภายใน
กระทรวงศึกษาธิการต้องมีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้
ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ
โดยผู้วิ จัย ได้วิ เ คราะห์ตัว แปรจากทฤษฎี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง และน าตัว บ่ ง ชี ้ข อง
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบนไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ ได้ผลดังตาราง 8
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ตาราง 8 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน

✓

✓

คนที่ 5

✓

คนที่ 4

✓

คนที่ 3

1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความ
เสี่ยง
1.1 มีการกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่ชดั เจน
1.2 มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการ
ทุกคนได้รบั ทราบ
1.3 มีการกากับดูแลความรับผิดชอบเพื่อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
1.4 มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ
เพื่อแสวงหากลยุทธ์
1.5 มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ
1.6 มีการกาหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็ น
เอกลักษณ์ในการดาเนินงานของโครงการฯ
1.7มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้งานในโครงการฯ
ดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8มีการทาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลักของ
โครงการฯ
1.9 มีการมุ่งเน้นทาตามค่านิยมหลักทุกขัน้ ตอนอย่าง
ละเอียดรอบคอบ
1.10 มีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
1.11 มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่าง
เป็ นรูปธรรม
1.12 มีแผนรักษาบุคลากรที่มคี วามสามารถให้อยู่รว่ มกับ
โครงการฯ

คนที่ 2

ตัวบ่งชี้

คนที่ 1

การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-
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คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยง
2.1 มีวเิ คราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆ
ต่อความเสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ
2.2 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร
เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ
2.3 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ
2.4 มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้
2.5 มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรับได้
2.6 มีการดาเนินการที่มีขนั้ ตอนในการรักษาความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2.7 มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยตีคณ
ุ ค่า
เทียบกับเกณฑ์
2.8 มีการตีคา่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความเสี่ยง
2.9 มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยง
ในภาพรวม
2.10 มีการกาหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน
2.11มีการกาหนดความคุม้ ทุนของโครงการ
2.12 มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของ
โครงการฯอย่างยั่งยืน
3 การปฏิบัตกิ ารความเสี่ยง
3.1 มีการระบุความหมายของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของโครงการฯ
3.2 มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ท่คี มุ้ ทุนของโครงการฯ

คนที่ 2

ตัวบ่งชี้

คนที่ 1

การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

-

✓
✓

-

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-
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3.3 มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปัจจุบนั
และความเสี่ยงอุบตั ใิ หม่
3.4 มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
3.5 มีการใช้ตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญครบถ้วนในการประเมินความ
รุนแรงของความเสี่ยง
3.6 มีการตีคา่ เทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ในเรื่องของระดับ
ของความรุนแรงของความเสี่ยง
3.7 มีการกาหนดความสาคัญของความเสี่ยงที่เป็ นพืน้ ฐาน
ในการปฏิบตั คิ วามเสี่ยง
3.8 มีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่นามาใช้
แก้ปัญหาตามลาดับของความรุนแรง
3.9 มีการระบุมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบตั เิ พื่อ
ตอบสนองกับความเสี่ยง
3.10 มีการเลือกวิธีปฏิบตั เิ พื่อตอบสนองในการลดความ
เสี่ยง
3.11 มีการเลือกวิธีปฏิบตั เิ พื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง
3.12 มีการเลือกวิธีปฏิบตั เิ พื่อตอบสนองในการยอมรับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.13 มีการเลือกวิธีปฏิบตั เิ พื่อตอบสนองในการหาผูร้ ว่ มรับ
ผลจากความเสี่ยง
3.14 มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยง
โครงการฯ เพื่อนาไปพัฒนา
3.15 มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยง
โครงการฯ

คนที่ 5

คนที่ 4

คนที่ 3

คนที่ 2

ตัวบ่งชี้

คนที่ 1

การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-
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4 การทบทวนและสรุ ปประเด็นการบริหารความเสี่ยง
4.1 มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ
4.2 มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่สาคัญ
4.3 มีการประเมินสิ่งที่สง่ ผลกระทบต่อกลยุทธ์ของ
โครงการฯ
4.4 มีการประเมินสิ่งที่สง่ ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่คี มุ้ ทุน
ของโครงการฯ
4.5 มีการทบทวนการปฎิบตั ิการความเสี่ยงในประเด็นการ
ปฏิบตั ิการที่สาคัญของความเสี่ยงโครงการฯ
4.6 มีการทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยง
ของโครงการฯ
4.7 มีการทบทวนปฎิบตั ิการความเสี่ยงที่สามารถนาไป
พัฒนาได้
4.8 มีการทบทวนปฏิบตั ิการความเสี่ยงตามหลักการพืน้ ฐาน
และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
4.9 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่
สามารถนาไปปรับปรุงได้ในลาดับต้นๆ
4.10 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการ
จัดองค์การให้เหมาะสม
4.11 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4.12 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณา
ในสิ่งที่ทาแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน
การบริหารความเสี่ยง
5.1 มีการพัฒนาความรูพ้ นื ้ ฐานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการ
จัดการความรูภ้ ายในตน
5.2 มีการเผยแพร่ความรูภ้ ายในตนให้กบั ผูอ้ ื่นได้รบั ทราบ
เพื่อเป็ นการจัดการความรูภ้ ายนอก

คนที่ 5

คนที่ 4

คนที่ 3

คนที่ 2

ตัวบ่งชี้

คนที่ 1

การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-
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5.3 มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขนึ ้
5.4 มีการจัดกระทาให้นวัตกรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดี
ขึน้
5.5 มีการพัฒนาความรูผ้ สู้ ่งสารในเรื่องสารสนเทศของการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการฯ
5.6 มีการพัฒนาความรูท้ ่ใี ช้ในการสื่อสารสารสนเทศด้าน
การบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์
5.7 มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย
5.8 มีการทาความเข้าใจสารที่ส่งมาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน
5.9 มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง
5.10 มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผทู้ างานใน
โครงการฯรับรูอ้ ย่างทั่วถึง
5.11 มีการนาเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่
ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การ

คนที่ 5

คนที่ 4

คนที่ 3

คนที่ 2

ตัวบ่งชี้

คนที่ 1

การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
-

✓
✓

✓
✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

จากตาราง 8 พบว่า องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
EP และ MEP จานวน 5 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
12 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1. มีการกาหนดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดั เจน 2.
มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้รบั ทราบ 3. มีการกากับดูแลความ
รับผิดชอบเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 4. มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงาน
ของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์ 5. มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 6. มีการกาหนดพฤติกรรมที่พึง ปรารถนาเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ในการดาเนินงานของ
โครงการฯ 7. มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์ก รเพื่อให้งานในโครงการฯดาเนินต่อไปได้อ ย่างมี
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ประสิทธิภาพ 8. มีการทาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลักของโครงการฯ 9. มีการมุ่งเน้นทา
ตามค่านิยมหลักทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียดรอบคอบ 10. มีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 11. มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่าง
เป็ นรูปธรรม 12. มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่ร่วมกับโครงการฯ
องค์ป ระกอบที่ 2 กลยุ ท ธ์แ ละการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ข องการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1. มีวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความ
เสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ 2. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ที่ ส่ง ผลต่ อ ความเสี่ ย งของโครงการฯ 3. มี ก ารวิ เ คราะห์ปั จ จัย ภายนอก (สัง คม
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ 4. มีกาหนดและระบุความ
เสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้ 5. มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรับได้ 6. มีการ
ดาเนินการที่มีขนั้ ตอนในการรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 7. มีการประเมินกลยุทธ์
ทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยตีคุณค่าเทียบกับเกณฑ์ 8. มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความ
เสี่ยง 9. มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยงในภาพรวม 10. มีการกาหนด
เป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน 11. มีการกาหนดความคุม้
ทุนของโครงการ 12. มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1. มีการระบุ
ความหมายของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของโครงการฯ 2. มีการระบุ
ประเภทของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคมุ้ ทุนของโครงการฯ 3. มีการระบุความ
เสี่ยงที่ชใี ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปัจจุบนั และความเสี่ยงอุบตั ิใหม่ 4. มีการประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงที่ได้ระบุไว้ 5. มีการใช้ตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญครบถ้วนในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง 6.
มีการตีค่าเทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ัดในเรื่องของระดับของความรุ นแรงของความเสี่ยง 7. มีการ
กาหนดความส าคัญ ของความเสี่ ยงที่เ ป็ นพื ้นฐานในการปฏิ บัติ ความเสี่ ยง 8. มี การจัดล าดับ
ความสาคัญของความเสี่ยงที่นามาใช้แก้ปัญหาตามลาดับของความรุนแรง 9. มีการระบุมาตรการ
ที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองกับความเสี่ยง 10. มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองใน
การลดความเสี่ยง 11. มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 12. มีการ
เลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 13. มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่ อ
ตอบสนองในการหาผูร้ ่วมรับผลจากความเสี่ยง 14. มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยง
โครงการฯ เพื่อนาไปพัฒนา 15. มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ
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องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุ ปประเด็นการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 12
ตัว บ่ ง ชี ้ ได้แ ก่ 1. มี ก ารกระบุก ารเปลี่ ย นแปลงภายในโครงการฯที่ ส าคัญ 2. มี ก ารกระบุก าร
เปลี่ ย นแปลงภายนอกโครงการฯที่ ส าคัญ 3. มี ก ารประเมิ น สิ่ ง ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ กลยุท ธ์ของ
โครงการฯ 4. มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคุม้ ทุนของโครงการฯ 5. มีการ
ทบทวนการปฎิบตั ิการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบตั ิการที่สาคัญของความเสี่ยงโครงการฯ 6. มี
การทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ 7. มีการทบทวนปฎิบัติ การ
ความเสี่ยงที่สามารถนาไปพัฒนาได้ 8. มีการทบทวนปฏิบตั ิการความเสี่ยงตามหลักการพืน้ ฐาน
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 9. มีการปรับปรุ งการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถนาไป
ปรับปรุงได้ในลาดับต้นๆ 10. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองค์การให้
เหมาะสม 11. มีการปรับปรุ งการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 12. มีการปรับปรุ งการบริหาร
ความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ทาแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
องค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความ
เสี่ยง ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1. มีการพัฒนาความรูพ้ ืน้ ฐานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการ
จัดการความรู ภ้ ายในตน 2. มีการเผยแพร่ความรู ภ้ ายในตนให้กับผูอ้ ่ืนได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นการ
จัดการความรูภ้ ายนอก 3. มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขนึ ้ 4. มีการจัดกระทาให้นวัตกรรม
เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ 5. มีการพัฒนาความรู ผ้ ูส้ ่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการฯ 6. มีการพัฒนาความรูท้ ่ใี ช้ในการสื่อสารสารสนเทศด้านการบริหารความ
เสี่ ยงตามสถานการณ์ 7. มี การใช้ช่ องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ที่
หลากหลาย 8. มีการทาความเข้าใจสารที่ส่งมาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน 9. มีการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง 10. มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผูท้ างานในโครงการฯรับรู ้
อย่างทั่วถึง 11. มีการนาเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การ
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึก ษา ประสบการณ์ก ารท างานในโครงการห้อ งเรี ย นพิ เศษ และต าแหน่ ง ภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 37 โรงเรียน จานวน 506 คน ซึ่งเป็ นจานวน 10 เท่าของตัวบ่งชี ้
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน ปรากฏ
ดังตาราง 9
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ตาราง 9 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตัวแปรตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทางานในโครงการห้องเรียนพิเศษ และตาแหน่งภายในสถานศึกษา
ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

รวม

112
394
506

22.13
77.87
100.00

รวม

110
215
127
54
506

21.74
42.49
25.10
10.67
100.00

192
305
9

37.96
60.27
1.77

506

100.00

158
214
54
80
506

31.22
42.29
10.67
15.82
100.00

443
63
506

87.55
12.45
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 31 ปี
31 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขนึ ้ ไป
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............
รวม
4. ประสบการณ์การทางานในโครงการห้องเรียนพิเศษ
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปี ขึน้ ไป
รวม
5. ตาแหน่งภายในสถานศึกษา
ครู
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
รวม
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จากตาราง 9 พบว่ า คณะกรรมการโครงการห้อ งเรี ย น EP และ MEP ในเขตพื ้น ที่
ภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 77.87 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
22.13 โดยคณะกรรมการโครงการห้องเรียน EP และ MEP อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 42.49 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.10 ช่วงอายุ น้อยกว่า 31 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 21.74 และช่วงอายุ 51 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 10.67 ระดับการศึกษาของคณะกรรมการ
โครงการห้องเรียน EP และ MEP ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 60.27 รองลงมา
เป็ นระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 37.96 และระดับปริญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 1.77 ต่อมาเป็ น
ประสบการณ์การทางานในโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการโครงการห้องเรียน
EP และ MEP มีประสบการณ์การทางานในโครงการฯอยู่ท่ีระดับ 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.29
ต่อมาเป็ น น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.22 จากนัน้ เป็ นระดับ 16 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 15.82
สุดท้ายในระดับ 11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.67 ตาแหน่งของคณะกรรมการโครงการห้องเรียน
EP และ MEP ส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่ ง ครู คิดเป็ นร้อยละ 87.55 และ ดารงตาแหน่ง ผู้บริห าร
สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 12.45
1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารความเสี่ ยงของ
โครงการ EP และ MEP
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP จานวน 62 ข้อ
ที่ไ ด้ม าจากทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงไปวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายช้อและคัดเลือกข้อ
คาถามที่มีอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป ได้ขอ้ คาถามจานวน 62 ข้อ มีค่าตัง้ แต่ 0.30 – 0.63
จากนั้น น าแบบวั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการ EP และ MEP มาท าการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อศึกษานา้ หนักของตัวบ่งชีใ้ นแต่ละ
องค์ประกอบ ดังตาราง 10
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ตาราง 10 ค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP
และ MEP
ตัวบ่งชี้
CUL1
CUL 2
CUL 3
CUL 4
CUL 5
CUL 6
CUL 7
CUL 8
CUL 9
CUL 10
CUL 11
CUL 12
STO 1
STO 2
STO 3
STO 4
STO 5
STO 6
STO 7
STO 8
STO 9

Factor
Loading
0.38
0.43
0.31
0.30
0.30
0.23
0.32
0.42
0.38
0.29
0.46
0.65
0.49
0.38
0.53
0.45
0.58
0.66
0.48
0.54
0.56

ตัวบ่งชี้
STO 10
STO 11
STO 12
PER 1
PER 2
PER 3
PER 4
PER 5
PER 6
PER 7
PER 8
PER 9
PER 10
PER 11
PER 12
PER 13
PER 14
PER 15
REV 1
REV 2
REV 3

Factor
Loading
0.35
0.43
0.54
0.61
0.63
0.58
0.49
0.44
0.63
0.55
0.53
0.55
0.50
0.48
0.55
0.51
0.48
0.34
0.40
0.41
0.58

ตัวบ่งชี้
REV 4
REV 5
REV 6
REV 7
REV 8
REV 9
REV 10
REV 11
REV 12
ICR 1
ICR 2
ICR 3
ICR 4
ICR 5
ICR 6
ICR 7
ICR 8
ICR 9
ICR 10
ICR 11

Factor
Loading
0.58
0.47
0.43
0.22
0.50
0.31
0.46
0.34
0.37
0.27
0.42
0.59
0.43
0.44
0.26
0.36
0.63
0.53
0.47
0.42
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จากตาราง 10 พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวบ่งชีก้ ารบริหาร
ความเสี่ยงโครงการ EP และ MEP มีค่าตัง้ แต่ 0.22 - 0.66 โดยที่ตวั บ่งชีท้ ่ีมีค่านา้ หนักสูงที่สุด คือ
มีการดำเนินการที่มีขั้นตอนในการรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (STO 6) มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบอยู่ที่ 0.66 และตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ มีการทบทวนปฎิบัติการ
ความเสี่ยงที่สามารถนำไปพัฒนาได้ (REV7) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ที่ 0.22 โดยค่านา้ หนัก
องค์ประกอบทุกตัวมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่านา้ หนักขององค์ประกอบ (Factor
Loading) เป็ นค่าความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบ ซึ่ง ควรมี ค่ามากกว่า 0.3 เมื่ อ
งานวิจยั มีขนาดของประชากรมากกว่า 350 (ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์, 2541) เมื่อพิจารณาค่านา้ หนัก
ของตัวบ่งชีก้ ารบริหารความเสี่ยงโครงการ EP และ MEP เป็ นรายองค์ประกอบ จะสามารถอ่านค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบ ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 11 ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของ
การบริหารความเสี่ยง (CUL)
ตัวย่อ

ตัวบ่งชี้

CUL 12 มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่ร่ว มกับ
โครงการฯ
CUL 11 มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่าง
เป็ นรูปธรรม
CUL 2 มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการ
ทุกคนได้รบั ทราบ
CUL 8 มี ก ารท าสิ่ ง ต่า งๆเพื่ อ ตอบสนองต่อ ค่า นิ ยมหลักของ
โครงการฯ
CUL 1 มีการกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่ชดั เจน
CUL 9 มี ก ารมุ่ ง เน้น ท าตามค่ า นิ ย มหลั ก ทุ ก ขั้ น ตอนอย่ า ง
ละเอียดรอบคอบ
CUL 7 มี ก ารออกแบบวั ฒ นธรรมองค์ ก รเพื่ อ ให้ ง านใน
โครงการฯดาเนินต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
CUL 3 มี ก ารก ากั บ ดู แ ลความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
CUL 4 มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ
เพื่อแสวงหากลยุทธ์
CUL 5 มี ก า ร ก า ห นด โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า นต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
CUL10 มีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
CUL 6 มี ก ารก าหนดพฤติ ก รรมที่ พึ ง ปรารถนาเพื่ อ เป็ น
เอกลักษณ์ในการดาเนินงานของโครงการฯ

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.65

ผลการพิจารณา

0.46

ผ่านเกณฑ์

0.43

ผ่านเกณฑ์

0.42

ผ่านเกณฑ์

0.38

ผ่านเกณฑ์

0.38

ผ่านเกณฑ์

0.32

ผ่านเกณฑ์

0.31

ผ่านเกณฑ์

0.30

ผ่านเกณฑ์

0.30

ผ่านเกณฑ์

0.29

ไม่ผ่านเกณฑ์

0.23

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 11 องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง
(CUL) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.65 โดยมีการเรียงลาดับจากค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชีจ้ ากมากที่สดุ ไปน้อยที่สดุ ดังนี ้ มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้
อยู่ร่วมกับโครงการฯ (CUL12) มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบสูง สุด เท่ากับ 0.65 รองลงมา คือ มี
แผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของโครงการอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (CUL11) มี ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.46 และ มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้
รับทราบ (CUL2) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.43 และ มีการทาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อ
ค่านิยมหลักของโครงการฯ (CUL8) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.42 และ มีการกาหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชัดเจน (CUL1) และมีการมุ่งเน้นทาตาม
ค่านิยมหลักทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ (CUL9) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.38
ต่ อ มา มี ก ารออกแบบวั ฒ นธรรมองค์ก รเพื่ อ ให้ง านในโครงการฯด าเนิ น ต่ อ ไปได้อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (CUL7) มี ค่ า น ้า หนัก องค์ป ระกอบ เท่ า กับ 0.32 และ มี ก ารก ากับ ดู แ ลความ
รับผิดชอบเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (CUL3) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ
0.31 และ มีการกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์ (CUL4) และ มี
การกำหนดโครงสร้ า งการดำเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการฯ (CUL5) มี ค่ า น ้า หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.30 และ มี การสร้างแรงจูง ใจให้กับผู้ปฏิ บัติง านเป็ น ค่า ตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม (CUL10) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.29และ มีการกำหนดพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินงานของโครงการฯ (CUL6) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุด เท่ากับ 0.23 ดังนัน้ มีตัวบ่งชีผ้ ่านเกณฑ์จากค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
จ านวน 10 ตัว บ่ ง ชี ้ ได้แ ก่ CUL 12, CUL 11, CUL 2, CUL 8, CUL 1, CUL 9, CUL 7, CUL 3,
CUL 4, CUL 5 และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ CUL 10, CUL 6

133
ตาราง 12 ค่านา้ หนักองค์ประกอบตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์
ของการบริหารความเสี่ยง(STO)
ตัวย่อ
STO 6

ตัวบ่งชี้

มีการดาเนินการที่มีขั้นตอนในการรักษาความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
STO 5 มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรับได้
STO 9 มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยง
ในภาพรวม
STO 8 มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความเสี่ยง
STO 12 มี ก ารพิ จ ารณาความเสี่ ย งเพื่ อ ความคงอยู่ ข อง
โครงการฯอย่างยั่งยืน
STO 3 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อความเสี่ยง
ของโครงการฯ
STO 1 มีวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆ
ต่อความเสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ
STO 7 มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยตีคณ
ุ ค่า
เทียบกับเกณฑ์
STO 4 มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้
STO 11 มีการกาหนดความคุม้ ทุนของโครงการ
STO 2 มี ก ารวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุค ลากร
เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเสี่ ย งของ
โครงการฯ
STO 10 มีการกาหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.66

ผลการพิจารณา

0.58
0.56

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.54
0.54

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.53

ผ่านเกณฑ์

0.49

ผ่านเกณฑ์

0.48

ผ่านเกณฑ์

0.45
0.43
0.38

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.35

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 12 องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เสี่ยง (STO) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.66 โดยมีการเรียงลาดับจากค่านา้ หนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชีจ้ ากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี ้ มีการดาเนินการที่มีขนั้ ตอนในการรักษา
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (STO6) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 0.66
รองลงมา คื อ มี ก าหนดและระบุค วามเสี่ ย งของโครงการฯที่ ย อมรับ ได้ (STO5) มี ค่ า น ้า หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.58 และ มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยงในภาพรวม
(STO9) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่า กับ 0.56 และ มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยง (STO8) และ มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน (STO12) มี
ค่ า น ้า หนัก องค์ป ระกอบ เท่ า กับ 0.54 และ มี ก ารวิ เ คราะห์ปั จ จัย ภายนอก (สัง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง กฎหมาย) ที่สง่ ผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ
0.53 ต่อมา มีว ิเคราะห์โ ครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความเสี่ยงโดยรวมของ
โครงการฯ (STO1) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.49 และ มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่
เป็ นไปได้โดยตีคุณ ค่าเทียบกับเกณฑ์ (STO7) มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.48 และ มี
กาหนดและระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้ (STO4) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ
0.45 และ มีการกาหนดความคุม้ ทุนของโครงการ (STO11) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.43
และ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุ คลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อความ
เสี่ ยงของโครงการฯ (STO2) ค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.38 และสุดท้าย มี การกาหนด
เป้าหมายของโครงการฯที่ส อดคล้องและสนับ สนุน กลยุทธ์ข องโรงเรี ย น (STO10) ค่านา้ หนัก
องค์ป ระกอบน้อ ยที่ สุด เท่ า กับ 0.35 ดัง นั้น มี ตัว บ่ ง ชี ้ผ่ า นเกณฑ์จ ากค่ า น ้า หนัก องค์ป ระกอบ
(Factor Loading) จ านวน 12 ตัว บ่ ง ชี ้ ได้แ ก่ STO 6, STO 5, STO 9, STO 8, STO 12, STO 3,
STO 1, STO 7, STO 4, STO 11, STO 2 และ STO 10
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ตาราง 13 ค่านา้ หนักองค์ประกอบตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง (PER)
ตัวย่อ

ตัวบ่งชี้

PER 2

มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ท่คี มุ้ ทุนของโครงการฯ
มีการตีค่าเทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ในเรื่องของระดับ
ของความรุนแรงของความเสี่ยง
มีการระบุความหมายของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของโครงการฯ
มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้ ห้เห็นทั้งความเสี่ยงปั จจุบัน
และความเสี่ยงอุบตั ิใหม่
การจัด ลาดับ ความสาคัญ ของความเสี่ ย งต้อ งมี การ
กาหนดความสาคัญของความเสี่ยงที่เป็ นพืน้ ฐานใน
การปฏิบตั ิความเสี่ยง
มี ก ารระบุ ม าตรการที่ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ตอบสนองกับความเสี่ยง
มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการยอมรับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
มีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่นามาใช้
แก้ปัญหาตามลาดับของความรุนแรง
มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ ่วมรับ
ผลจากความเสี่ยง
มี ก ารเลื อ กวิ ธี ป ฏิ บัติ เ พื่ อ ตอบสนองในการลดความ
เสี่ยง
มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุ
มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหลีก เลี่ ย ง
ความเสี่ยง
มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ
เพื่อนาไปพัฒนา
มีการใช้ตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญครบถ้วนในการประเมินความ
รุนแรงของความเสี่ยง
มี ก ารประเมิ น ภาพรวมเชิ ง ระบบของความเสี่ ย ง
โครงการฯ

PER 6
PER 1
PER 3
PER 7

PER 9
PER 12
PER 8
PER 13
PER 10
PER 4
PER 11
PER 14
PER 5
PER 15

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.63

ผลการพิจารณา

0.63

ผ่านเกณฑ์

0.61

ผ่านเกณฑ์

0.58

ผ่านเกณฑ์

0.55

ผ่านเกณฑ์

0.55

ผ่านเกณฑ์

0.55

ผ่านเกณฑ์

0.53

ผ่านเกณฑ์

0.51

ผ่านเกณฑ์

0.5

ผ่านเกณฑ์

0.49
0.48

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.48

ผ่านเกณฑ์

0.44

ผ่านเกณฑ์

0.34

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 13 องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง (PER) ) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.34 – 0.63 โดยมีการเรียงลาดับจากค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีจ้ ากมากที่สดุ
ไปน้อยที่สุด ดังนี ้ มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคมุ้ ทุนของ
โครงการฯ (PER2) และมีการตีค่าเทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ในเรื่องของระดับของความรุนแรงของ
ความเสี่ ย ง (PER6) มี ค่ า น ้า หนัก องค์ป ระกอบมากที่ สุ ด เท่ า กับ 0.63 รองลงมา มี ก ารระบุ
ความหมายของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของโครงการฯ (PER1) มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.61 และ มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปั จจุบันและ
ความเสี่ยงอุบตั ิใหม่ (PER3) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.58 และ การจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงต้องมีการกาหนดความสาคัญของความเสี่ยงที่เป็ นพืน้ ฐานในการปฏิบตั ิความเสี่ยง
(PER7) มีการระบุมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองกับความเสี่ยง (PER9) และ มี
การเลื อกวิธี ปฏิบัติเ พื่อตอบสนองในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (PER12) มี ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.55 และ มีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่นามาใช้แก้ปัญหา
ตามลาดับของความรุ นแรง (PER8) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.53 และ มีการเลือกวิธี
ปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ ่วมรับผลจากความเสี่ยง (PER13) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.51 และ มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง (PER10) มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.50 และ มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ (PER4) มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.49 และ มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (PER11) และ มีการจัดทาภาพรวมเชิง ระบบของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อนาไปพัฒ นา
(PER14) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.48 และ มีการใช้ตัวชีว้ ัดที่สาคัญครบถ้วนในการ
ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (PER5) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.44 และสุดท้าย มี
การประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ (PER15) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย
ที่สดุ เท่ากับ 0.34 ดังนัน้ มีตวั บ่งชีผ้ ่านเกณฑ์จากค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ครบ
ทัง้ หมดจานวน 15 ตัวบ่งชี ้
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ตาราง 14 ค่านา้ หนักองค์ประกอบตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการ
บริหารความเสี่ยง (REV)
ตัวย่อ
REV 3

ตัวบ่งชี้

มี ก ารประเมิ น สิ่ ง ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กลยุ ท ธ์ ข อง
โครงการฯ
REV 4 มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคุม้
ทุนของโครงการฯ
REV 8 มี ก ารทบทวนปฏิ บั ติ ก ารความเสี่ ย งตามหลั ก การ
พืน้ ฐานและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
REV 5 มีการทบทวนการปฎิบตั ิการความเสี่ยงในประเด็นการ
ปฏิบตั ิการที่สาคัญของความเสี่ยงโครงการฯ
REV 10 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการ
จัดองค์การให้เหมาะสม
REV 6 มีการทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยง
ของโครงการฯ
REV 2 มี ก ารกระบุ ก ารเปลี่ ย นแปลงภายนอกโครงการฯที่
สาคัญ
REV 1 มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ
REV 12 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณา
ในสิ่งที่ทาแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
REV 11 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
REV 9 มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่
สามารถนาไปปรับปรุงได้ในลาดับต้นๆ
REV 7 มี ก ารทบทวนปฎิ บัติ ก ารความเสี่ ย งที่ สามารถน าไป
พัฒนาได้

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.58

ผลการพิจารณา

0.58

ผ่านเกณฑ์

0.50

ผ่านเกณฑ์

0.47

ผ่านเกณฑ์

0.46

ผ่านเกณฑ์

0.43

ผ่านเกณฑ์

0.41

ผ่านเกณฑ์

0.4
0.37

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.34
0.31

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.22

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 14 องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (REV) มี
ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.58 โดยมีการเรียงลาดับจากค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ของตัว บ่ ง ชี ้จ ากมากที่ สุด ไปน้อ ยที่ สุด ดัง นี ้ มี ก ารประเมิ น สิ่ ง ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ กลยุท ธ์ข อง
โครงการฯ (REV3) และ มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคุม้ ทุนของโครงการฯ
(REV4) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ เท่า กับ 0.58 รองลงมา มีการทบทวนปฏิบตั ิการความ
เสี่ยงตามหลักการพืน้ ฐานและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง (REV8) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.50
และ มีการทบทวนการปฎิบัติการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบัติการที่ส าคัญของความเสี่ ยง
โครงการฯ (REV5) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.47 และ มีการปรับปรุ งการบริหารความ
เสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองค์การให้เหมาะสม (REV10) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.46
และ มีการทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.43 และ มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่สำคัญ (REV2) มี
ค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.41 และ มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ
(REV1) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.40 และ มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการ
พิจารณาในสิ่งที่ทาแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย (REV12) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.37
ต่อมา มี การปรับปรุ ง การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (REV11) มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.34 และ มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถนาไปปรับปรุงได้
ในลาดับต้นๆ (REV9) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.31 และสุดท้าย มีการทบทวนปฎิบตั ิการ
ความเสี่ยงที่สามารถนาไปพัฒ นาได้ (REV7) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยที่สุด เท่ากับ 0.22
ดังนัน้ มีตวั บ่งชีผ้ ่านเกณฑ์จากค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จานวน 11 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่
REV 3, REV 4, REV 8, REV 5, REV 10, REV 6, REV 2, REV 1, REV 12, REV 11, REV 9 และ
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 1 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ REV 7
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ตาราง 15 ค่านา้ หนักองค์ประกอบตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและ
การรายงานการบริหารความเสี่ยง (ICR)
ตัวย่อ

ตัวบ่งชี้

ICR 8
ICR 3
ICR 9
ICR 10

มีการทาความเข้าใจสารที่ส่งมาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน
มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขนึ ้
มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง
มี ก ารรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ผู้ท างานใน
โครงการฯรับรูอ้ ย่างทั่วถึง
มีการพัฒนาความรูผ้ สู้ ่งสารในเรื่องสารสนเทศของการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการฯ
มีการจัดกระทาให้นวัตกรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดี
ขึน้
มีการเผยแพร่ความรู ภ้ ายในตนให้กับผูอ้ ื่นได้รบั ทราบ
เพื่อเป็ นการจัดการความรูภ้ ายนอก
มีการนาเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่
ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การ
มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย
มีการพัฒนาความรู พ้ ืน้ ฐานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็ น
การจัดการความรูภ้ ายในตน
มีการพัฒนาความรู ท้ ่ีใช้ในการสื่อสารสารสนเทศด้าน
การบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์

ICR 5
ICR 4
ICR 2
ICR 11
ICR 7
ICR 1
ICR 6

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.63
0.59
0.53
0.47

ผลการพิจารณา

0.44

ผ่านเกณฑ์

0.43

ผ่านเกณฑ์

0.42

ผ่านเกณฑ์

0.42

ผ่านเกณฑ์

0.36

ผ่านเกณฑ์

0.27

ไม่ผ่านเกณฑ์

0.26

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 15 องค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการ
บริหารความเสี่ยง (ICR) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.63 โดยมีการเรียงลาดับ
จากค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีจ้ ากมากที่สดุ ไปน้อยที่สดุ ดังนี ้ มีการทาความเข้าใจสารที่
ส่งมาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน (ICR8) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 0.63 รองลงมา มี
การจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขึน้ (ICR3) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.59 และ มีการ
รายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง (ICR9) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.53 และ
มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผูท้ างานในโครงการฯรับรู อ้ ย่างทั่วถึง (ICR10) มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.47 และ มีการพัฒนาความรู้ผู้ส่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความ
เสี ่ ย งของโครงการฯ (ICR5) มี ค่ า น ้า หนัก องค์ป ระกอบ เท่ า กับ 0.44 และ มี ก ารจัด กระท าให้
นวัตกรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขนึ ้ (ICR4) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.43 และ มีการ
เผยแพร่ความรูภ้ ายในตนให้กบั ผูอ้ ่นื ได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นการจัดการความรูภ้ ายนอก (ICR2) และ มี
การนาเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การ (ICR11) มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.42 และ มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย (ICR7) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.36 และ มีการพัฒนาความรู ้
พืน้ ฐานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการจัดการความรู ภ้ ายในตน (ICR1) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.27 และสุดท้าย มีการพัฒนาความรู ท้ ่ีใช้ในการสื่อสารสารสนเทศด้านการบริหารความ
เสี่ยงตามสถานการณ์ มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยที่สดุ เท่ากับ 0.26 ดังนัน้ มีตวั บ่งชีผ้ ่านเกณฑ์
จากค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จานวน 9 ตัวบ่ง ชี ้ ได้แก่ ICR 8, ICR 3, ICR 9,
ICR 10, ICR 5, ICR 4, ICR 2, ICR 11, ICR 7 และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ ICR 1,
ICR 6
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จากการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของโคโซ่ (COSO,
2017) ได้ขอ้ สังเกต ดังตาราง 16
ตาราง 16 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ
MEP ที่ได้จากการวิจยั กับองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของโคโซ่
องค์ประกอบ
1 การกากับดูแลและวัฒนธรรม
ของการบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชีข้ องโคโซ่ (COSO,
2017)
1. บริหารจัดให้มีการกากับดูแล
กลยุทธ์และดาเนินการตามความ
รับผิดชอบด้านการกากับดูแลเพื่อ
สนับสนุนฝ่ ายบริหารในการบรรลุ
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์
2. กาหนดโครงสร้างการ
ดาเนินงานเพื่อแสวงหากลยุทธ์
และวัตถุประสงค์
3. กาหนดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
ซึ่งเป็ นลักษณะของวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ขององค์กร
4. แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มั่นต่อ
ค่านิยมหลักขององค์กร
5. มุ่งมั่นที่จะสร้างทุนมนุษย์ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชีท้ ไี่ ด้จากการวิจัย
1. มีแผนรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่รว่ มกับ
โครงการฯ
2. มีแผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของโครงการอย่างเป็ น
รูปธรรม
3. มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้
รับทราบ
4. มีการทาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนอง
ต่อค่านิยมหลักของโครงการฯ
5. มีการกาหนดพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์ต่อความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่ชดั เจน
6. มีการมุง่ เน้นทาตามค่านิยม
หลักทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียด
รอบคอบ
7. มีการออกแบบวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อให้งานในโครงการฯ
ดาเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. มีการกากับดูแลความ
รับผิดชอบเพื่อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
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ตาราง 16(ต่อ)
องค์ประกอบ

2 กลยุทธ์และการกาหนด
วัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เสี่ยง

ตัวบ่งชีข้ องโคโซ่ (COSO,
2017)

1. พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ต่อขอบเขตของความเสีย่ ง
ในภาพรวม
2. กาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ในบริบทของการสร้าง การรักษา
และการตระหนักถึงคุณค่า
3. ประเมินกลยุทธ์ทางเลือกและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อ
ขอบเขตความเสี่ยงในภาพรวม
4. พิจารณาความเสี่ยงในขณะที่
กาหนดวัตถุประสงค์ในระดับต่าง
ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกล
ยุทธ์

ตัวบ่งชีท้ ไ่ี ด้จากการวิจัย
9. มีการกาหนดโครงสร้างการ
ดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อ
แสวงหากลยุทธ์
10. มีการกาหนดโครงสร้างการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
1. มีการดาเนินการที่มีขนั้ ตอนใน
การรักษาความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
2. มีกาหนดและระบุความเสี่ยง
ของโครงการฯที่ยอมรับได้
3. มีการขยายความผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยงใน
ภาพรวม
4. มีการตีค่าผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ จากความเสี่ยง
5. มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อ
ความคงอยู่ของโครงการฯอย่าง
ยั่งยืน
6. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
(สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยง
ของโครงการฯ
7. มีวิเคราะห์โครงสร้างของ
โครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อ
ความเสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ
8. มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือก
ที่เป็ นไปได้โดยตีคณ
ุ ค่าเทียบกับ
เกณฑ์
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ตาราง 16(ต่อ)
องค์ประกอบ

3 การปฎิบตั ิการความเสี่ยง

ตัวบ่งชีข้ องโคโซ่ (COSO,
2017)

ตัวบ่งชีท้ ไ่ี ด้จากการวิจัย

9. มีกาหนดและระบุความเสี่ยง
ของโรงเรียนที่ยอมรับได้
10. มีการกาหนดความคุม้ ทุนของ
โครงการ
11. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
(งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยง
ของโครงการฯ
12. มีการกาหนดเป้าหมายของ
โครงการฯที่สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน
1. ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อ
1. มีการระบุประเภทของความ
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์และ
เสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ท่คี มุ้ ทุนของ
2. ประเมินความรุนแรงของความ โครงการฯ
เสี่ยง
2. มีการตีค่าเทียบกับเกณฑ์ของ
3. จัดลาดับความสาคัญของ
ตัวชีว้ ดั ในเรื่องของระดับของความ
ความเสี่ยงเป็ นพืน้ ฐานในการ
รุนแรงของความเสี่ยง
เลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยง 3. มีการระบุความหมายของความ
4. ระบุและเลือกการตอบสนองต่อ เสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อการ
ความเสี่ยง
ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของโครงการฯ
5. พัฒนาและประเมินมุมมอง
4. มีการระบุความเสี่ยงที่ชใี ้ ห้เห็น
ภาพรวมเกี่ยวกับความเสี่ยง
ทัง้ ความเสี่ยงปัจจุบนั และความ
เสี่ยงอุบตั ใิ หม่
5. การจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงต้องมีการกาหนด
ความสาคัญของความเสี่ยงที่เป็ น
พืน้ ฐานในการปฏิบตั ิความเสี่ยง
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ตาราง 16(ต่อ)
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชีข้ องโคโซ่ (COSO,
2017)

ตัวบ่งชีท้ ไ่ี ด้จากการวิจัย
6. มีการระบุมาตรการที่เหมาะสม
ในการปฏิบตั เิ พื่อตอบสนองกับ
ความเสี่ยง
7. มีการเลือกวิธีปฏิบตั เิ พื่อ
ตอบสนองในการยอมรับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
8. มีการจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงที่นามาใช้แก้ปัญหา
ตามลาดับของความรุนแรง
9. มีการเลือกวิธีปฏิบตั เิ พื่อ
ตอบสนองในการหาผูร้ ว่ มรับผล
จากความเสีย่ ง
10. มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อ
ตอบสนองในการลดความเสี่ยง
11. มีการประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
12. มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อ
ตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง
13. มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบ
ของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อ
นาไปพัฒนา
14. มีการใช้ตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญ
ครบถ้วนในการประเมินความ
รุนแรงของความเสี่ยง
15. มีการประเมินภาพรวมเชิง
ระบบของความเสี่ยงโครงการฯ
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ตาราง 16(ต่อ)
องค์ประกอบ
4 การทบทวนและสรุปประเด็น
การบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชีข้ องโคโซ่ (COSO,
2017)
1. ระบุและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
องค์กรและพิจารณาความเสี่ยง
3. ดาเนินการปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร

ตัวบ่งชีท้ ไ่ี ด้จากการวิจัย
1. มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์ของโครงการฯ
2. มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ท่คี มุ้ ทุนของ
โครงการฯ
3. มีการทบทวนปฏิบตั กิ ารความ
เสี่ยงตามหลักการพืน้ ฐานและ
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
4. มีการทบทวนการปฎิบตั ิการ
ความเสี่ยงในประเด็นการ
ปฏิบตั ิการที่สาคัญของความเสี่ยง
โครงการฯ
5. มีการปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองค์การ
ให้เหมาะสม
6. มีการทบทวนองค์ประกอบการ
ดาเนินงานความเสี่ยงของ
โครงการฯ
7. มีการกระบุการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกโครงการฯที่สาคัญ
8. มีการกระบุการเปลี่ยนแปลง
ภายในโครงการฯที่สาคัญ
9. มีการปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ทา
แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
10. มีการปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
11. มีการปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่
สามารถนาไปปรับปรุงได้ในต้นๆ
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ตาราง 16(ต่อ)
ตัวบ่งชีข้ องโคโซ่ (COSO,
2017)
5 การจัดการสารสนเทศ การ
1. ยกระดับระบบข้อมูลและ
สื่อสารและการรายงานการบริหาร เทคโนโลยีขององค์กรเพื่อ
ความเสี่ยง
สนับสนุนการจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร
2. ใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเพื่อสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร
3. รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
และผลการดาเนินงานในหลาย
ระดับและทั่วทัง้ องค์กร
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชีท้ ไ่ี ด้จากการวิจัย
1. มีการทาความเข้าใจสารที่ส่งมา
ให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน
2. มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูล
สารสนเทศดีขนึ ้
3. มีการรายงานการบริหารความ
เสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง
4. มีการรายงานการบริหารความ
เสี่ยงที่ผทู้ างานในโครงการฯรับรู ้
อย่างทั่วถึง
5. มีการพัฒนาความรูผ้ สู้ ่งสารใน
เรื่องสารสนเทศของการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการฯ
6. มีการจัดกระทาให้นวัตกรรม
เทคโนโลยีของโครงการฯดีขนึ ้
7. มีการเผยแพร่ความรูภ้ ายในตน
ให้กบั ผูอ้ ื่นได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นการ
จัดการความรูภ้ ายนอก
8. มีการนาเสนอการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึง
วัฒนธรรมองค์การ
9. มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ที่
หลากหลาย
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จากตาราง 16 พบว่า ตัวบ่งชีจ้ ากงานวิจยั ที่ได้มาจากทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงของโค
โซ่ ข องแต่ ล ะองค์ป ระกอบมี ค่ า น ้า หนัก องค์ป ระกอบ (Factor Loading) ไม่ ถึ ง เกณฑ์ท่ี ก าหนด
จานวนทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี ้ โดยเริ่มจาก องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการ
บริหารความเสี่ยง มีตวั บ่งชีท้ ่ีมีค่านา้ หนักองค์ประกอบไม่ถึงเกณฑ์ จานวน 2 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ มีการ
กาหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ในการดาเนินงานของโครงการฯ (CUL6) และ
มีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม (CUL10) ต่อมา
องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง มีซ่งึ องค์ประกอบ
นีไ้ ม่มีตัวบ่งชีใ้ ดมีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยกว่าเกณฑ์ ต่อมาองค์ประกอบที่ 3 การปฎิบตั ิการ
ความเสี่ ยง ซึ่ง องค์ประกอบนีไ้ ม่ มี ตัว บ่ง ชี ้ใ ดมี ค่ า นา้ หนัก องค์ประกอบน้อ ยกว่า เกณฑ์ ต่อมา
องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุ ปประเด็นการบริหารความเสี่ยง มี ตัวบ่ง ชีท้ ่ีมี ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบไม่ถึงเกณฑ์ จานวน 1 ตัวบ่งชี ้ คือ มีการทบทวนปฎิบตั ิการความเสี่ยงที่สามารถนาไป
พัฒนาได้ (REV7) และองค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการ
บริหารความเสี่ยง มีตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่านา้ หนักองค์ประกอบไม่ถึงเกณฑ์ จานวน 2 ตั วบ่งชี ้ คือ มีการ
พัฒนาความรู พ้ ืน้ ฐานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการจัดการความรู ภ้ ายในตน (ICR1) และ มีการ
พัฒนาความรูท้ ่ใี ช้ในการสื่อสารสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์ (ICR6)
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP
ของโรงเรียนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP
ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน

1
2
3
4
5

องค์ประกอบ
การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เสี่ยง
การปฎิบตั ิการความเสี่ยง
การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง
การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการ
บริหารความเสี่ยง
รวมเฉลี่ย

𝑋̅
4.35
4.22

S.D.
0.396
0.499

แปลผล
ดี
ดี

4.14
4.12
4.19

0.535
0.471
0.454

ดี
ดี
ดี

4.20

0.471

ดี

จากตาราง 17 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับดี (𝑋̅ = 4.20, S.D. = 0.471) ซึ่งทุกองค์ประกอบอยู่
ในระดับสมบูรณ์มาก โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการ
บริหารความเสี่ ยง (𝑋̅ = 4.35, S.D. = 0.396) และองค์ประกอบที่มี ค่ าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด คือ การ
ทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (𝑋̅ = 4.12, S.D. = 0.471)
โดยการพิจารณาระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
เขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน แยกตามตัวบ่งชีใ้ นแต่ละองค์ประกอบ ได้ดงั นี ้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง มีระดับการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ดังตาราง 18
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP
ของตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง
CUL
ตัวบ่งชี้
1 มีการกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่ชดั เจน
2 มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุก
คนได้รบั ทราบ
3 มี ก ารก ากั บ ดู แ ลความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
4 มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อ
แสวงหากลยุทธ์
5 มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ
6 มีการกาหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็ นเอกลักษณ์
ในการดาเนินงานของโครงการฯ
7 มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้งานในโครงการฯ
ดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8 มี ก ารท าสิ่ ง ต่ า งๆเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ค่ า นิ ย มหลัก ของ
โครงการฯ
9 มีการมุ่งเน้นทาตามค่านิยมหลักทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียด
รอบคอบ
10 มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผูป้ ฏิบัติงานเป็ นค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
11 มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่าง
เป็ นรูปธรรม
12 มี แ ผนรัก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถให้อ ยู่ ร่ ว มกั บ
โครงการฯ
รวมเฉลี่ย

𝑋̅
4.29

S.D.
0.622

แปลผล
ดี

4.28

0.627

ดี

4.53

0.577

ดีมาก

4.63

0.482

ดีมาก

4.63

0.482

ดีมาก

4.37

0.484

ดี

4.39

0.651

ดี

4.33

0.469

ดี

4.32

0.578

ดี

3.80

0.612

ดี

4.32

0.574

ดี

4.27

0.790

ดี

4.35

0.396

ดี
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จากตาราง 18 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหาร
ความเสี่ ย ง อยู่ใ นระดับ ดี (𝑋̅ = 4.35, S.D. = 0.396) โดยตัว บ่ ง ชี ้ท่ี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด คื อ มี ก าร
กาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์ (CUL4) และ มีการกาหนด
โครงสร้างการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (CUL5) (𝑋̅ = 4.63, S.D. = 0.482) และ
ตัวบ่ง ชี ท้ ่ีมี ค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ มี การสร้างแรงจูง ใจให้กับผู้ปฏิบัติง านเป็ น ค่า ตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม (CUL10) (𝑋̅ = 3.80, S.D. = 0.612)
องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง มีระดับ
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ดังตาราง 19
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP
ของตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
STO
ตัวบ่งชี้
1 มีวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆ
ต่อความเสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ
2 มี ก ารวิ เ คราะห์ปั จ จัย ภายใน (งบประมาณ บุ ค ลากร
เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเสี่ ย งของ
โครงการฯ
3 มี ก ารวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ภายนอก (สั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ
4 มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้
5 มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรับได้
6 มีการดาเนินการที่มีขนั้ ตอนในการรักษาความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
7 มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยตีคุณค่า
เทียบกับเกณฑ์
8 มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความเสี่ยง
9 มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยง
ในภาพรวม
10 มีการกาหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน
11 มีการกาหนดความคุม้ ทุนของโครงการ
12 มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯ
อย่างยั่งยืน
รวมเฉลี่ย

𝑋̅
4.28

S.D.
0.709

แปลผล
ดี

4.23

0.505

ดี

4.03

0.636

ดี

4.36
4.25
4.19

0.617
0.750
0.731

ดี
ดี
ดี

4.20

0.551

ดี

4.06
4.12

0.687
0.643

ดี
ดี

4.52

0.500

ดีมาก

4.23
4.23

0.601
0.607

ดี
ดี

4.22

0.499

ดี
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จากตาราง 19 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับดี (𝑋̅ = 4.22, S.D. = 0.499) โดยตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
กาหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน (STO10) (𝑋̅ =
4.52, S.D. = 0.500) และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) (𝑋̅ = 4.03, S.D. =
0.636)
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง มีระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
EP และ MEP ดังตาราง 20
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP
ของตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง
PER
ตัวบ่งชี้
1 มีการระบุความหมายของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของโครงการฯ
2 มี ก ารระบุประเภทของความเสี่ ยงที่เ ป็ น ผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ท่คี มุ้ ทุนของโครงการฯ
3 มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปั จจุบนั และ
ความเสี่ยงอุบตั ิใหม่
4 มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
5 มีการใช้ตัวชีว้ ัดที่สาคัญครบถ้วนในการประเมินความ
รุนแรงของความเสี่ยง
6 มีการตีค่าเทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ัดในเรื่องของระดับ
ของความรุนแรงของความเสี่ยง
7 มีการกาหนดความสาคัญของความเสี่ยงที่เป็ นพืน้ ฐาน
ในการปฏิบตั ิความเสี่ยง
8 มี ก ารจัดลาดับ ความสาคัญ ของความเสี่ ยงที่นามาใช้
แก้ปัญหาตามลาดับของความรุนแรง
9 มี ก ารระบุ ม าตรการที่ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ตอบสนองกับความเสี่ยง
10 มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง
11 มี ก ารเลื อ กวิ ธี ป ฏิ บัติ เ พื่ อ ตอบสนองในการหลี ก เลี่ ย ง
ความเสี่ยง
12 มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการยอมรับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
13 มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ ว่ มรับผล
จากความเสี่ยง (PER13)
14 มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ
เพื่อนาไปพัฒนา (PER14)
15 มี ก ารประเมิ น ภาพรวมเชิ ง ระบบของความเสี่ ย ง
โครงการฯ (PER15)
รวมเฉลี่ย

𝑋̅
4.19

S.D.
0.803

แปลผล
ดี

4.25

0.748

ดี

3.92

0.712

ดี

4.08
4.07

0.674
0.689

ดี
ดี

3.95

0.699

ดี

4.06

0.687

ดี

4.07

0.605

ดี

4.17

0.587

ดี

4.25
4.28

0.585
0.630

ดี
ดี

4.28

0.635

ดี

4.22

0.616

ดี

4.11

0.640

ดี

4.23

0.505

ดี

4.14

0.535

ดี
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จากตาราง 20 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง อยู่ในระดับดี (𝑋̅ =
4.14, S.D. = 0.535) โดยตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (PER11) (𝑋̅ = 4.28, S.D. = 0.630) และ มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนอง
ในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (PER12) (𝑋̅ = 4.28, S.D. = 0.635) และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สดุ คือ มีการระบุความเสี่ยงที่ชใี ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปัจจุบนั และความเสี่ยงอุบตั ิใหม่ (PER3)
(𝑋̅ = 3.92, S.D. = 0.712)
องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง มีระดับการบริหารความเสี่ยง
ของโครงการ EP และ MEP ดังตาราง 21
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP
ของตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง
REV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตัวบ่งชี้
มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ
มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่สาคัญ
มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของโครงการฯ
มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคุม้ ทุน
ของโครงการฯ
มีการทบทวนการปฎิบัติการความเสี่ยงในประเด็นการ
ปฏิบตั ิการที่สาคัญของความเสี่ยงโครงการฯ
มีการทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงของ
โครงการฯ
มี ก ารทบทวนปฎิ บั ติ ก ารความเสี่ ย งที่ ส ามารถน าไป
พัฒนาได้
มีการทบทวนปฏิบตั ิการความเสี่ยงตามหลักการพืน้ ฐาน
และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
มีการปรับปรุ งการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่
สามารถนาไปปรับปรุงได้ในลาดับต้นๆ
มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจัด
องค์การให้เหมาะสม
มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณาใน
สิ่งที่ทาแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
รวมเฉลี่ย

𝑋̅
4.24
4.18
4.09
4.09

S.D.
0.500
0.573
0.581
0.581

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี

4.00

0.739

ดี

3.96

0.597

ดี

4.13

0.535

ดี

4.13

0.714

ดี

4.18

0.567

ดี

4.14

0.611

ดี

4.12
4.19

0.639
0.554

ดี
ดี

4.12

0.471

ดี

จากตาราง 21 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความ
เสี่ยง อยู่ในระดับดี (𝑋̅ = 4.12, S.D. = 0.471) โดยตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกระบุการ
เปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ (REV1) (𝑋̅ = 4.24, S.D. = 0.500) และตัวบ่งชีท้ ่มี ีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ มีการทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) (𝑋̅ =
3.96, S.D. = 0.597)
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องค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความ
เสี่ยง มีระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ดังตาราง 22
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP
ของตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความ
เสี่ยง
ICR
ตัวบ่งชี้
1 มีการพัฒนาความรูพ้ ืน้ ฐานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการ
จัดการความรูภ้ ายในตน
2 มี ก ารเผยแพร่ความรู ภ้ ายในตนให้กับ ผู้อื่ น ได้รับทราบ
เพื่อเป็ นการจัดการความรูภ้ ายนอก
3 มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขนึ ้
4 มีการจัดกระทาให้นวัตกรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดี
ขึน้
5 มีการพัฒนาความรู ผ้ ูส้ ่งสารในเรื่องสารสนเทศของการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการฯ
6 มีการพัฒนาความรูท้ ่ใี ช้ในการสื่อสารสารสนเทศด้านการ
บริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์
7 มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย
8 มีการทาความเข้าใจสารที่ส่งมาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน
9 มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง
10 มี ก ารรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ผู้ ท างานใน
โครงการฯรับรูอ้ ย่างทั่วถึง
11 มี ก ารน าเสนอการบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการฯที่
ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การ
รวมเฉลี่ย

𝑋̅
4.24

S.D.
0.668

แปลผล
ดี

4.32

0.575

ดี

4.38
4.27

0.673
0.548

ดี
ดี

3.98

0.666

ดี

4.05

0.510

ดี

4.04

0.544

ดี

4.14
4.30
4.11

0.706
0.687
0.645

ดี
ดี
ดี

4.21

0.540

ดี

4.19

0.454

ดี
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จากตาราง 22 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน องค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการ
รายงานการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับดี (𝑋̅ = 4.19, S.D. = 0.454) โดยตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีมีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขึน้ (ICR3) (𝑋̅ = 4.38, S.D. = 0.673) และตัว
บ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ มีการพัฒนาความรูผ้ สู้ ่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการฯ (ICR5) (𝑋̅ = 3.98, S.D. = 0.666)
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบน จากการแบบสอบถามจากคณะกรรมการของโครงการ EP และ MEP ที่เป็ นทั้งครู และ
ผูบ้ ริหาร ผูว้ ิจยั นาเสนอข้อมูล การบริหารโครงการ EP และ MEP ทัง้ หมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เป็ นมาและเหตุผลในการดาเนินโครงการ EP และ MEP ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ ด้านปัญหาใน
การดาเนินการโครงการ EP และ MEP ด้านแนวทางการแก้ไขปั ญหา และ ด้านแนวทางในการ
พัฒนาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบความสาเร็จ ตามลาดับ
3.1 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ด้านความเป็ นมาและเหตุผลในการดาเนินโครงการ EP และ MEP
ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนื อ ตอนบน ด้า นความเป็ น มาและเหตุผ ลในการด าเนิ น โครงการ EP และ MEP จาก
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP ที่ตอบแบบสอบถาม มีดงั นี ้
“เพื่อสนองต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และความต้องของนักเรียนและ
ผูป้ กครอง”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“เพื่อต้องการพัฒนานักเรียนให้มีความรู ้ มีทักษะที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้มีความสามารถที่โดดเด่นและเป็ นจุดเด่นของตัวนักเรียน”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถสูงให้มีศกั ยภาพสูงยิ่งขึน้ ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
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“เนื่องจากโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของนักเรียนตามศตวรรษที่ 21 และ
ตามมาตรฐานโรงเรียน World Class Standard”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“จัดการเรียนสองภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนให้กา้ วสู่ความ
เป็ นสากล”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และความต้องการในการพัฒนา
นักเรียนตามความสามารถเฉพาะบุคคล”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“สถานศึกษาให้บริการการศึกษาแก่ผเู้ รียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่าง
มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม"
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียน ที่อยู่รอบนอก นักเรียนที่อยู่ในพืน้ ที่ ได้มีโอกาส
เรียน ห้องเรียนพิเศษ"
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“เพื่อให้เด็กนอกเมืองมีโอกาสได้เรียนรูภ้ าษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาเทียบ
กับเด็กในเมือง”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทกั ษะภาษาอังกฤษที่ดี”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“เพื่อให้ผู้เ รียนได้เรียนรู ก้ ั บครู ต่างชาติและได้ฝึกการใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ ากล”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนที่มีความสนใจใฝ่ รูท้ างด้านภาษาและสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
จากการวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านความเป็ นมาและเหตุผลในการดาเนินโครงการ EP และ MEP พบว่า ทัศนะ
ของคณะกรรมการเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การที่โรงเรียนเปิ ดโครงการ EP และ MEP
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หรื อ ด าเนิ น การโครงการมาเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง แล้ว นั้น เนื่ อ งจากความต้อ งการที่ จ ะพัฒ นา
ศักยภาพของตัวผูเ้ รียนเองในเรื่องของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ กครองที่อยากให้บุตรหลานของตนเองได้รบั การพัฒนาทักษะในด้านการใช้ภาษา
อีกด้วย นอกจากนีโ้ รงเรียนในต่างอาเภอของแต่ละจังหวัดก็มีการเปิ ดโครงการขึน้ มา เพื่อที่จะเป็ น
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่นอกเมือง ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทัดเทียมกับเด็กที่
อยู่ในเมืองด้วยเช่นกัน
3.2 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ จากคณะกรรมการโครงการ EP และ MEP ที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดงั นี ้
“เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของผู้ป กครอง และบริ บ ทของโรงเรี ย น
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของชุมชน อ.แม่สาย”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ไี ด้วางแผนไว้ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จากการประเมิ น นั ก เรี ย นและความพึ่ ง พอใจของ
ครอบครัวของนักเรียน รวมถึงกระแสคาชมของชุมชนที่มีให้นกั เรียน”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“มีบางประเด็นหัวข้อที่ไม่ไม่สามารถทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ไ ด้เนื่องจาก
ภายใต้สถานการณ์ Covid-19”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“บรรลุวตั ถุประสงค์ เปิ ดอย่างต่อเนื่องมาถึงปี ท่ี 22 และขยายการเรียนต่อถึง
ระดับ ม.ปลายในปัจจุบนั ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนมีผลการทดสอบ CEFR เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากาหนด และนักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในห้องพิเศษในระดับที่สงู ขึน้ ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
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“บรรลุ นักเรียนที่ศึกษาในโครงการจบการศึกษาและสามารถนาความรู ้
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษไปเป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการศึกษาต่อมีความสามารถในการสื่อสาร มี
ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผูน้ า ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็ นสิ่งที่ นกั เรียนได้รบั การเพาะ
บ่มความรู ้ ความสามารถจากการศึกษาในโครงการ ผูป้ กครองมีความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ของโครงการ รวมถึงการนาระบบดูแลช่วยเหลือสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างจริงจัง และเป็ นรูปธรรม”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“บรรจุวตั ถุประสงค์ เนื่องจากเด็กสามารถเรียนรูภ้ าษาอังกฤษได้ดีขนึ ้ สื่อสาร
และโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึน้ ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“บรรลุวตั ถุประสงค์มาก เปิ ดมาได้สิบกว่าปี ขยายชัน้ เรียนจากหนึ่งห้องเรียน
ปั จจุบนั สามห้องเรียน นักเรียนที่จบไปเรียนต่ออย่างต่อเนื่องในห้องเรียน mep / ep นาความรูท้ ่ีได้
ไปใช้ในการสื่อสารต่อได้ดี ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“บรรลุวัตถุประสงค์ดว้ ยดี แม้ปีแรกที่เปิ ดมีจานวนไม่เต็มห้อง (30 คน)แต่ปี
ต่อ ๆ มา มีนร.ให้ความสนใจในโครงการนีม้ าก สมัครเข้ามามากกว่า 60 คน/ปี ซึ่งทาให้ได้คดั เลือก
นร. เข้าเรียนโครงการนีอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
จากการวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า ทัศนะของคณะกรรมการโครงการ EP และ
MEP เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การดาเนินการโครงการ EP และ MEP ของแต่ละโรงเรียน
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางแผนเอาไว้ โดยที่การบรรลุวตั ถุประสงค์นนั้ มีความ
แตกต่างกันออกไป ในบางโรงเรียนบรรลุผลเนื่องจากผูเ้ รียนที่เข้าเรียนในโครงการ EP และ MEP
ได้รบั โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามที่ได้ตงั้ ใจเอาไว้ ในขณะที่บางโรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อความต้องการของทัง้ ผูป้ กครองและนักเรียนเอง ส่วนอีกประเด็นที่
น่าสนใจ คือ โครงการ EP และ MEP สามารถดาเนินโครงการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทัง้ ในด้าน
คุณภาพของการจัดการศึกษา คุณภาพของผูเ้ รียน ความคุม้ ทุนของโครงการ รวมไปถึงสามารถ
สนองความต้องการได้ทงั้ ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง และชุมชนไปพร้อมกันเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
3.3 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ด้านปัญหาในการดาเนินการโครงการ EP และ MEP
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ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านปั ญ หาในการด าเนิ นการโครงการ EP และ MEP จากคณะกรรมการ
โครงการ EP และ MEP ที่ตอบแบบสอบถาม มีดงั นี ้
“ความไม่แน่นอนของจานวนนักเรียนและทรัพยากรด้านต่างๆ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“เนื่องจากนักเรียนบางกลุ่มมีความรู พ้ ืน้ ฐานที่ไม่เท่ากับเพื่อนและมีขอ้ ด้อย
อยู่ ไม่มีความพร้อมในด้านความรูพ้ นื ้ ฐานและความปรารถนาที่จะเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึงเป็ นการยากที่จะพัฒนาผูเ้ รียนให้มีทกั ษะตามที่กาหนดไว้ไปพร้อมกัน ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“ครู ต่างชาติท่ีมีคุณวุฒิตรงเอกการสอนขาดแคลน การจัดหาครู ต่างชาติมา
สอนในโครงการ และการทาเอกสารต่างๆของครูต่างชาติ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“งบประมาณที่เก็บรายหัวจากนร.โครงการห้องเรียนพิเศษไม่สอดคล้องกับ
รายจ่ายและค่าจ้างครูต่างชาติ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“บุคลากรมีจานวนน้อย การจัดการต่างๆ ในด้านความเสี่ ยงต่างๆ มีการ
ดาเนินงานไม่จริงจังและต่อเนื่อง”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“มีการโยกย้ายครูชาวต่างชาติค่อนข้างบ่อย ครูชาวต่างชาติทีมีประสบการณ์
นัน้ หายาก งบประมานในการจัดจ้างค่อนข้างจากัด”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“1. ปัญหาที่พบคือปี ท่แี ล้ว เมื่อมีเหตุการณ์โรค COVID-19 ระบาดทั่วโลก ทา
ให้การจัดสรรครู ช าวต่ างชาติ (Native teacher) ส าหรับโครงการนี ้เกิ ด การขาดแคลน ในบาง
รายวิชาที่เรียนเป็ นภาษาอังกฤษไม่สามารถจัดหาครู ต่างชาติมาสอนได้ เพราะชาวต่างชาติก็ไม่
สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ทาให้ตอ้ งใช้ครูไทย (CO-teacher) ช่วยทาหน้าที่แทน 2.มีนกั เรียน
บางรายที่ผปู้ กครองเกิดปัญหาทางการเงิน ไม่ชาระค่าเรียนติดต่อกันหลายภาคเรียน”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“มีการโยกย้ายครูชาวต่างชาติค่อนข้างบ่อย ครูชาวต่างชาติทีมีประสบการณ์
นัน้ หายาก งบประมานในการจัดจ้างค่อนข้างจากัด”
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(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
การวิ เ คราะห์ส ภาพการบริห ารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรี ย นในพื ้นที่
ภาคเหนื อ ตอนบน ด้า นปั ญ หาในการด าเนิ น การโครงการ EP และ MEP พบว่ า ทัศ นะของ
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความไม่แน่นอนทั้ง
ทางด้านบุคลากรชาวต่างชาติซ่งึ เป็ นจุดเด่นของโครงการในการเสริม ศักยภาพผูเ้ รียน ด้านจานวน
นักเรียน สภาพเศรษฐกิจของผูป้ กครอง รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ผลต่ อ การบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การวางแผน
ดาเนินการโครงการได้
3.4 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา จากคณะกรรมการโครงการ EP และ MEP ที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดงั นี ้
“วางแผนหาแนวทางการจัดการที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมั่นคงถาวร”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“กาหนดแนวทางเรื่องค่าใช้จ่ายให้ชดั เจน โดยการแบ่งจ่าย”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“มีโครงการเพิ่มจานวนค่าเทอมแต่อาจจะต้องใช้ระยะพอสมควรเนื่องจาก
ต้องพัฒนาโครงการให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“ใช้วิธี ทา MOU กับสถาบันเอกชนเพื่อ หาครู เจ้าของภาษามาจัดการเรียน
การสอนได้ตามเป้าหมาย”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“จัดระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูลด้านความเสี่ยง การประเมิ นผล
ติดตาม และการปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“1) เปิ ดช่องทางการรับครูต่างชาติหลายวิธี จากที่ปกติใช้บริการบริษัทจัดหา
ครู ชาวต่างชาติให้อย่างเดียว เรารับชาวต่างชาติแบบ Walk in ที่มีประสบการณ์การสอนจากผู้
แนะนาที่รูจ้ กั ซึ่งต้องตรวจคุณสมบัติอย่างเข้มข้น แต่ก็ สามารถดาเนินการต่อได้ดว้ ยดี นอกจากนี ้
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ครู ต่างชาติของเรา(ชาวอเมริกัน) เปิ ดเว็บไซต์ช่วยจัดหาชาวต่างชาติ/เพื่อนของเขา ที่ตอ้ งการมา
ทางานเป็ นครู สอนภาษาอังกฤษประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 2) เชิญผูป้ กครองนักเรียนที่คา้ งชาระ
(หลายเทอม)เข้าพบและแรึกษาพูดคุยถึงการผ่อนชาระกับทางฝ่ ายบริหารของโรงเรียน”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร การจัดหาบุคลากรที่สามารถสอนแทนได้
กรณีขาดแคลนครู”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“สร้างเครือข่ายโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ เพื่อช่วยเหลือหรือแนะนาการ
จัดหาครูชาวต่างชาติ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
การวิ เ คราะห์ส ภาพการบริห ารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรี ย นในพื ้นที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า ทัศนะของคณะกรรมการโครงการ EP และ
MEP เป็ นไปในทิศทางที่หลากหลาย กล่าวคือ การแก้ไขปั ญหาเป็ นไปหลากหลายทิศทางตามที่
ปั ญหาที่พบเจอ ปั ญหาด้านบุคลากรต่างชาติท่ีขาดแคลนจะดาเนินการโดยการวางแผนติดต่อกับ
บริษัทเอกชนไว้ล่วงหน้าในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องครู ต่างชาติ ในด้านงบประมาณ ทางโครงการต้อง
ดาเนินการวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายของโครงการ นอกจากนี ้
ยังมีการนาข้อมูลด้านความเสี่ยงของโครงการ เพื่อทาการศึกษาถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ รวมไปถึงมีการวางแผนหาแนวแก้ไขล่วงหน้า
3.5 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ด้านแนวทางในการพัฒนาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบความสาเร็จ
ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านแนวทางในการพัฒนาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบความสาเร็จ จาก
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP ที่ตอบแบบสอบถาม มีดงั นี ้
“ติดตามสถานการณ์ แนวโน้มความต้องการของโลกและสังคมไทย รวมไปถึง
ศึกษาศักยภาพของผูเ้ รียน”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“นาปัญหาที่พบมาปรับปรุงและแก้ไขและพัฒนา”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“ใช้กระบวนการ PDCA ในการดาเนินงาน”
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(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“วางแผนการดาเนินงาน งบประมาณการจัดจ้างครู ต่างชาติ และกิจกรรม
นอกหลักสูตรให้สอดคล้องกับเงินค่าเทอมของนร.โครงการห้องเรียนพิเศษ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“มีการวางแผนที่ดี และมีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการอยู่เสมอ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“การพัฒ นาหลัก สูต ร การสร้า งความตระหนัก ให้กับ ครู และการพัฒ นา
เทคนิควิธีการสอนของครู”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“จัดให้มีขนั้ ตอนในกาตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“การจัดให้มีการประขาสัมพันธ์/อบรม เพื่อให้ความรูห้ รือข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการบริหารความเสี่ยง”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“มี ก ารนิ เ ทศการสอนของครู มี ก ารทดสอบนัก เรี ย นโดยใช้ข้อ สอบที่ ไ ด้
มาตรฐาน ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลายหน่วยงานจัดขึน้ จัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ
ขึน้ ในโรงเรียน”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“ก าหนดเป้ า หมายให้ชัด เจนและสอดคล้อ งกับ บริ บ ทของหลัก สูต รของ
สถานศึกษาและดาเนินกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนที่วางไว้”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“1. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ การเรียนที่ทนั สมัยมาใช้
ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 3. น านัก เรี ย นไปท ากิ จ กรรมร่ ว มกับ มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู ”้
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพทางวิชาการในเชิงประจักษ์ และเข้าสู่
เวทีแข่ง ขันต่าง ๆ อย่างมั่นใจ สร้างชื่ อเสียงให้เป็ นที่ย อมรับ และสอนเสริม ในวันเสาร์ 2) จัด
กิจกรรมให้นกั เรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เช่น
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กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ วะฒนธรรมของเจ้าของภาษา 3) พัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติมถ้านร.คนใดถนัดด้านใด ทาการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องในด้านนัน้ ๆ ทัง้
รายบุคคล และกลุม่ "
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สโลแกน..เด็กทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาได้”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
“มีเครือข่ายครู ในโรงเรียนที่เข้มแข็ง และมีการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
จากผูบ้ ริหารโรงเรียน และสานักงานเขตอย่างสม่าเสมอ”
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP)
จากการวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านแนวทางในการพัฒนาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบความสาเร็จ พบว่า
ทัศ นะของคณะกรรมการเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ แ ตกต่ า ง ในด้า นการด าเนิ น การของโครงการ
คณะกรรมการต้องดาเนินการวางแผนจัดการโครงการเป็ นอย่างดี โดยมีการวิเคราะห์กับปั จจัย
ต่างๆทัง้ ที่เป็ นปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในของโครงการ ที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ
เพื่อทาให้โครงการสามารถดาเนินโครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ท่ีสดุ รวมไปถึง จัด
ให้มีขนั้ ตอนในการนิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ นอกจากนีย้ งั ต้องพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อทาให้โครงการสามารถดาเนินไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาเรื่ อ ง “การวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบของการบริ ห ารความเสี่ ย งในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาและจัดกลุ่มองค์ประกอบและตัวบ่งชีข้ องการบริหารความเสี่ยงของโครงการห้องเรียนพิเศษ
EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยง
ในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน 3) เพื่อศึกษา
สภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
ในการศึกษาครั้ง นี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการบริห ารความเสี่ ย ง
โครงการห้องเรียนพิเศษ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

กลุ่มเป้ าหมาย
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีโครงการ EP และ
MEP ใน 37 โรงเรียนพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบนที่เป็ นกลุ่ม เป้าหมายจานวน 555 คน ปรากฏว่าได้รบั
คืน 37 โรงเรียน จานวน 506 คน คิดเป็ นร้อยละ 92 ซึ่งคิดเป็ นจานวน 8.2 เท่าของจานวนตัวบ่งชี ้
ตามทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งต้องมีจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวนอย่างน้อย 5-10 เท่าต่อ
1 ตัวบ่งชี ้ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2555)

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจัยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวตอร์สาเร็จรู ป โดยใช้สถิติเชิง
บรรยาย ประกอบการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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สรุปผลการวิจัย
จากการเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียน
พิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน” สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี ้
1. ผลการกาหนดและองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP
และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ
บริห ารความเสี่ ย งของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรีย นในพืน้ ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน พบว่ า
สามารถกาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารบริหารความเสี่ยง ได้ทงั้ หมด 5 องค์ประกอบ 57 ตัว
บ่งชี ้ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (CUL) มี
ตัวบ่งชีจ้ านวน 10 ตัวบ่งชี ้ โดยตัวบ่งชี ้มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.65 โดยตัว
บ่งชีเ้ มื่อเรียงลาดับตามนา้ หนักขององค์ประกอบมีดงั นี ้ มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้
อยู่ร่วมกับโครงการฯ (CUL12) รองลงมา คือ มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการ
อย่างเป็ นรู ปธรรม (CUL11) มี การสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้
รับทราบ (CUL2) มีการทาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลักของโครงการฯ (CUL8) มีการ
กาหนดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดั เจน (CUL1) และมีการมุ่งเน้นทา
ตามค่านิยมหลักทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ (CUL9) มีการออกแบบวัฒ นธรรมองค์กร
เพื่อให้ง านในโครงการฯด าเนิ น ต่อไปได้อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ (CUL7) มี การกากับดูแ ลความ
รับ ผิ ด ชอบเพื่ อ เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการฯ (CUL3) มี ก ารก าหนดโครงสร้า งการ
ดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์ (CUL4) และ มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (CUL5)
องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ ยง
(STO) มีตวั บ่งชีจ้ านวน 12 ตัวบ่งชี ้ โดยตัวบ่งชีม้ ีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.66
โดยตัวบ่งชีโ้ ดยตัวบ่งชี ้เมื่อเรียงลาดับตามนา้ หนักขององค์ประกอบมีดังนี ้ มีการดาเนินการที่มี
ขัน้ ตอนในการรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (STO6) รองลงมา คือ มีกาหนดและระบุ
ความเสี่ยงของโครงการฯที่ ยอมรับได้ (STO5) มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความ
เสี่ยงในภาพรวม (STO9) มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความเสี่ยง (STO8) และ มีการ
พิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน (STO12) มีการวิเคราะห์ปัจ จัย
ภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ การเมื อง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) มี
วิเคราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความเสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ (STO1)
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ต่อมา มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยตีคุณค่าเทียบกับเกณฑ์ (STO7) มีกาหนด
และระบุความเสี่ ยงของโรงเรียนที่ยอมรับ ได้ (STO4) มี การกาหนดความคุ้ม ทุนของโครงการ
(STO11) มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อ
ความเสี่ยงของโครงการฯ (STO2) และสุดท้าย มีการกาหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้อง
และสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน (STO10)
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง (PER) ) มีตวั บ่งชีจ้ านวน 15 ตัวบ่งชี ้ โดย
ตัวบ่งชีม้ ีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.63 โดยตัวบ่งชีโ้ ดยตัวบ่งชี เ้ มื่อเรียงลาดับ
ตามน ้า หนัก ขององค์ป ระกอบมี ดัง นี ้ มี ก ารระบุ ป ระเภทของความเสี่ ย งที่ เ ป็ น ผลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ท่ีคมุ้ ทุนของโครงการฯ (PER2) และมีการตีค่าเทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ในเรื่องของ
ระดับของความรุ นแรงของความเสี่ยง (PER6) รองลงมา มีการระบุความหมายของความเสี่ยงที่
เป็ นผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของโครงการฯ (PER1) มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้ ห้เห็นทัง้
ความเสี่ยงปั จจุบนั และความเสี่ยงอุบตั ิใหม่ (PER3) การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงต้อง
มีการกาหนดความสาคัญของความเสี่ยงที่เป็ นพืน้ ฐานในการปฏิบตั ิความเสี่ยง (PER7) มีการระบุ
มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองกับความเสี่ยง (PER9) และ มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิ
เพื่อตอบสนองในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (PER12) มีการจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ ยงที่นามาใช้แก้ปัญ หาตามลาดับของความรุ นแรง (PER8) มี การเลือกวิธี ปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองในการหาผูร้ ่วมรับผลจากความเสี่ยง (PER13) มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองใน
การลดความเสี่ยง (PER10) มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ (PER4) มีการเลือก
วิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (PER11) และ มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบ
ของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อนาไปพัฒนา (PER14) มีการใช้ตัวชีว้ ัดที่ส าคัญครบถ้วนในการ
ประเมินความรุ นแรงของความเสี่ยง (PER5) และสุดท้าย มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของ
ความเสี่ยงโครงการฯ (PER15)
องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (REV) มีตวั บ่งชี ้
จานวน 11 ตัวบ่งชี ้ โดยตัวบ่งชี ม้ ีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.58 โดยตัวบ่งชีโ้ ดย
ตัวบ่งชีเ้ มื่อเรียงลาดับตามนา้ หนักขององค์ประกอบมีดังนี ้ มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกล
ยุทธ์ของโครงการฯ (REV3) และ มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคุม้ ทุน ของ
โครงการฯ (REV4) รองลงมา มีการทบทวนปฏิบตั ิการความเสี่ยงตามหลักการพืน้ ฐานและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง (REV8) มีการทบทวนการปฎิบตั ิการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบตั ิการที่สาคัญของ
ความเสี่ยงโครงการฯ (REV5) มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองค์การให้

169
เหมาะสม (REV10) มีการทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) มี
การกระบุการเปลี่ ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่ส าคัญ (REV2) มี การกระบุการเปลี่ยนแปลง
ภายในโครงการฯที่สาคัญ (REV1) มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ทา
แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย (REV12) มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (REV11)
มีการปรับปรุ ง การบริหารความเสี่ยงโดยพิจ ารณาสิ่ง ที่สามารถนาไปปรับปรุ งได้ในล าดับ ต้นๆ
(REV9)
องค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความ
เสี่ยง (ICR) มีตัวบ่งชีจ้ านวน 9 ตัวบ่งชี ้ โดยตัวบ่งชี ้มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.36 –
0.63 โดยตัวบ่งชีโ้ ดยตัวบ่งชี ้เมื่อเรียงลาดับตามนา้ หนักขององค์ประกอบมีดังนี ้ มีการทาความ
เข้าใจสารที่สง่ มาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน (ICR8) รองลงมา มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขึน้
(ICR3) มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูล จริง (ICR9) มีการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงที่ผูท้ างานในโครงการฯรับรู อ้ ย่างทั่วถึง (ICR10) มีการพัฒนาความรู ผ้ ูส้ ่งสารในเรื่อง
สารสนเทศของการบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการฯ (ICR5) มี ก ารจัด กระท าให้น วัต กรรม
เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ (ICR4) มีการเผยแพร่ความรู ภ้ ายในตนให้กับผูอ้ ่ืนได้รบั ทราบ เพื่อ
เป็ นการจัดการความรูภ้ ายนอก (ICR2) และ มีการนาเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่
ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การ (ICR11) มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย (ICR7)
2. ผลการศึกษาระดับการบริหารความเสี่ ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
การศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับดี (𝑋̅ = 4.20, S.D. = 0.471) ซึ่งทุกองค์ประกอบอยู่
ในระดับดี โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหาร
ความเสี่ยง (𝑋̅ = 4.35, S.D. = 0.396) และองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ การทบทวนและ
สรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (𝑋̅ = 4.12, S.D. = 0.471) โดยการพิจารณาระดับการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน แยกตามตัวบ่งชี ้
ในแต่ละองค์ประกอบ ได้ดงั นี ้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริห ารความเสี่ยง อยู่ใน
ระดับดี (𝑋̅ = 4.35, S.D. = 0.396) โดยตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกาหนดโครงสร้างการ
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ดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์ (CUL4) และ มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (CUL5) (𝑋̅ = 4.63, S.D. = 0.482) และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่ สุด คื อ มี ก ารสร้า งแรงจูง ใจให้กับ ผู้ป ฏิ บัติ ง านเป็ น ค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม
(CUL10) (𝑋̅ = 3.80, S.D. = 0.612)
องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
อยู่ในระดับดี (𝑋̅ = 4.22, S.D. = 0.499) โดยตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกาหนดเป้าหมาย
ของโครงการฯที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน (STO10) (𝑋̅ = 4.52, S.D. = 0.500)
และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
กฎหมาย) ที่สง่ ผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) (𝑋̅ = 4.03, S.D. = 0.636)
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการความเสี่ยง อยู่ในระดับดี (𝑋̅ = 4.14, S.D. =
0.535) โดยตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (PER11) (𝑋̅ = 4.28, S.D. = 0.630) และ มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการยอมรับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (PER12) (𝑋̅ = 4.28, S.D. = 0.635) และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปั จจุบนั และความเสี่ยงอุบตั ิใหม่ (PER3) (𝑋̅ = 3.92,
S.D. = 0.712)
องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ
ดี (𝑋̅ = 4.12, S.D. = 0.471) โดยตัวบ่งชีท้ ่มี ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายใน
โครงการฯที่สาคัญ (REV1) (𝑋̅ = 4.24, S.D. = 0.500) และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ มีการ
ทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) (𝑋̅ = 3.96, S.D. = 0.597)
องค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง อยู่ในระดับดี (𝑋̅ = 4.19, S.D. = 0.454) โดยตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัด
กระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขึน้ (ICR3) (𝑋̅ = 4.38, S.D. = 0.673) และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สดุ คือ มีการพัฒนาความรูผ้ ูส้ ่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ
(ICR5) (𝑋̅ = 3.98, S.D. = 0.666)
3. ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบน
ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบน แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นมาและเหตุผลในการดาเนินโครงการ EP และ
MEP ด้า นการบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ด้า นปั ญ หาในการด าเนิ น การโครงการ EP และ MEP ด้า น
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แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา และ ด้านแนวทางในการพัฒ นาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบ
ความสาเร็จ จาแนกแต่ละด้าน ดังต่อไปนี ้
ด้านความเป็ นมาและเหตุผลในการดาเนินโครงการ EP และ MEP พบว่า ทัศนะ
ของคณะกรรมการเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การที่ โรงเรียนเปิ ดโครงการ EP และ MEP
หรื อ ด าเนิ น การโครงการมาเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง แล้ว นั้น เนื่ อ งจากความต้อ งการที่ จ ะพัฒ นา
ศักยภาพของตัวผูเ้ รียนเองในเรื่องของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ กครองที่อยากให้บุตรหลานของตนเองได้รบั การพัฒนาทักษะในด้ านการใช้ภาษา
อีกด้วย นอกจากนีโ้ รงเรียนในต่างอาเภอของแต่ละจังหวัดก็มีการเปิ ดโครงการขึน้ มา เพื่อที่จะเป็ น
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่นอกเมือง ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทัดเทียมกับเด็กที่
อยู่ในเมืองด้วยเช่นกัน
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า ทัศนะของคณะกรรมการโครงการ EP และ
MEP เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การดาเนินการโครงการ EP และ MEP ของแต่ละโรงเรียน
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางแผนเอาไว้ โดยที่การบรรลุวตั ถุประสงค์นนั้ มีความ
แตกต่างกันออกไป ในบางโรงเรียนบรรลุผลเนื่องจากผูเ้ รียนที่เข้าเรี ยนในโครงการ EP และ MEP
ได้รบั โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามที่ได้ตงั้ ใจเอาไว้ ในขณะที่บางโรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อความต้องการของทัง้ ผูป้ กครองและนักเรียนเอง ส่วนอีกประเด็นที่
น่าสนใจ คือ โครงการ EP และ MEP สามารถดาเนินโครงการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทัง้ ในด้าน
คุณภาพของการจัดการศึกษา คุณภาพของผูเ้ รียน ความคุม้ ทุนของโครงการ รวมไปถึงสามารถ
สนองความต้องการได้ทงั้ ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง และชุมชนไปพร้อมกันเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
ด้า นปั ญ หาในการด าเนิ น การโครงการ EP และ MEP พบว่ า ทั ศ นะของ
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความไม่แน่นอนทั้ง
ทางด้านบุคลากรชาวต่างชาติซ่งึ เป็ นจุดเด่นของโครงการในการเสริมศักยภาพผูเ้ รียน ด้านจานวน
นักเรียน สภาพเศรษฐกิจของผูป้ กครอง รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ผลต่ อ การบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การวางแผน
ดาเนินการโครงการได้
ด้านแนวทางการแก้ไขปั ญหา พบว่า ทัศนะของคณะกรรมการโครงการ EP และ
MEP เป็ นไปในทิศทางที่หลากหลาย กล่าวคือ การแก้ไขปั ญหาเป็ นไปหลากหลายทิศทางตามที่
ปั ญหาที่พบเจอ ปั ญหาด้านบุคลากรต่างชาติท่ีขาดแคลนจะดาเนินการโดยการวางแผนติดต่อกับ
บริษัทเอกชนไว้ล่วงหน้าในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องครู ต่างชาติ ในด้านงบประมาณ ทางโครงการต้อง
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ดาเนินการวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายของโครงการ นอกจากนี ้
ยังมีการนาข้อมูลด้านความเสี่ยงของโครงการ เพื่อทาการศึกษาถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ รวมไปถึงมีการวางแผนหาแนวแก้ไขล่วงหน้า
ด้านแนวทางในการพัฒนาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบความสาเร็จ พบว่า
ทัศ นะของคณะกรรมการเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ แ ตกต่ า ง ในด้า นการด าเนิ น การของโครงกา ร
คณะกรรมการต้องดาเนินการวางแผนจัดการโครงการเป็ นอย่างดี โดยมีการวิเคราะห์กับปั จจัย
ต่างๆทัง้ ที่เป็ นปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในของโครงการ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ
เพื่อทาให้โครงการสามารถดาเนินโครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ท่ีสดุ รวมไปถึง จัด
ให้มีขนั้ ตอนในการนิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ นอกจากนีย้ งั ต้องพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อทาให้โครงการสามารถดาเนินไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียน
พิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน” อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี ้
1. ผลการกาหนดและองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP
และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า เดิมที่
ทาการกาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชีต้ ามทฤษฎีของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission, 2017)และนาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ สามารถ
กาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารบริหารความเสี่ยง ได้ทงั้ หมด 5 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี ้
ภายหลังจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจัย โดยผูว้ ิจยั ได้ตัดตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ที่ต่ากว่า 0.30 ออกไป จึงได้องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง
ในโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบนทัง้ หมด 5 องค์ประกอบ 57
ตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (CUL) มี
ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.65 โดยตัวบ่งชี ้ มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ให้อยู่ร่วมกับโครงการฯ (CUL12) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบสูงสุด เท่ากับ 0.65 รองลงมา คือ มี
แผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของโครงการอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ( CUL11) มี ค่ า น ้า หนั ก
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องค์ประกอบ เท่ากับ 0.46 ถัดมา มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้
รับทราบ (CUL2) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.43 ต่อมา มีการทาสิ่งต่างๆเพื่ อตอบสนอง
ต่อค่านิยมหลักของโครงการฯ (CUL8) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.42 ต่อมา มีการกาหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชัดเจน (CUL1) และมีการมุ่งเน้นทาตาม
ค่านิยมหลักทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ (CUL9) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.38
ต่ อ มา มี ก ารออกแบบวั ฒ นธรรมองค์ก รเพื่ อ ให้ง านในโครงการฯด าเนิ น ต่ อ ไปได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ (CUL7) มี ค่านา้ หนักองค์ป ระกอบ เท่ากับ 0.32 ต่อมา มี การกากับ ดูแลความ
รับผิดชอบเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (CUL3) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ
0.31 ต่อมา มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์ (CUL4)
และ มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (CUL5) มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.30 และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้อยกว่า
0.30 และถูกตัด ออกไปจ านวน 2 ตัวบ่ง ชี ้ ได้แก่ มี การสร้างแรงจูง ใจให้กับผู้ปฏิ บัติง านเป็ น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม (CUL10) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.29และ มีการ
กาหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ในการดาเนินงานของโครงการฯ (CUL6) มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบน้อยที่สดุ เท่ากับ 0.23
องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ ยง
(STO) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.66 โดยตัวบ่งชี ้ มีการดาเนินการที่มีขนั้ ตอน
ในการรักษาความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (STO6) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่ สุด
เท่ากับ 0.66 รองลงมา คือ มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรับได้ (STO5) มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.58 ต่อมา มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยง
ในภาพรวม (STO9) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.56 ต่อมา มีการตีค่าผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยง (STO8) และ มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่าง
ยั่ง ยืน (STO12) มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.54 ต่อมา มี การวิเคราะห์ปัจ จัยภายนอก
(สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.53 ต่อมา มีวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความ
เสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ (STO1) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.49 ต่อมา มีการประเมิน
กลยุทธ์ทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยตีคณ
ุ ค่าเทียบกับเกณฑ์ (STO7) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ
0.48 ต่ อ มา มี ก าหนดและระบุ ค วามเสี่ ย งของโรงเรี ย นที่ ย อมรับ ได้ (STO4) มี ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.45 ต่อมา มีการกาหนดความคุม้ ทุนของโครงการ (STO11) มีค่านา้ หนัก
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องค์ประกอบ เท่ากับ 0.43 ต่อมา มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO2) ค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.38
และสุดท้าย มีการกาหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน
(STO10) ค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยที่สุด เท่ากับ 0.35 ดังนัน้ ตัวบ่งชีท้ ุกตัวในองค์ประกอบที่ 2
ไม่มีขอ้ ใดที่มีนา้ หนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.30
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการความเสี่ยง (PER) ) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.34 – 0.63 โดยตัวบ่งชี ้ มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
ที่คุม้ ทุนของโครงการฯ (PER2) และมีการตีค่าเทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ัดในเรื่องของระดับของ
ความรุนแรงของความเสี่ยง (PER6) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ เท่ากับ 0.63 รองลงมา มี
การระบุความหมายของความเสี่ ยงที่เป็ นผลกระทบต่อการปฏิบัติ ตามกลยุทธ์ของโครงก ารฯ
(PER1) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.61 ต่อมา มีการระบุความเสี่ยงที่ชใี ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยง
ปั จ จุบัน และความเสี่ ย งอุบัติ ใ หม่ (PER3) มี ค่ า น ้า หนัก องค์ป ระกอบ เท่ า กับ 0.58 ต่ อ มาการ
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงต้องมีการกาหนดความสาคัญของความเสี่ยงที่เป็ นพื ้นฐานใน
การปฏิบัติความเสี่ยง (PER7) มีการระบุมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองกับ
ความเสี่ยง (PER9) และ มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(PER12) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.55 ต่อมา มีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ที่นามาใช้แก้ปัญหาตามลาดับของความรุ นแรง (PER8) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.53
ต่อมา มีการเลือกวิธี ปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ ่วมรับผลจากความเสี่ยง (PER13) มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.51 ต่อมา มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง
(PER10) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.50 ต่อมา มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้
ระบุไว้ (PER4) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.49 ต่อมา มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนอง
ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (PER11) และ มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ
เพื่อนาไปพัฒนา (PER14) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.48 ต่อมา มีการใช้ตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญ
ครบถ้วนในการประเมินความรุ นแรงของความเสี่ยง (PER5) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ
0.44 และสุดท้าย มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ (PER15) มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบน้อยที่สดุ เท่ากับ 0.34 ดังนัน้ ตัวบ่งชีท้ ุกตัวในองค์ประกอบที่ 3 ไม่มีขอ้ ใดที่มีนา้ หนัก
องค์ประกอบน้อยกว่า 0.30
องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุ ปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (REV) มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.58 โดยตัวบ่งชี ้ มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกล
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ยุทธ์ของโครงการฯ (REV3) และ มี การประเมิ นสิ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีคุ้มทุนของ
โครงการฯ (REV4) มี ค่ า น ้า หนัก องค์ป ระกอบมากที่ สุด เท่ า กับ 0.58 รองลงมา มี ก ารทบทวน
ปฏิ บั ติ ก ารความเสี่ ย งตามหลั ก การพื ้น ฐานและทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง (REV8) มี ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.50 ต่อมา มีการทบทวนการปฎิบตั ิการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบตั ิการ
ที่สาคัญของความเสี่ยงโครงการฯ (REV5) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.47 ต่อมา มีการ
ปรับปรุ งการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองค์การให้เหมาะสม (REV10) มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.46 ต่อมา มี การทบทวนองค์ประกอบการดาเนิ นงานความเสี่ ยงของ
โครงการฯ (REV6) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.43 ต่อมา มีการกระบุการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกโครงการฯที่สำคัญ (REV2) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.41 ต่อมา มีการกระบุการ
เปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ (REV1) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.40 ต่อมา มี
การปรับ ปรุ ง การบริห ารความเสี่ ย งจากการพิจ ารณาในสิ่ง ที่ ทาแล้ว เกิ ด ผลดี ม ากกว่า ผลเสีย
(REV12) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.37 ต่อมา มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง (REV11) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.34 ต่อมา มีการปรับปรุ งการบริหารความ
เสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถนาไปปรับปรุงได้ใ นลาดับต้นๆ (REV9) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.31 และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้อยกว่า 0.30 และถูกตัด
ออกไปจ านวน 1 ตัวบ่ง ชี ้ ได้แก่ มี การทบทวนปฎิบัติการความเสี่ยงที่สามารถนาไปพัฒนาได้
(REV7) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยที่สดุ เท่ากับ 0.22
องค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความ
เสี่ยง (ICR) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.63 โดยตัวบ่งชี ้ มีการทาความเข้าใจสาร
ที่สง่ มาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน (ICR8) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ เท่ากับ 0.63 รองลงมา มี
การจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขึน้ (ICR3) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.59 ต่อมา มี
การรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง (ICR9) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.53
ต่อมา มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผูท้ างานในโครงการฯรับรู อ้ ย่างทั่วถึง (ICR10) มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.47 ต่อมา มีการพัฒนาความรู้ผู้ส่ งสารในเรื่องสารสนเทศของการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการฯ (ICR5) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.44 ต่อมา มีการจัด
กระทาให้นวัตกรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ (ICR4) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.43
ต่อมา มีการเผยแพร่ความรูภ้ ายในตนให้กับผูอ้ ่ืนได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นการจัดการความรู ภ้ ายนอก
(ICR2) และ มีการนาเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การ
(ICR11) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.42 ต่อมา มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหาร

176
ความเสี่ยงของโครงการฯ ที่หลากหลาย (ICR7) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.36 และตัว
บ่งชีท้ ่ีมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้อยกว่า 0.30 และถูกตัดออกไปจานวน 2 ตัว
บ่ง ชี ้ ได้แก่ มี การพัฒ นาความรู พ้ ืน้ ฐานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็ นการจัดการความรู ภ้ ายในตน
(ICR1) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.27 และสุดท้าย มีการพัฒนาความรูท้ ่ีใช้ในการสื่อสาร
สารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์ มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยที่สดุ เท่ากับ
0.26
2. ผลการศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
การศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับดี ซึ่งทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง ทัง้ นีเ้ นื่องมาจาก
การบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษหรือกิจกรรมใดๆนั้น อาจมีสาเหตุหรือปั จจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมาส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ กิจกรรม หรือ การ
บริหารงานได้ทั้ง สิ ้น ผู้บริหารจึ ง ความวางแผนรับมื อ กับ ความเสี่ ยงที่จ ะเกิ ดขึ น้ นี ้ โดยการน า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ามา เพื่อใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุ ความน่าจะเป็ น แนวโน้มของปัจจัย
ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ตลอดจนหาทางรับมือหรือบริหารจัดการกับความเสี่ยงตรงนัน้
โดยเฉพาะในภาคการศึกษาซึ่ง สอดคล้องกับ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2562) ได้
ดาเนินการผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ย ง ซึ่งถือว่าเป็ นเครื่องมือสาคัญ
ต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้การบริหารงานของภาครัฐมีผลการดาเนินงานที่เป็ น
เลิศและเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) อีกทัง้ ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Matej Masár และ Mária Hudáková (2019) ที่ได้ศึกษาถึงสภาพการณ์ปัจจุบนั
ของการประเมินความเสี่ยงและการศึกษา โดยผลการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า มีความจาเป็ นที่
จะต้องเอาใจใส่การศึกษาในสาขาของการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความ
เสี่ยงโครงการ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ อาจจะทาการศึกษาซึ่งให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสี่ยง โดยส่วนนีอ้ าจทาให้เกิดผลดีในด้านความสามารถในการแข่งขัน และทาให้
ผูบ้ ริหารของโรงเรียนดาเนินการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สดุ คือ การทบทวนและสรุ ปประเด็นการบริหารความเสี่ยง อันเนื่องมาจากในกระบวนการ
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บริห ารนั้น ได้ใ ห้น ้า หนัก ไปกับ การวางแผนและด าเนิ น การโครงการห้อ งเรี ย นพิ เ ศษมากกว่ า
กระบวนการอื่นใด โดยภายหลังจากการที่กิจกรรมและโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว
นัน้ ผุบ้ ริหารและคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษจึงไม่ได้ทาการสรุ ปหรือทบทวนกิจกรรม
สอดคล้องกับสุมนา เสือเอก (2552) ที่ได้ศึกษาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับ
น้อย โดยการพิจารณาระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขต
พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน แยกตามตัวบ่งชีใ้ นแต่ละองค์ประกอบ ได้ดงั นี ้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง อยู่ใน
ระดับดี โดยตัวบ่งชีท้ ่มี ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อ
แสวงหากลยุท ธ์ (CUL4) และ มี ก ารก าหนดโครงสร้า งการด าเนิ น งานตามวัต ถุป ระสงค์ของ
โครงการฯ (CUL5) เนื่องจากขั้นตอนแรกของการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการห้องเรียนพิเ ศษ
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการของโครงการจาเป็ นต้องประชุมวางแผนจัดกิจกรรม รวมถึ งกาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือ กิจ กรรมต่ างๆ สอดคล้องกับงานวิจัย ของปรตี ประทุม สุวรรณ์
(2559)ที่ศึกษาในเรื่องของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามแนวคิดการ
พัฒนาความเป็ นพลโลกพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสภาพปั จจุบนั และสภาพพึงประสงค์มากที่สดุ คือ
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง เนื่องมากจากการดาเนินงานในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงเป็ นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทัง้ หมด ทาให้ผูท้ ่ี
เกี่ ยวข้องกับการดาเนินการบริหารความเสี่ยงต้องการที่จะพัฒ นาการกาหนดวัตถุประสงค์ให้
ถูกต้องและชัดเจนรวมไปถึงสอดคล้องกับบริบทขององค์กรอีกด้วย และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่ สุด คื อ มี ก ารสร้า งแรงจูง ใจให้กับ ผู้ป ฏิ บัติ ง านเป็ น ค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม
(CUL10) เนื่องด้วยส่วนใหญ่ผบู้ ริหารและคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษรับราชการครูอยู่
แล้ว จึ ง ได้ค่าตอบแทนในการทางานเป็ นรู ปแบบของเงิ นเดือน โดยระเบียบบริหารราชการไม่
สามารถให้เงินพิเศษเพื่อเป็ นค่าตอบแทนผูบ้ ริหารหรือคณะกรรมการของโครงการห้องเรียนพิเศษ
ได้ ดังนัน้ การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงานนัน้ อาจจะออกมาในรูปแบบของเบีย้ เลีย้ งหรือประสบ
การณ์ให้แก่ผูบ้ ริหารหรื อคณะกรรมการโครงการในการนานักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู น้ อก
สถานที่ ต่ า งๆ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของกัล ยา ยศค าลื อ (2553) ที่ ไ ด้ศึก ษาแรงจูง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยด้านรายได้และผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั มีค่าเฉลี่ยต่าที่สดุ
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องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
อยู่ในระดับดี โดยตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกาหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้อง
และสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน (STO10) ด้วยเหตุผลที่ว่าโครงการห้องเรียนพิเศษเป็ นโครงการ
ย่อยภายในโรงเรียน โดยมีความแตกต่างในด้านวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ท่ีเพิ่มมากขึน้ ผูบ้ ริหาร
โครงการและคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษจาเป็ นต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางของโครงการห้องเรียนพิเศษให้เป็ นไปตาม
แนวทางของโรงเรียนด้วยเช่นกัน สอดคล้อ งกับงานวิจัยของสมยศ ชีแ้ จง (2556) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสาหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่ากระบวนการการบริหารความ
เสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาไทยทัง้ สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ท่ีมีค่าเฉลี่ยของการนาไป
ปฏิบตั ิสงู สุด คือ การกาหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาในส่วนที่เป็ นเป้าหมาย
ในการในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร
และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
กฎหมาย) ที่สง่ ผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) อันเนื่องมากจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ จาเป็ นที่จะต้ องศึกษาปั จจัยที่
จะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งที่เป็ นปั จจัยภายใน คือ กระบวนการบริหาร
จัดการ งบประมาณ หรือบุคลากรเป็ นต้น และปัจจัยภายนอก คือ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และกฎหมาย ณ ตอนที่ทาการวิเคราะห์ปัจจัย ว่าสภาพปัจจัยเหล่านัน้ อยู่ในระดับใด ซึ่งปัจจัยภาย
นอกนัน้ มีความยากลาบากในการควบคุม เพราะเป็ นสภาพปั ญหาที่เกิดจากสังคมโดยรวมทัง้ หมด
มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในทุกๆด้าน จึงทาให้ผบู้ ริหารและคณะกรรมการพบกับความยากลาบากในการ
ควบคุมปั จจัยภายนอกนี ้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพีรภัทร ฝอยทอง (2559) ที่ได้ศึกษาในเรื่อง
ของการนาเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
พัฒ นาการบริห ารรู ป แบบนิติ บุค คล โดยพบว่ า ปั จ จัย ทางสัง คมและสภาพที่พึง ประสงค์ของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลมีค่าเฉลี่ยต่าที่สดุ
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบตั ิการความเสี่ยง อยู่ในระดับดี โดยตัวบ่งชีท้ ่มี ีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ ยงความเสี่ยง (PER11) และ มีการ
เลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (PER12) เนื่องมาจากการเลือก
วิธีท่ีปฏิบตั ิต่อความเสี่ยงเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่สุดในการบริหารความเสี่ยง ภายหลังจากที่
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษได้ทาการประเมินความเสี่ยงแล้ว กระบวนการ
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ที่สาคัญต่อมาก็คือ การเลือกกระบวนการในการจัดการกับความเสี่ยง (Risk Appetite) ที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงนั้นให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ พีรภัทร ฝอยทอง (2559)ที่ศึกษาการนาเสนอกล
ยุทธ์การบริหารความเสี่ ยงด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒ นาการบริห าร
รู ป แบบนิ ติ บุค คล ที่ พ บว่ า สภาพปั จ จุบัน ของการจัด การกับ ความเสี่ย งในทางการปฏิบัติ ของ
โรงเรียนอยู่ในระดับต่า แต่มีค่าความต้องการจาเป็ นที่สงู กว่าด้านอื่นๆ โดยในงานวิจยั ได้เสนอกล
ยุทธ์พฒ
ั นามาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนาคู่มือการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าโรงเรียนมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐาน และตัวบ่งชีท้ ่ี
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปั จจุบันและความเสี่ยงอุบตั ิ
ใหม่ (PER3) เนื่ อ งจากสาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ นั้ น
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และมีมากมายหลากหลายปั จจัย ทัง้ ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
ซึ่งมีความผันแปรตามสภาพการณ์ปัจจุบนั ของเศรษฐกิจและสังคมไทย ส่งผลให้โครงการห้องเรียน
พิเศษนั้นพบเจอกับความยากล าบากในการระบุปัจ จัยของความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ซึ่งจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษได้ทันตามสภาพการณ์
ปั จจุบนั สอดคล้องกับพีรภัทร ฝอยทอง (2559) ที่ศึกษาถึงการนาเสนอกลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรู ปแบบนิติบุคคล พบว่า
โรงเรียนจานวนกว่าร้อยละ 70 ยังไม่มีการกาหนดนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง ผูว้ ิจัยจึง
นาเสนอกลยุทธ์ท่ีจะให้โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทา
นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ผูม้ ีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงของโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ
ดี โดยตัวบ่งชีท้ ่มี ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ (REV1)
การสื่อสารภายในโครงการห้องเรียนพิเศษระหว่างผูบ้ ริหารและคณะกรรมการนับว่าเป็ นปั จ จัย
สาคัญและเป็ นสิ่งที่พึงปฏิบตั ิมากที่สุด เพราะจะทาให้บุคลากรที่เป็ นฝ่ ายดาเนินการโครงการนัน้
ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของโครงการ เพื่อที่จะทาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในโครงการ รวมไปถึ ง หากมี ค วามเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ ้น ภายในโครงการผู้บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการของโครงการห้องเรียนพิเศษ ก็จาเป็ นที่จะต้องทาการชีแ้ จงให้กับคณะดาเนินงาน
เช่ น กัน เพื่ อ ให้ผู้ด าเนิ น งานได้น าการเปลี่ ย นแปลงนั้น ไปก าหนดกระบวนการท างานใหม่ ใ ห้
สอดคล้องกับการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไ ด้อย่างมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุชาดา สุมน (2561) ที่ได้ศึกษาแนวทางการบริหารการสื่อสารองค์การของโรงเรียน
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ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริหาร ครูและนักเรียนมีการปฏิบตั ิในด้านการติดต่อสื่อสารที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการใน
ระดับปานกลางถึงมาก และตัวบ่งชีท้ ่ี มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการทบทวนองค์ประกอบการ
ดาเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) สอดคล้องกับสุมนา เสือเอก (2552) ที่ได้ศึกษาใน
เรื่องของการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร พบว่ามีการ
ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย
องค์ประกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง อยู่ในระดับดี โดยตัวบ่งชีท้ ่มี ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขึน้
(ICR3) เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศของการบริหารความเสี่ยงมีจานวนมาก จึงต้องอาศัยบุคลากร
และทรัพยากรจานวนมากในการดาเนินการ จึงต้องอาศัยการจัดกระทาข้อมู ลสารสนเทศที่เป็ น
ระบบ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนาข้อมูลที่ได้รบั ไปใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยง และสามารถดาเนินการ
จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที สอดคล้องกับ พีรภัทร ฝอยทอง (2559)ที่
ศึกษาการนาเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล พบว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการรายงานหรือติดตามผล ก็
จะช่ วยให้บุคลากรของโรงเรียนไม่ ต้องรับภาระด้านการจั ดการข้อมูลมากเกินไป รวมไปถึงยัง
สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และตัวบ่งชีท้ ่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ มีการ
พัฒ นาความรู ้ผู้ส่ ง สารในเรื่ อ งสารสนเทศของการบริ ห ารความเสี่ ย งของโครงการฯ (ICR5)
เนื่องจากในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ องบูรณาการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เข้ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรในด้านบุคลากรให้ได้
ถ้าหากองค์กรให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดลดความ
เสี่ยงอันเกิดจากตัวคนได้ (ธร สุนทรายุทธ, 2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของเธียรรัตน์ ไชยโรจน์
(2556) ที่ได้ศกึ ษาในเรื่องของการนาเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการเร่งดาเนินการ คือ การปฏิบตั ิจริง
ด้านบุคลากรผูด้ ูแลงาน ICT ของโรงเรียน โดยที่โรงเรียนต้องระบุหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ชัด เจนให้แ ก่ บุค ลากรด้า น ICT ซึ่ง พบว่ า อยู่ใ นระดับ ปานกลาง แต่ มี ค วามคาดหวัง ให้เ กิ ด ใน
ระดับสูง จากงานวิจัยและแนวคิดดัง กล่าวก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญในการพัฒนา
ทรัพ ยากรบุ ค คลเป็ น อย่ า งมาก ถ้า หากบุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพในด้า นของ ICT ก็ จ ะยิ่ ง ท าให้
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากขึน้
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3. ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบน
ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบน แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นมาและเหตุผลในการดาเนินโครงการ EP และ
MEP ด้า นการบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ด้า นปั ญ หาในการด าเนิ น การโครงการ EP และ MEP ด้า น
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา และ ด้านแนวทางในการพัฒ นาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบ
ความสาเร็จ จาแนกแต่ละด้าน ดังต่อไปนี ้
ด้านความเป็ นมาและเหตุผลในการดาเนินโครงการ EP และ MEP พบว่า ทัศนะ
ของคณะกรรมการเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การที่โรงเรียนเปิ ดโครงการ EP และ MEP
หรื อ ด าเนิ น การโครงการมาเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง แล้ว นั้น เนื่ อ งจากความต้อ งการที่ จ ะพัฒ นา
ศักยภาพของตัวผูเ้ รียนเองในเรื่องของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับสานักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (2559) โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นถึง ความต้องการของ
นักเรียนกลุ่มนีว้ ่านักเรียนเหล่านีต้ ้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการได้รบั การจัด การ
เรียนรู ท้ ่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านจนถึงระดับสูงกว่าปกติ ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการจัดสรรทรัพยากรและในการที่จะเอือ้ ให้เกิดการเรียนรูท้ ่ี เหมาะสม รวมไปถึง
การตอบสนองความต้องการของผูป้ กครองที่อยากให้บุตรหลานของตนเองได้รบั การพัฒนาทักษะ
ในด้านการใช้ภาษาอีกด้วย นอกจากนีโ้ รงเรียนในต่างอาเภอของแต่ละจังหวัดก็มีการเปิ ดโครงการ
ขึน้ มา เพื่อที่จะเป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่นอกเมื อง ได้มีโอกาสพัฒ นา
ตนเองทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในเมืองด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของภารุจา จันทร์เงิน (2559)
ที่ไ ด้ศึกษาแนวทางบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแม่ จัน (เชี ยงแสน
ประชานุสาสน์) พบว่า การที่โรงเรียนมีการตอบสนองและปฏิบัติตามต่อนโยบายห้องเรียนสอง
ภาษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งผูบ้ ริหารมีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ในการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษให้
เด็กเนียนในต่างอาเภอและอาเภอใกล้เคียงไม่ตอ้ งเข้าไปเรียนไกลถึงในตัวจังหวัด โดยมีการพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า ทัศนะของคณะกรรมการโครงการ EP และ
MEP เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การดาเนินการโครงการ EP และ MEP ของแต่ละโรงเรียน
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางแผนเอาไว้ โดยที่การบรรลุวตั ถุประสงค์นนั้ มีความ
แตกต่างกันออกไป ในบางโรงเรียนบรรลุผลเนื่องจากผูเ้ รียนที่เข้าเรียนในโครงการ EP และ MEP
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ได้รบั โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามที่ได้ตงั้ ใจเอาไว้ ในขณะที่ บางโรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อความต้องการของทัง้ ผูป้ กครองและนักเรียนเอง ส่วนอีกประเด็นที่
น่าสนใจ คือ โครงการ EP และ MEP สามารถดาเนินโครงการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทัง้ ในด้าน
คุณภาพของการจัดการศึกษา คุณภาพของผูเ้ รียน ความคุม้ ทุนของโครงการ รวมไปถึงสามารถ
สนองความต้องการได้ทงั้ ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง และชุมชนไปพร้อมกันเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเกวลิน ไชยสวัสดิ์ (2557) ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ ุณภาพ
การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเ ศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ
(SME) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาพบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ ุณภาพการจัดการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความพร้อมของสถานศึกษา โดยมีตวั แปร
ที่มีนา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ มีการจัดการเรียนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ 2) ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยตัวแปรที่มีนา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ชุมชน/ผูป้ กครอง ส่งเสริม
และให้การสนับสนุนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโครงการ 3) ด้านการมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา โดยตัวแปรที่มีนา้ หนักมากที่สุด คือ ผูป้ กครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโครงการ
โดยอาจจะเข้ามาในรูปแบบของการได้รบั การพิจารณาให้เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา 4) ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน โดยตัวแปรที่มีนา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนได้กล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจให้กบั ตนเอง ส่งเสริมความ
เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง
ด้า นปั ญ หาในการด าเนิ น การโครงการ EP และ MEP พบว่ า ทั ศ นะของ
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความไม่ แน่นอนทั้ง
ทางด้านบุคลากรชาวต่างชาติซ่ึงเป็ นจุดเด่นของโครงการในการเสริมศักยภาพผูเ้ รียน เนื่องจาก
โครงการ EP และ MEP เป็ นโครงการที่จดั การเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งความมุ่งหวังของตัวผูเ้ รียนและผูป้ กครอง ต้องการเรียนกับครู ต่างชาติ เพื่อ
พัฒ นาทัก ษะทางภาษาอัง กฤษของตนเอง ถ้า หากทางโครงการมี ปั ญ หาเรื่ อ งของบุ ค ลากร
ชาวต่างชาติก็จะกระทบถึงความเชื่อมั่นของตัวผูเ้ รียนและผูป้ กครองด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุคนธ์ เทพณรงค์ (2553) ที่ไ ด้ทาการศึกษาเรื่อง การประเมิ นโครงการหลัก สูต ร
ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยที่การศึกษาพบว่าการประเมินด้านปั จจัยที่ทาให้
โครงการประสบความสาเร็จ คือ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมไปถึงงานวิจยั ของภารุจา
จันทร์เงิน (2559) ที่ศกึ ษาในเรื่องของ แนวทางบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียน
บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยพบว่าปั ญหาด้านบุคลากรครู ต่างชาติป็นจุดอ่อนของ
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โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เมื่อบุคลากรชาวต่างชาติไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครูต่างชาติอยู่ตลอดเวลานัน้ ทาให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อ เนื่อง นักเรียนไม่ได้
รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างที่ควรจะเป็ น ด้านจานวนนักเรียน สภาพเศรษฐกิจของผูป้ กครอง
รวมไปถึ ง สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรค COVID-19 ผลต่ อ การบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
โครงการเป็ นอย่างมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนดาเนินการโครงการได้
ด้านแนวทางการแก้ไขปั ญหา พบว่า ทัศนะของคณะกรรมการโครงการ EP และ
MEP เป็ นไปในทิศทางที่หลากหลาย กล่าวคือ การแก้ไขปั ญหาเป็ นไปหลากหลายทิศทางตามที่
ปั ญหาที่พบเจอ ปั ญหาด้านบุคลากรต่างชาติท่ีขาดแคลนจะดาเนินการโดยการวางแผนติดต่อกับ
บริษัทเอกชนไว้ล่วงหน้าในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องครู ต่ างชาติ ในด้านงบประมาณ ทางโครงการต้อง
ดาเนินการวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายของโครงการ นอกจากนี ้
ยังมีการนาข้อมูลด้านความเสี่ยงของโครงการ เพื่อทาการศึกษาถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมไปถึงมีการวางแผนหาแนวแก้ไขล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดวงใจ ช่วยตระกูล (2551)ที่ศึกษา การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยพบว่าปั จจัยความเสี่ยงด้านงบประมาณและการเงินควรใช้วิ ธีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง เพื่อเป็ นการเลี่ยงไม่ให้เกิดปั จจัยใดๆที่จะทาให้
เกิดผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
ด้านแนวทางในการพัฒนาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบความสาเร็จ พบว่า
ทัศ นะของคณะกรรมการเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ แ ตกต่ า ง ในด้า นการด าเนิ น การของโครงการ
คณะกรรมการต้องดาเนินการวางแผนจัดการโครงการเป็ นอย่างดี โดยมีการวิเคราะห์กับปั จจัย
ต่างๆทัง้ ที่เป็ นปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในของโครงการ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ
เพื่อทาให้โครงการสามารถดาเนินโครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ท่ีสดุ รวมไปถึง จัด
ให้มีขนั้ ตอนในการนิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ นอกจากนีย้ งั ต้องพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอยู่เ สมอ เพื่อทาให้โครงการสามารถด าเนิ นไปได้อ ย่างยั่ง ยืน และมั่น คง
สอดคล้องกับอาทิตย์ อาจหาญ (2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนารู ปแบบการประเมินการ
จัดการเรียนรู ข้ องโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านความ
เหมาะสม ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นไปได้ และด้านประโยชน์ในการนาไปใช้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โรงเรียนมีพฒ
ั นาการในการจัดการเรียนรู แ้ ละมีมาตรฐานการประเมินด้านการใช้
ประโยชน์ มีความเหมาะสม มีความถูกต้องและมีความเป็ นไปได้ สามารถนาไปใช้ได้จริง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากข้อค้นพบจากการวิจยั ที่พบว่า องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงโครงการห้องเรียน
พิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน โดยใช้แนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงของ COSO 2017 มีองค์ประกอบหลักทัง้ สิน้ 5 องค์ประกอบ และมีตวั บ่งชีจ้ านวน 57 ตัวบ่งชี ้
นัน้
1. คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการดาเนินการโครงการ ในรุ ปแบบของการประเมินความเสี่ยงของโครงการห้องเรียนพิเศษ
เพื่อที่จะสามารถสร้างแนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษให้ดาเนินไปได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน
2. ผู้บ ริ ห ารการศึ ก ษาในส านัก งานเขตพื ้น ที่ และผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รวมถึ ง
คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการกาหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงภายในสานักการศึกษา รวมไปถึงสถานศึกษาได้
3. การบริห ารความเสี่ ย งในโครงการ EP และ MEP ควรมี ก ารด าเนิ น การอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ที่ จ ะสามารถน าผลของการบริ ห ารความเสี่ ย งไปใช้ใ นการปรับ ปรุ ง ระบบและ
พัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษให้สามารถดาเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการหาค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation
Coefficient) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย ( Regression Analysis) ที่ เ ป็ นการศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตัง้ แต่ 2 ตัวชึน้ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะประมาณหรือพยากรณ์ค่าของ
การบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียน ที่เป็ นตัวแปรตาม
(Dependent Variable) จากตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ต่าง ๆ ที่เป็ นสาเหตุ เพื่อเป็ น
ข้อมูลเพิ่มขึน้ ในการนาไปปรับปรุ งการบริหารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียน
ต่อไป
2. ควรมี การศึกษาในเชิง คุณภาพขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชีข้ องโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียน เพื่อเป็ นการยืนยันผลการศึกษาเชิงปริมาณ นอกจากนี ้
ยังอาจค้นพบองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชีใ้ หม่ ๆ เพิ่มขึน้ นอกเหนือจากการศึกษาในครัง้ นี ้
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สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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25 จอมทอง
26 วัฒโนทัยพายัพ
27 เวียงเจดียว์ ิทยา
28 ส่วนบุญโญปถัมภ์
29 บุญวาทย์วิทยาลัย
30 ลาปางกัลยาณี
31 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
32 ดารงราษฎ์สงเคราะห์
33 เทิงวิทยาคม
34 สามัคคีวิทยาคม
35 นารีรตั น์
36 ศรีสวัสดิว์ ิทยาคาร
37 ปั ว

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ
1. ผศ.ดร. จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา
และการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อ.ดร. สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา
และการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา

อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. นางวรินพร เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1

5. นายณัฏฐเมธร์ ดุลคณิต

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1

198

ภาคผนวก ค
หนังสือขอเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
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ภาคผนวก ง
การตรวจคุณภาพของแบบวัดการบริหารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คนที่ 1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่า IOC

หมายเหตุ

5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5

1
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.8
1
1
1
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1
0.8
1
0.8
1

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ข้อ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

คนที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่า IOC

หมายเหตุ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1
1
1
0.8
0.8

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ข้อ
54
55
56
57
58
59
60
61
62

คนที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
หมายเหตุ

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่า IOC

หมายเหตุ

5
4
5
5
5
5
5
5
5

1
0.8
1
1
1
1
1
1
1

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การพิจารณาใช้ค่าดัชนีสอดคล้องตัง้ แต่ 0.60 ขึน้ ไป
ข้อคาถาม

จานวน

62

ข้อ

ผ่านเกณฑ์

จานวน

62

ข้อ

รวมข้อคาถามที่ใช้ได้

จานวน

62

ข้อ
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
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การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
ของโรงเรียนในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
THE FACTOR ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT IN ENGLISH PROGRAM AND
MINI ENGLISH PROGRAM IN THE UPPER NORTHERN SCHOOLS
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับ นี ้จัด ท าขึ น้ เพื่ อ ประกอบการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ร ะดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาและการอุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ
MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
แบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ
MEP เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยทาเครื่องหมาย ✓
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สดุ
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นต่อการดาเนินการโครงการ EP และ MEP ในโรงเรียน
ข้อ มู ล ที่ ท่ า นตอบแบบสอบถามนี ้เ ป็ น ข้อ มู ล ภาพรวมในการวิ จั ย ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ต อบ
แบบสอบถามแต่อย่างใด เพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั เท่านัน้
..............................................................................................................................................
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) น้อยกว่า 31 ปี
( ) 41 – 50 ปี

( ) 31 - 40 ปี
( ) 51 ปี ขนึ ้ ไป

3. ระดับการศึกษา

( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาเอก

( ) ปริญญาโท
(
) อื่ น ๆ ( โ ป ร ด

ระบุ)...............
4. ประสบการณ์การทางานในโครงการห้องเรียนพิเศษ
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) 11 – 15 ปี

( ) 5 – 10 ปี
( ) 16 ปี ขึน้ ไป

5. ตาแหน่งภายในสถานศึกษา ( ) ครู

( ) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
การบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP หมายถึง การดาเนินการ
ของคณะกรรมการในโครงการห้อ งเรี ย นพิ เ ศษ EP และ MEP ร่ว มกัน วางแผนและจัด การให้
อุปสรรคหรือปั ญหาที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯให้
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ตรวจสอบได้ ประเมินได้ และควบคุมได้ แบ่งเป็ น 5 ด้าน คือ 1)
การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง 2) กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์
ของการบริหารความเสี่ยง 3) การปฏิบตั ิการความเสี่ยง 4) การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหาร
ความเสี่ยง 5) การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อคาถามอย่างละเอียดและทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างหลังข้อ
คาถามที่ตรงกับระดับความเป็ นจริง ของการดาเนินการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียน
พิเศษ EP และ MEP ตามความหมาย ดังนี ้
5 หมายถึง ระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ
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การกากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง
1. มีการกาหนดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดั เจน
2. มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้รบั ทราบ
3. มีการกากับดูแลความรับผิดชอบเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
4. มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์
5. มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
6. มีการกาหนดพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนาเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ในการดาเนินงานของโครงการฯ
7. มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้งานในโครงการฯดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีการทาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลักของโครงการฯ
9. มีการมุง่ เน้นทาตามค่านิยมหลักทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียดรอบคอบ
10. มีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
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11. มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่างเป็ นรูปธรรม
12. มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่รว่ มกับโครงการฯ
กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสีย่ ง
13. มีวเิ คราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความเสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ
14. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยง
ของโครงการฯ
15. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของ
โครงการฯ
16. มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้
17. มีกาหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรับได้
18. มีการดาเนินการที่มีขนั้ ตอนในการรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
19. มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยตีคณ
ุ ค่าเทียบกับเกณฑ์
20. มีการตีคา่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความเสี่ยง
21. มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับความเสี่ยงในภาพรวม
22. มีการกาหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน
23. มีการกาหนดความคุม้ ทุนของโครงการ
24. มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน
การปฏิบัตกิ ารความเสี่ยง
25. มีการระบุความหมายของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ของโครงการฯ
26. มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็ นผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่คี มุ้ ทุนของโครงการฯ
27. มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้ ห้เห็นทัง้ ความเสี่ยงปัจจุบนั และความเสี่ยงอุบตั ิใหม่
28. มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
29. มีการใช้ตวั ชีว้ ดั ที่สาคัญครบถ้วนในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
30. มีการตีคา่ เทียบกับเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ในเรื่องของระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง
31. มีการกาหนดความสาคัญของความเสี่ยงที่เป็ นพืน้ ฐานในการปฏิบตั ิความเสี่ยง
32. มีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่นามาใช้แก้ปัญหาตามลาดับของความรุนแรง
33. มีการระบุมาตรการทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั เิ พื่อตอบสนองกับความเสี่ยง
34. มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง
35. มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
36. มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
37. มีการเลือกวิธีปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ ว่ มรับผลจากความเสี่ยง
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38. มีการจัดทาภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อนาไปพัฒนา
39. มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ
การทบทวนและสรุ ปประเด็นการบริหารความเสี่ยง
40. มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่สาคัญ
41. มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่สาคัญ
42. มีการประเมินสิ่งที่สง่ ผลกระทบต่อกลยุทธ์ของโครงการฯ
43. มีการประเมินสิ่งที่สง่ ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่คี มุ้ ทุนของโครงการฯ
44. มีการทบทวนการปฎิบตั ิการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบตั กิ ารที่สาคัญของความเสี่ยงโครงการฯ
45. มีการทบทวนองค์ประกอบการดาเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ
46. มีการทบทวนปฎิบตั ิการความเสี่ยงที่สามารถนาไปพัฒนาได้
47. มีการทบทวนปฏิบตั ิการความเสี่ยงตามหลักการพืน้ ฐานและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
48. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถนาไปปรับปรุงได้ในลาดับต้นๆ
49. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองค์การให้เหมาะสม
50. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
51. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ทาแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง
52. มีการพัฒนาความรู พ
้ นื ้ ฐานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการจัดการความรูภ้ ายในตน
53. มีการเผยแพร่ความรูภ
้ ายในตนให้กบั ผูอ้ ื่นได้รบั ทราบ เพื่อเป็ นการจัดการความรูภ้ ายนอก
54. มีการจัดกระทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศดีขน
ึ้
55. มีการจัดกระทาให้นวัตกรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขนึ ้
56. มีการพัฒนาความรูผ้ สู้ ่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ
57. มีการพัฒนาความรูท้ ่ใี ช้ในการสื่อสารสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์
58. มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ที่หลากหลาย
59. มีการทาความเข้าใจสารที่ส่งมาให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน
60. มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ขอ้ มูลจริง
61. มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผทู้ างานในโครงการฯรับรูอ้ ย่างทั่วถึง
62. มีการนาเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การ
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นต่อการดาเนินการโครงการ EP และ MEP ในโรงเรียน
(ขอความอนุเคราะห์ช่วยแสดงคิดเห็นด้วยครับ)
1. ข้อคิดเห็นของท่านต่อการดาเนินการโครงการ EP และ MEP ในโรงเรียนของท่าน
1.1 ความเป็ นมาและเหตุผลที่โรงเรียนของท่านจัดทาโครงการนี ้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.2 โครงการ EP และ MEP ในโรงเรียนของท่าน บรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.3 ปัญหาในการดาเนินการโครงการห้องเรียน EP และ MEP ในโรงเรียนของท่าน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.5 แนวทางในการพัฒนาโครงการห้องเรียน EP และ MEP ให้ประสบผลสาเร็จ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของคณะกรรมการโครงการฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลงานวิจัย
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