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การวิจัยในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาและจดักลุ่มองคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องการบริหารความเสี่ยงของ

โครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงใน
โครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน และ 3) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโครงการ
หอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและ
คณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษของแต่ละโรงเรียนที่มีโครงการหอ้งเรียนพิเศษในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน เป็นจ านวน 506 คน 
ซึ่งไดม้าจากทฤษฎีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบซึ่งตอ้งมีอย่างนอ้ย 5-10 เท่าต่อ 1 ตวับ่งชี ้เครื่องมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO 2017 ในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัเพ่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยง โดยวดัจากค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ที่มีค่า
มากกว่า 0.30 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการหอ้งเรียนพิเศษ เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั ส าหรบัการศกึษาระดบัของการบริหารความเสี่ยงและสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ใช้
การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  EP และ MEP มีจ านวน 5 
องค์ประกอบ 57 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับดูแลและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง มี 10 ตัวบ่งชี ้ 
องคป์ระกอบที่ 2 กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง  มี 12 ตัวบ่งชี ้องคป์ระกอบที่ 3 การปฏิบตัิการ
ความเสี่ยง มี 15 ตวับ่งชี ้องคป์ระกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง มี 11 ตวับ่งชี ้องคป์ระกอบที่ 5 การ
จดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง มี 9 ตวับ่งชี ้2) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP 
และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดบัดี โดยองคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ การก ากบัดแูลและวฒันธรรม
ของการบริหารความเสี่ยง 3) ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษ  EP และ MEP ต่อสภาพการ
บริหารโครงการหอ้งเรียน พบว่า คณะกรรมการโครงการมีความเห็นตรงกันในดา้นต่างๆ รวมไปถึงมีการน าเสนอใหมี้การบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือท าใหโ้ครงการด าเนินไปไดอ้ย่างมั่นคง 
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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. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 ปี 2545) มาตรา 

10 น าเสนอไวว้่า การจดัการศึกษาส าหรบับุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ว่าตอ้งจดัดว้ยรูปแบบที่
เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น นอกจากนี ้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบบัเดียวกนัในหมวด 4 เรื่อง แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22 กลา่วว่า การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546) 

การจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาไดเ้ต็มศักยภาพ นับว่า
เป็นหลกัส าคญั ระบบการศึกษาที่จดัโดยค านึงถึงความแตกต่าง และสามารถตอบสนองผูเ้รียนได้
อย่างเหมาะสมจะท าใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาตนเองไดอ้ย่างเต็มที่  (เกวลิน ไชยสวสัดิ์, 2557) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบันโยบายท่ี 3 ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพมนษุย ์ที่ไดน้ าเสนอไวว้่า จะตอ้ง
พฒันาประชากรวยัเรียนทกุคน ทกุช่วงวยั ตัง้แต่ช่วงปฐมวยั ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ผูเ้รียน
ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา มีศกัยภาพ มีทกัษะความรู ้เป็นคนดี มีวินยั เรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการ
พฒันาระบบการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2562) 

ปัจจุบนัมีสถานศึกษาเปิดหอ้งเรียนส าหรบันกัเรียนที่มีศกัยภาพและความสามารถพิเศษ
เพิ่มมากขึน้ ตามความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน ซึ่งหอ้งเรียนพิเศษโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีโครงการส าคัญดังนี ้1) หอ้งเรียนพิเศษ English Program 
และ Mini English Program ตามโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 2) หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม ตาม
โครงการเสริมสรา้งศักยภาพดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม และ 3) 
หอ้งเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตาม
โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการศึกษาในภมูิภาค (ส านกันโยบายและแผนการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2559) โครงการหอ้งเรียนพิเศษเหล่านีม้ีการด าเนินการพฒันาศักยภาพผูเ้รียนทัง้ที่มี
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ความสามารถพิเศษและความสนใจ ตอบสนองต่อนโยบายดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ของมนุษย์ ท าให้เด็กเหล่านี ้มีโอกาสน าความสามารถนี ้ไปเลี ้ยงดูครอบครัว พัฒนาสังคม 
ประเทศชาติ และสงัคมโลกอย่างมีความสขุและอย่างมีคณุธรรม กระทรวงศกึษาธิการไดอ้อกค าสั่ง
กระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ใหใ้ชน้โยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2544 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2546 
เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมพรอ้มขออนุญาตเปิดโครงการรวมไปถึงการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ตอ้งครอบคลุมทุกโครงสรา้งการด าเนินการของโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามรายการประเมิน
นโยบายจ านวน 6 ดา้น 28 ตวัชีว้ดั โดยที่การประเมินความพรอ้มทัง้ 6 ดา้นที่สถานศึกษาจะตอ้ง
เตรียมความพรอ้มเพื่อรบัการประเมินมีไดแ้ก่ดา้นที่ 1 ดา้นบุคลากร ดา้นที่ 2 ดา้นการรบันกัเรียน 
ดา้นที่ 3 ดา้นการระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา ดา้นที่ 4 ดา้นแผนการจดัการเรียนการสอน ดา้นที่ 
5 ดา้นอาคารสถานที่ และดา้นที่ 6 ดา้นการบริหารจัดการ (ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน, 2559) ดังนั้นสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเปิดโครงการ รวมไปถึงโรงเรียนที่
ด  าเนินการเปิดโครงการไปแล้ว ต้องมีการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินดงักลา่ว เพื่อรกัษาคณุภาพของโครงการ และน าพาโครงการบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ไดต้ัง้ไว ้

แมว้่าจะมีการเปิดโครงการหอ้งเรียนพิเศษประเภทต่าง ๆเพิ่มมากขึน้ ซึ่งไม่เพียงแต่ใน
เมืองหลวงเท่านัน้ แต่ยงักระจายตวัไปยงัโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทัง้ในสถานศึกษาทัง้ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ในโรงเรียนรฐับาลและโรงเรียนเอกชน ไดม้ีการเปิดโครงการเพื่อสนองต่อความ
ตอ้งการของทัง้ผูเ้รียนและผูป้กครอง ที่ตอ้งการใหบ้ตุรหลานของตนไดพ้ฒันาศกัยภาพไดเ้ต็มก าลงั
ความสามารถ แต่อีกมมุหนึ่งโครงการหอ้งเรียนพิเศษไดปิ้ดตวัลงเนื่องดว้ยจากปัญหาหลากหลาย
สาเหตุทั้งด้านการด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ รวมไปถึงด้านปัจจัยจากตัวผูเ้รียนเองเป็นต้น 
ดังเช่นงานวิจัยดา้นการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโครงการหอ้งเรียนพิเศษ ที่พบว่า โดย
ปัญหาดา้นการปฏิบติัตามแผนโครงการนัน้ เป็นปัญหามากกว่าดา้นอ่ืน ๆ ในการด าเนินการปฏิบติั
ตามแผน พบว่ามีการมอบหมายงานใหค้รูและบุคลากรใหป้ฏิบัติหน้าที่ของโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรไ์ม่ครอบคลมุทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้อีกทัง้ภาระงานของครูที่มีมากและมีความ
ซ า้ซอ้นกบัภาระงานอ่ืน ๆ รวมไปถึงปัญหาจากครูและบุคลากรขาดขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน
และบางส่วนไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของโครงการนีอี้กดว้ย (ขวญัชนก จุลนวล และ ชญาพิมพ ์
อุสาโห, 2557) จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการพัฒนานัก เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และภาษาอังกฤษ พบว่าคุณภาพและ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนยงัไม่ต่างจากผูเ้รียนท่ีเรียนในหอ้งเรียนธรรมดาท่ีจดัการเรียน
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การสอนในสถานศึกษาอีกดว้ย (เกวลิน ไชยสวสัดิ์, 2557) ดว้ยปัญหาที่ยกมานีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
สาเหตขุองการปิดตวัลงของโครงการหอ้งเรียนพิเศษในสถานศกึษาบางพืน้ที่ และจากการปิดตวัลง
นีย้่อมส่งผลเสียต่อดา้นงบประมาณของสถานศึกษานั้น เนื่องจากการด าเนินการเปิดโครงกา ร
หอ้งเรียนพิเศษจะตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากในการพัฒนาบุคลากร และอาคารสถานที่ ซึ่ง
ตอ้งมีการติดอุปกรณ์ สื่อการเรียนรูม้ากมาย และเครื่องปรบัอากาศ รวมไปถึงดา้นการพัฒนา
หลกัสูตร ซึ่งตอ้งมีการเพิ่มหลกัสูตรการเรียนรูท้ี่มากกว่าหอ้งเรียนปกติ มีกิจกรรมทัศนศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งมีการจัดอัตราก าลงัครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มา
ด าเนินการจัดการเรียนรูเ้ป็นตน้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการตาม 
กฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบติัในการเปิดโครงการหอ้งเรียนพิเศษในสถานศึกษาอีกดว้ย 

เนื่องด้วยปัญหาต่าง ๆที่ เกิดขึน้ในระบบการศึกษา ทางส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธิการไดใ้หค้วามส าคญักบั “การบรหิารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการบริหารเชิง
ยุทธศาสตรใ์นการผลักดันใหภ้าครฐัมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองคก์รที่มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization: HPO) และเป็นกระบวนการมุ่งเนน้ความส าคญัหรือชีใ้หเ้ห็น
ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์รให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้ เป็นการ
เตรียมองคก์รล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผล มีหลกัการ เพื่อวางแผนป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือลดความ
สญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้จากเหตุการณท์ี่ไม่คาดคิด การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจดัการองคก์ร (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2562) โดยมีนกัวิจัยหลายท่านไดท้ า
การประเมินความเสี่ยงในสถานศึกษา โดยที่ถนอมวรรณ ประเสรฐิเจรญิสขุ และ สรุียล์กัษณ ์สาระ
ฤทธิ์ (2559) น าเสนอถึงผลของบริหารความเสี่ยงดา้นการวิเคราะหห์ลกัสูตรของครูอยู่ในระดับ
นอ้ย แสดงว่าบางโรงเรียนยงัมีความเสี่ยงเก่ียวกบัการวิเคราะหห์ลกัสตูรอยู่บา้ง รวมถึง จตภุมูิ เขต
จัตุรสั, ศักดิ์การณ ์ไชยเจริญ, และ วัลลภา อารีรตัน ์(2559) ท าการวิจัยถึงการบริหารความเสี่ยง
ดา้นทรพัยากรบคุคลในโรงเรียนมธัยมศึกษาอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ดา้นที่มีความ
เสี่ยงอันดับที่ 1 คือ ความเสี่ยงในการจัดการผลการปฏิบัติงานดา้นทรพัยากรบุคคล และดวงใจ 
ช่วยตระกลู (2551) ไดศ้กึษา การบรหิารความเสี่ยงในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดย
พบว่าความเสี่ยงภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นจดัการเรียนการ
สอน ดา้นงบประมาณและการเงิน ดา้นความมั่นใจทางการศึกษา ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และดา้นการ
บรหิารจดัการความปลอดภยั โดยแนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐานพบว่าปัจจัยความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงการถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจัยความ
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เสี่ยงดา้นการเงินควรใชว้ิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยงดา้นความมั่นใจทางการศึกษาควรใชว้ิธีการควบคมุและหามาตรการ
ในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีคือชุมชน ผูป้กครอง และผูป้ระกอบการ 
ปัจจยัความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มควรใชว้ิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคมุและหามาตรการ
ในการปอ้งกนัความเสี่ยงรวมไปถึงการถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยงดา้นการบริหารจัดการ
ความปลอดภยัควรใชว้ิธีการควบคมุและหามาตรการในการป้องกนัความเสี่ยงรวมไปถึงการมีส่วน
ร่วมของนักเรียน ผูป้กครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูท้ี่
เก่ียวข้อง ซึ่งงานวิจัยที่ได้ยกมานี ้ เป็นงานวิจัยที่ผู ้วิจัยได้น าการบริหารความเสี่ยงไปใช้ใน
สถานศึกษา รวมไปถึงองคก์รที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนัน้โครงการหอ้งเรียนพิเศษก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานศึกษาและในการบริหารโครงการหอ้งเรียนพิเศษนัน้ ตอ้งเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย
หลายประเภททัง้ความเสี่ยงภายในโครงการและภายนอกโครงการตลอดการด าเนินการบริหาร
โครงการห้องเรียนพิเศษทุกขั้นตอน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี ้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องโครงการหอ้งเรียนพิเศษ 

จากที่กลา่วมาโดยรวมในขา้งตน้จะพบว่า การบรหิารความเสี่ยงนัน้มีความส าคญัในการ
น าพาองคก์ร หน่วยงาน หรือโครงการต่าง ๆ บรรลวุตัถุประสงคท์ี่ไดต้ัง้เอาไว ้และยงัเป็นแนวทาง
ในการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้นัน้ใหส้ง่ผลกระทบต่อวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไวใ้หน้อ้ยที่สดุ 
ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาองคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ ว่าในการ
บรหิารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษนัน้จะตอ้งมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง โดยใชแ้นวคิดของ
การบริหารความเสี่ยงของ COSO 2017 ใหส้อดคลอ้งตามส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการที่
ตอ้งการผลกัดันใหห้น่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการต่าง ๆ รวมไปถึงโรงเรียน ใหด้ าเนินการ
วางแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะท าใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เป็นไปได้
ดว้ยความเรียบรอ้ย ประสบผลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคอ์ย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป   
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ค าถามงานวิจัย 
1. องคป์ระกอบและตัวบ่งชีข้องการบริหารความเสี่ยงของโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP 

และ MEP  มีอะไรบา้ง และมีลกัษณะเป็นอย่างไร 
2. การบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP  ของโรงเรียนในเขต

พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน อยู่ในระดบัใด 
3. สภาพการบริหารโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP  ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่

ภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
1. เพื่อศกึษาและจดักลุม่องคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

หอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของ

โรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
3. เพื่อศกึษาสภาพการบริหารโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขต

พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจยัครัง้นีท้  าให ้
1. ทราบถึงสภาพและระดับของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษของ

โรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน  
2. ทราบถึงองคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องการบรหิารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ

ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อที่จะหาแนวทางการจัดการที่จะท าให้โครงการ
หอ้งเรียนพิเศษสามารถด าเนินการต่อไปไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน 

3. คณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน 
หรือประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารโครงการหอ้งเรียนพิเศษในสถานศกึษา 

4. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานเพื่อก าหนดนโยบายและน าไปประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาในเรื่อง
การบรหิารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP 

และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งันี ้
1. กลุม่เปา้หมายที่ใชใ้นการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษของแต่ละโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน เป็น
จ านวน 555 คน ซึ่งไดม้าจากทฤษฎีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบซึ่งตอ้งมีอย่างนอ้ย 5-10 เท่าต่อ 1 
ตวับ่งชี ้(Hair, 2010) ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ตวัแปรที่ศกึษา 
2.1 ตัวแปรแฝง คือ องคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ 

ตามแนวทางของ COSO 2017 จ าแนกเป็น 5 องคป์ระกอบ คือ F1) การก ากบัดแูลและวฒันธรรม
ของการบริหารความเสี่ยง F2) กลยุทธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง  F3) 
การปฏิบติัการความเสี่ยง F4) การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง F5) การจดัการ
สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบรหิารความเสี่ยง 

2.2 ตัวแปรสงัเกตได ้คือ ตัวบ่งชีก้ารบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ 
จ าแนกเป็น 62 ตวับ่งชี ้ตามองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี ้
องคป์ระกอบ F1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการบรหิารความเสี่ยง 

F1.1 มีการก าหนดพฤติกรรมที่พงึประสงคต่์อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดัเจน 
F1.2 มีการสื่อสารกลยทุธก์ารบรหิารความเสี่ยงใหก้รรมการทกุคนไดร้บัทราบ 
F1.3 มีการก ากบัดแูลความรบัผิดชอบเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 
F1.4 มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยทุธ์ 
F1.5 มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 
F1.6 มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการด าเนินงานของ

โครงการฯ 
F1.7 มีการออกแบบวัฒนธรรมองคก์รเพื่อใหง้านในโครงการฯด าเนินต่อไปไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
F1.8 มีการท าสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลกัของโครงการฯ 
F1.9 มีการมุ่งเนน้ท าตามค่านิยมหลกัทกุขัน้ตอนอย่างละเอียดรอบคอบ 
F1.10 มีการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานเป็นค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
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F1.11 มีแผนการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 
F1.12 มีแผนรกัษาบคุลากรที่มีความสามารถใหอ้ยู่รว่มกบัโครงการ 

องคป์ระกอบ F2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเสี่ยง 
F2.1 มีวิเคราะหโ์ครงสรา้งของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความเสี่ยงโดยรวมของ

โครงการฯ 
F2.2 มีการวิเคราะหปั์จจยัภายใน (งบประมาณ บคุลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่สง่ผล

ต่อความเสี่ยงของโครงการฯ 
F2.3 มีการวิเคราะหปั์จจัยภายนอก (สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อ

ความเสี่ยงของโครงการฯ 
F2.4 มีก าหนดและระบคุวามเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรบัได ้
F2.5 มีก าหนดและระบคุวามเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรบัได ้
F2.6 มีการด าเนินการที่มีขัน้ตอนในการรกัษาความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
F2.7 มีการประเมินกลยทุธท์างเลือกที่เป็นไปไดโ้ดยตีคณุค่าเทียบกบัเกณฑ ์
F2.8 มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเสี่ยง 
F2.9 มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัความเสี่ยงในภาพรวม 
F2.10 มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของ

โรงเรียน 
F2.11 มีการก าหนดความคุม้ทนุของโครงการ 
F2.12 มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน 

องคป์ระกอบ F3 การปฏิบติัการความเสี่ยง  
F3.1 มีการระบคุวามหมายของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของ

โครงการฯ 
F3.2 มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่คุ้มทุนของ

โครงการฯ 
F3.3 มีการระบคุวามเสี่ยงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้ความเสี่ยงปัจจบุนัและความเสี่ยงอบุติัใหม่ 
F3.4 มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ไดร้ะบไุว ้
F3.5 มีการใชต้วัชีว้ดัที่ส  าคญัครบถว้นในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง 
F3.6 มีการตีค่าเทียบกับเกณฑข์องตัวชีว้ัดในเรื่องของระดับของความรุนแรงของความ

เสี่ยง 
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F3.7 การจดัล าดับความส าคญัของความเสี่ยงตอ้งมีการก าหนดความส าคัญของความ
เสี่ยงที่เป็นพืน้ฐานในการปฏิบติัความเสี่ยง 

F3.8 มีการจดัล าดบัความส าคญัของความเสี่ยงที่น ามาใชแ้กปั้ญหาตามล าดบัของความ
รุนแรง 

F3.9 มีการระบมุาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบติัเพื่อตอบสนองกบัความเสี่ยง 
F3.10 มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง 
F3.11 มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
F3.12 มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการยอมรบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้
F3.13 มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการหาผูร้่วมรบัผลจากความเสี่ยง 
F3.14 มีการจดัท าภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อน าไปพฒันา 
F3.15 มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ 

องคป์ระกอบ F4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความเสี่ยง 
F4.1 มีการกระบกุารเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่ส  าคญั 
F4.2 มีการกระบกุารเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่ส  าคญั 
F4.3 มีการประเมินสิ่งที่สง่ผลกระทบต่อกลยทุธข์องโครงการฯ 
F4.4 มีการประเมินสิ่งที่สง่ผลกระทบต่อวตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทนุของโครงการฯ 
F4.5 มีการทบทวนการปฎิบติัการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบติัการที่ส  าคญัของความ

เสี่ยงโครงการฯ 
F4.6 มีการทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ 
F4.7 มีการทบทวนปฎิบติัการความเสี่ยงที่สามารถน าไปพฒันาได ้
F4.8 มีการทบทวนปฏิบติัการความเสี่ยงตามหลกัการพืน้ฐานและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
F4.9 มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถน าไปปรบัปรุงไดใ้น

ล าดบัตน้ๆ 
F4.10 มีการปรบัปรุงการบรหิารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจดัองคก์ารใหเ้หมาะสม 
F4.11 มีการปรบัปรุงการบรหิารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
F4.12 มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ท าแล้วเกิดผลดี

มากกว่าผลเสีย 
องคป์ระกอบ F5 การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบรหิารความเสี่ยง 

F5.1 มีการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการจดัการความรูภ้ายในตน 
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F5.2 มีการเผยแพร่ความรูภ้ายในตนใหก้ับผูอ่ื้นไดร้บัทราบ เพื่อเป็นการจัดการความรู้
ภายนอก 

F5.3 มีการจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้ 
F5.4 มีการจดักระท าใหน้วตักรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ 
F5.5 มีการพัฒนาความรู้ผู ้ส่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความเสี่ยงของ

โครงการฯ 
F5.6 มีการพัฒนาความรูท้ี่ใชใ้นการสื่อสารสารสนเทศดา้นการบริหารความเสี่ยงตาม

สถานการณ ์
F5.7 มีการใชช้่องทางการสื่อสารการบรหิารความเสี่ยงของโครงการฯ ที่หลากหลาย 
F5.8 มีการท าความเขา้ใจสารที่สง่มาใหเ้ป็นที่เขา้ใจตรงกนั 
F5.9 มีการรายงานการบรหิารความเสี่ยงโดยใชข้อ้มลูจรงิ 
F5.10 มีการรายงานการบรหิารความเสี่ยงที่ผูท้  างานในโครงการฯรบัรูอ้ย่างทั่วถึง 
F5.11 มีการน าเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึงวัฒนธรรม

องคก์าร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การวิเคราะหอ์งค์ประกอบ หมายถึง เทคนิคที่วิธีการทางสถิติที่จะจับกลุ่มหรือ

รวมกลุ่ม หรือรวมตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์กันไวใ้นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ ตัวบ่งชีภ้ายในองคป์ระกอบเดียวกันจะมีความสมัพันธ์กันสูง ส่วนตัวบ่งชีท้ี่
ต่างองคป์ระกอบจะสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มี สามารถใชไ้ดท้ั้งการพัฒนาทฤษฎีใหม่ หรือการ
ทดสอบหรือยืนยันทฤษฎีเดิม โดยในการวิจัยครั้งนีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งใชใ้นกรณีที่ผูว้ิจยัทราบถึงความสมัพันธข์องตัวแปรหรือคาด
ไว้ว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรจะออกมาในลักษณะใด จึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัมาตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ไดค้าดการณไ์วห้รือไม่  

2. การบริหารความเส่ียงของโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ตามแนวทาง

ของ COSO 2017 หมายถึง การด าเนินการที่ทุกคนในโครงการฯร่วมกันวางแผนและจัดการให้
อปุสรรคหรือปัญหาที่อาจส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯให้
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรบัได ้ตรวจสอบได ้ประเมินได ้และควบคุมได ้โดยค านึงถึงการบรรลุ
จดุมุ่งหมายของโครงการฯเป็นหลกั รวมไปถึงไดเ้นน้ย า้ถึงความส าคญัของการพิจารณาความเสี่ยง
ทัง้ในกระบวนการก าหนดกลยุทธแ์ละในการขบัเคลื่อนการด าเนินการ  โดยในงานวิจยัครัง้นีไ้ดน้ า
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร - การบูรณาการกับกลยุทธ์และการปฏิบัติการ 
(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) ที่เป็นองคก์รที่สรา้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาเป็น
แนวทางในการวิจยั ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบดงันี ้

2.1 การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเส่ียง (Governance 
and Culture) หมายถึง การด าเนินการที่เก่ียวกับการก ากับดูแลเป็นตัวก าหนดลักษณะของ
โครงการฯ รวมทัง้มุ่งเนน้ความส าคญัและสรา้งความรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการฯ ส่วนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นเก่ียวขอ้งกับค่านิยมทางจริยธรรม 
พฤติกรรมที่พึงประสงคแ์ละความเขา้ใจเก่ียวกบัความเสี่ยงในโครงการฯ ประกอบดว้ย 5 หลกัการ
ที่เป็นการด าเนินการของคณะกรรมการโครงการฯ ไดแ้ก่ 1.1) การด าเนินการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
หมายถึง การก ากับดูแลกลยุทธ์และด าเนินการตามความรับผิดชอบด้านการก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อสนบัสนนุฝ่ายบรหิารในการบรรลกุลยุทธแ์ละวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ 
1.2) การด าเนินการเพื่อสรา้งโครงสรา้งการด าเนินงาน หมายถึง ก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงาน
เพื่อแสวงหากลยุทธแ์ละวัตถุประสงคข์องโครงการฯ 1.3) การก าหนดวฒันธรรมการด าเนินงานที่
พึงประสงค ์หมายถึง การด าเนินการเพื่อก าหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาใหเ้ป็นวัฒนธรรมการ
ด าเนินงาน 1.4) การด าเนินการที่แสดงใหเ้ห็นถึงการมุ่งเนน้ต่อค่านิยมหลกั หมายถึง การกระท าที่
แสดงใหเ้ห็นถึงการมุ่งเนน้ในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปตามค่านิยมหลกัโครงการฯ 1.5) การ
ด าเนินการเพื่อจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ หมายถึง การมุ่งเน้นในการ
กระท าที่เป็นการจูงใจบุคลากรมาร่วมปฏิบติังานและท าการพฒันาศกัยภาพใหส้งูขึน้และรกัษาไว้
ใหอ้ยู่รว่มกบัโครงการฯซึ่งเป็นไปตามกลยุทธแ์ละวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ  

2.2 กลยุทธแ์ละการก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง (Strategy 
and Objective-Setting) หมายถึง การด าเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงของโครงการฯ โดยกลยุทธ์
และการก าหนดวตัถุประสงคม์ีความเก่ียวขอ้งกนัในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์มีการก าหนด
ความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้และสอดคลอ้งกบักลยุทธด์า้นวตัถุประสงค์ของโครงการฯ มีการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติโดยใชเ้ป็นพืน้ฐานในการระบุความเสี่ยง ประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยง 
ประกอบด้วย 4 หลักการที่เป็นการด าเนินการของคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ 2.1) การ
วิเคราะหโ์ครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ หมายถึง การพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากบริบทในการด าเนินงานโครงการฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัภายในและภายนอกของโครงการ
ต่อการเกิดความเสี่ยงในภาพรวม 2.2) การก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้หมายถึง การระบุความ
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เสี่ยงในระดับที่ยอมรบัไดใ้นบริบทของการสรา้ง การรกัษาและการตระหนักถึงคุณค่า 2.3) การ
ประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นไปได ้ หมายถึง การตีคณุค่าเทียบกับเกณฑข์องกลยุทธ์ทางเลือก
และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อขอบเขตความเสี่ยงในภาพรวม 2.4) ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯที่คุม้ทุน  หมายถึง การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการและด าเนินการ
ต่อไปไดอ้ย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองต่อวตัถุประสงคเ์พื่อความคงอยู่ในระดบัต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งและ
สนบัสนนุกลยทุธก์ารด าเนินการโครงการฯ 

2.3 การปฏิบัติการความเส่ียง (Risk Performance) หมายถึง การด าเนินการระบุ
และประเมินความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะถูกจดัล าดบัความส าคญัตามความรุนแรงในบริบทของ
ความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้โดยคณะกรรมการโครงการฯจะเลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงและดู
ภาพรวมของจ านวนความเสี่ยงที่อาจจะตอ้งเผชิญ โดยการปฏิบัติการความเสี่ยงนีจ้ะถูกน าไป
รายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ประกอบด้วย 5 หลักการที่ด  าเนินการโดยคณะกรรมการ
โครงการฯ  ไดแ้ก่ 3.1) การระบุความเสี่ยง หมายถึง การชีใ้หเ้ห็นถึงความหมายและประเภทของ
ความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกลยุทธ์และวัตถุประสงคท์ี่คุม้ทุนของโครงการฯ ทัง้
ความเสี่ยงในปัจจุบัน และความเสี่ยงอุบัติใหม่ 3.2) การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง 
หมายถึง การตีคุณค่าเทียบกับเกณฑใ์นเรื่องของระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง 3.3) การ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง หมายถึง การก าหนดความส าคัญของความเสี่ยงที่เป็น
พืน้ฐานในการปฏิบติัการความเสี่ยงโดยจะตอ้งน ามาแก้ปัญหาตามระดับของความรุนแรง 3.4) 
การปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง หมายถึง การระบุและเลือกวิธีด าเนินการลด หลีกเลี่ยง 
ยอมรบัและหาผูร้่วมรบัผลจากความเสี่ยง 3.5) การพฒันามมุมองความเสี่ยงในภาพรวม หมายถึง 
การพฒันามมุมองเชิงระบบของความเสี่ยงเพื่อพฒันาและประเมินการปฏิบติัการความเสี่ยง 

2.4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเส่ียง (Review and 
Revision) หมายถึง การด าเนินการในการพิจารณาประเด็นการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
เพื่อทบทวนองคป์ระกอบการบรหิารความเสี่ยงในโครงการฯ โดยการพิจารณาว่าองคป์ระกอบการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการฯท างานไดดี้เพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ส  าคัญ รวมถึงตอ้งมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงดา้นใดที่จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงพฒันา 
ประกอบดว้ย 3 หลกัการซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการโครงการฯ ไดแ้ก่ 4.1) การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ หมายถึง การระบุการจัดองค์การของโครงการฯและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงคท์ี่คุม้ทุนของโครงการฯ 4.2) การ
ทบทวนการปฏิบติัการความเสี่ยง หมายถึง การด าเนินการในการพิจารณาประเด็นการปฏิบติัการ
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ความเสี่ยงของโครงการฯ เพื่อทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเสี่ยงในโครงการฯ 4.3) 
การปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การปรบัปรุงและจัด
องคก์ารอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการบรหิารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์าร 

2.5 การจัดการสารสนเทศ การส่ือสารและการรายงานการบริหารความเส่ียง 
(Information, Communication, and Reporting) หมายถึง การด าเนินการจดัการความเสี่ยงของ
โครงการฯตอ้งการการท าตามกระบวนการที่ต่อเนื่องในการรบัและแบ่งปันสารสนเทศที่จ  าเป็นจาก
แหล่งขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอกซึ่งส่งผ่านอย่างต่อเนื่องทัง้โครงการฯ ประกอบดว้ย 3 หลกัการ
ที่ด  าเนินการโดยคณะกรรมการโครงการฯ ไดแ้ก่ 5.1) การยกระดบัระบบสารสนเทศ หมายถึง การ
ท าให้ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ ใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ เพื่อ
สนบัสนนุการบรหิารความเสี่ยงของโครงการฯ 5.2) การสื่อสารสารสนเทศดา้นความเสี่ยง หมายถึง 
การใชช้่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 5.3) 
การรายงานความเสี่ยง วฒันธรรมและการปฏิบติัการ หมายถึง การน าเสนอความเสี่ยง วฒันธรรม
และการปฏิบติัการความเสี่ยงทกุระดบัและทั่วถึงทัง้โครงการฯ 

3. โครงการห้องเรียนพิเศษ หมายถึง การด าเนินการเพื่อจดัใหม้ีหอ้งเรียนพิเศษส าหรบั
นักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษเพิ่มมากขึน้ โดยผูว้ิจัยท าการศึกษาในโครงการ
หอ้งเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ตามโครงการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ  

4. คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ หมายถึง กลุม่ของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  าเนินการโครงการหอ้งเรียนพิเศษภายในสถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องโครงการหอ้งเรียนพิเศษ รวมถึงจัดหลกัสูตรการเรียนการสอน หรือกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินการของโครงการหอ้งเรียนพิเศษ 

5. โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบดว้ยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ของจังหวัดในเขตพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนบนซึ่งประกอบดว้ย เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร ่พะเยา ล าพนู ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียน

พิเศษ EP และ MEP ของสถานศึกษาในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน โดยผูว้ิจัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญ ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจาก  โคโซ่ (The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, 2017) (กิตติพนัธ ์คง
สวสัดิเ์กียรติ, 2557; เจรญิ เจษฎาวลัย,์ 2550; ดวงใจ ช่วยตระกลู, 2551); มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ (2556); ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ (2562)) โดยงานวิจยันีจ้ะน าองคป์ระกอบของ
การบริหารความเสี่ยงของ COSO มาใชเ้พื่อก าหนดเป็นองคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยง
ของโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ในสถานศกึษาเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน โดย COSO 
2017 ไดจ้ าแนกเป็น 5 องคป์ระกอบ คือ F1) การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความ
เสี่ยง F2) กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง F3) การปฏิบติัการความ
เสี่ยง F4) การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง F5) การจัดการสารสนเทศ การ
สื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยนั หรือ Confirmatory Factor Analysis ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

องคป์ระกอบที ่1 
(F1) 

องคป์ระกอบที ่2 
(F2) 

องคป์ระกอบการบรหิาร
ความเสีย่งของโครงการ
หอ้งเรยีนพเิศษ EP และ 

MEP 

ตวับ่งชี ้F2.1 

ตวับ่งชี ้F2.2 

ตวับ่งชี ้F2.n 

ตวับ่งชี ้F3.1 

ตวับ่งชี ้F3.2 

ตวับ่งชี ้F3.n 

ตวับ่งชี ้F1.1 

ตวับ่งชี ้F1.2 

ตวับ่งชี ้F1.n 

องคป์ระกอบที ่3 
(F3) 

องคป์ระกอบที ่4 
(F4) 

องคป์ระกอบที ่5 
(F5) 

ตวับ่งชี ้F5.1 

ตวับ่งชี ้F5.2 

ตวับ่งชี ้F5.n 

ตวับ่งชี ้F4.1 

ตวับ่งชี ้F4.2 

ตวับ่งชี ้F4.n 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ตวับ่งชีภ้ายในองคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษของ

โรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน มคีวามสมัพนัธก์นัภายในองคป์ระกอบ ทกุองคป์ระกอบ 
2. องคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษของโรงเรียนในเขต

พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบรหิารความเสี่ยงของ COSO 2017 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษของ
โรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. ขอ้มลูโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
1.1 สภาพบรบิททั่วไปของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาภาคเหนือตอนบน 
1.2 ขอ้มลูโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

2. โครงการหอ้งเรียนพิเศษ 
2.1 ลักษณะทั่วไปของโครงการห้องเรียนพิเศษโดยส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2.2 โครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยง 
3.1 ความหมาย ปัจจยัและประเภทของความเสี่ยง 
3.2 องคป์ระกอบ กระบวนการและประโยชนข์องการบรหิารความเสี่ยง 
3.3 การบรหิารความเสี่ยงกบัการควบคมุภายในระบบการศกึษา 
3.4 ความหมายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP  

4. องคป์ระกอบการบรหิารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษตามแนวทางของโคโซ ่
4.1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการบรหิารความเสี่ยง  
4.2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถปุระสงคข์องการบริหารความเสี่ยง  
4.3 การปฏิบติัการความเสี่ยง 
4.4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความเสี่ยง 
4.5 การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบรหิารความเสี่ยง 

5. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
5.1 ความหมายและแนวคิดของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
5.3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
6.1 งานวิจยัในประเทศ 
6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. ข้อมูลโรงเรียนในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 
1.1 สภาพบริบทท่ัวไปของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาภาคเหนือตอนบน 
ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาสภาพบริบทของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาซึ่งเป็นหน่วยงานทาง

ราชการที่น านโยบายจากส่วนกลางมาขยายผลต่อไปยังโรงเรียนต่าง ๆในเขตพื ้นที่นั้น ซึ่ง
ประกอบดว้ยอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา การแบ่งส่วนราชการภายใน และ
แนวนโยบายการศกึษาประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นตวัก าหนดทิศทางของการศกึษาไทยและเป็นสิ่ง
ที่ส  านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาตอ้งน าไปขยายผลต่อใหแ้ก่โรงเรียน เพื่อก าหนดแนวทางและกล
ยทุธข์องโรงเรียนต่อไป 

โดยส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ก าหนดขึ ้นตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานมีอ านาจหนา้ที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
บรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553b) 

โดยพืน้ที่ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบดว้ย 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค ์จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัด
เพชรบูรณ ์จงัหวดัน่าน จงัหวดัแพร่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดัล าพนู จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัตาก 
จงัหวดัอตุรดิตถ ์จงัหวดัสโุขทยั จงัหวดัอทุยัธานี และจงัหวดัพิจิตร  โดยแต่ละจงัหวดัมีสถานศึกษา
ในทกุเขตพืน้ที่ทัง้ประถมศกึษาและมธัยมศึกษา รวมทัง้สิน้ 6,109 โรงเรียน (กลุม่สารสนเทศส านกั
นโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2563) 

เมื่อแบ่งเป็นจังหวัดในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนจะประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดล าปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
จังหวัดล าพูน จะมีสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจ านวน 3,048 โรงเรียน (ส านัก
พฒันาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั, 2551)  

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งสว่นราชการภายในส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560  

ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ดงันี ้
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1) จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่การศกึษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขัน้พื ้นฐานและ
ความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

2) การวิเคราะหก์ารจดัตัง้งบประมาณ เงินอดุหนุนโรงเรียนทั่วไปและหน่วยงาน
ในเขตพืน้ที่การศกึษาและแจง้การจดัสรรงบประมาณที่ไดร้บัใหห้น่วยงานดงักลา่วรบัทราบ 

3) ร่วมมือ สนับสนุน และปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื ้นที่
การศกึษา 

4) ติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผลสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และในเขตพืน้ที่
การศกึษา 

5) วิเคราะห ์วิจยั รวบรวม และศกึษาขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพืน้ที่
การศกึษา 

6) บริหารจัดการระดมทรพัยากรดา้นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดและ
พฒันาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

7) จัดการระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลของสถานศึกษา
ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

8) ส่งเสริม ประสาน ใหก้ารสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพืน้ที่การศกึษา 

10) ส่งเสริม การด า เนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานดา้นการศกึษา 

11) ประสานการปฏิบติัราชการทั่วไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั 
เอกชน และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

12) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
หรือที่ไดร้บัมอบหมาย 

การแบ่งส่วนราชการภายใน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา พ.ศ. 2560 ดงันี ้

1) กลุม่อ านวยการ 
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2) กลุม่นโยบายและแผน 
3) กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) กลุม่บรหิารงานการเงินและสินทรพัย ์
5) กลุม่บรหิารงานบคุคล 
6) กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 
7) กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
8) กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา 
9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ทิศทางการพฒันาการศกึษาปี 2553 
ปรชัญา    :  การศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต 
ปณิธาน    :  ยดึประโยชนข์องนกัเรียนและสถานศกึษาเป็นส าคญั  
ค่านิยมองคก์ร    :  CSTQs  
สรา้งสรรคผ์ลงาน   :   Creativity    
บรกิารฉบัไว         :      Service Mind  
เนน้ความโปรง่ใส  :      Transparency    
ใสใ่จคณุภาพ       :      Quality attentive  
วฒันธรรมองคก์ร : องคก์รแห่งคณุภาพที่มีชีวิต (Quality Organization of Life)  
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2565 พัฒนาผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม้ี

คณุภาพตามทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
พนัธกิจ: 

1) สง่เสรมิการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติ 
2) พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนั  
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะตามหลักสูตรและทักษะที่จ  า เป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
4) สรา้งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล า้ทางการศกึษา 
5) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ

อาชีพ 



  20 

6) สง่เสรมิการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7) พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาดว้ยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและหลัก
ธรรมาภิบาล  

เปา้ประสงค:์ 
1) ผูเ้รียนมีความรกัในสถาบนัหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ  มีทศันคติที่ถูกตอ้งต่อประเทศชาติ  มีหลกัคิด
ที่ถูกตอ้ง และเป็นพลเมืองดีของประเทศ  รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูอ่ื้น มีคณุธรรมจริยธรรม มีจิต
สาธารณะ มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม 

2) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษา คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอื่น ๆ ไดร้บัการพฒันา อย่างเต็มตามศกัยภาพ  

3) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ริ เริ่มนวัตกรรม มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ตามหลกัสูตรและตามลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาพดีตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง 
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอ้มกา้วสูส่ากล  น าไปสูก่ารแข่งขนัของประเทศ 

4) ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่ มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล ทรุกนัดาร ไดร้บัการศกึษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คณุภาพ 

5) ผูบ้รหิาร ครู และบคุลากรทางการศกึษาเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู ้มีความรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals:  SDGs) และสรา้งเสรมิคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถานศึกษาใน
สงักดับริหารจดัการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ  ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอ้มลูสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใชง้านวิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขบัเคลื่อนคณุภาพการศกึษา  

กลยทุธ:์ 



  21 

กลยทุธท์ี่ 1  จดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงของผูเ้รียนและของชาติ  
กลยทุธท์ี่ 2 จดัการศกึษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
กลยทุธท์ี่ 3  พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์ 
กลยุทธ์ที่  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล า้ทางการศกึษา  
กลยทุธท์ี่ 5 จดัการศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ส านักงานเขตพื ้นที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต34, 2563) 
1.2 ข้อมูลโรงเรียนในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศก าหนดเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา และการ

ก าหนดเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวนัที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
ไดก้ าหนดเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาจ านวน 183 เขต
และก าหนดเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาจ านวน 42 เขต (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553a)  

โดยพืน้ที่ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบดว้ย 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค ์จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัด
เพชรบูรณ ์จงัหวดัน่าน จงัหวดัแพร่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดัล าพนู จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัตาก 
จงัหวดัอตุรดิตถ ์จงัหวดัสโุขทยั จงัหวดัอทุยัธานี และจงัหวดัพิจิตร  โดยแต่ละจงัหวดัมีสถานศึกษา
ในทกุเขตพืน้ที่ทัง้ประถมศกึษาและมธัยมศึกษา รวมทัง้สิน้ 6,109 โรงเรียน (กลุม่สารสนเทศส านกั
นโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2563) 

โดยเมื่อแบ่งโรงเรียนตามกลุ่มจงัหวดัในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ทัง้ 8 จงัหวดัแลว้ จะ
มีจ านวนโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษา ดังตาราง 1 จ านวนโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษา และตาราง 2 จ านวนโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา  

ตาราง 1จ านวนโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา จ านวนโรงเรียน 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 104 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 147 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 141 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 135 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา จ านวนโรงเรียน 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 87 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 141 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 156 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 93 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 100 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 100 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 83 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 133 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 191 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 147 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1 134 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา แพร ่เขต 1 118 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา แพร ่เขต 1 127 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ล าปาง เขต 1 114 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ล าปาง เขต 2 135 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ล าปาง เขต 3 94 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ล าพนู เขต 1 114 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ล าพนู เขต 2 135 
จ านวนโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 2905 

ตาราง 2 จ านวนโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา จ านวนโรงเรียน 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34  
(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 

42 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35  45 



  23 

ตาราง 2 (ต่อ)  

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา จ านวนโรงเรียน 
(ล าพนู-ล าปาง)  

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 59 
(พะเยา-เชียงราย)  
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 46 
(แพร-่น่าน)  
จ านวนโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 187 

 

เมื่อน าจ านวนโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาทัง้ 23 เขต มา
รวมกบัจ านวนโรงเรียนในสงักดัเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาทัง้ 4 เขต ท าใหจ้ านวนของโรงเรียน
ในพืน้ภาคเหนือตอนบนมีจ านวน 3,092 โรงเรียน 

2. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
2.1 ลักษณะท่ัวไปของโครงการห้องเรียนพิเศษโดยส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2559) ไดใ้หค้วามหมายของหอ้งเรียน

พิเศษโดยส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ว่าเป็นหอ้งเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นการ
จดัการเรียนการสอน เพื่อสง่เสรมิศกัยภาพโดยเฉพาะกลุม่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยการ
ด าเนินการตามโครงการหอ้งเรียนพิเศษของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เช่น 
ห้องเรียนพิเศษ EP ห้องเรียนพิเศษ MEP ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอ้ม หอ้งเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education 
Hub) ตามโครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการศึกษาในภมูิภาค (Education Hub)  

2.1.1 EP and MEP 
2.1.1.1 แผนการด าเนินงาน 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลที่หลายประเทศใชส้ื่อสารกันทั่วโลก โดยเฉพาะใน

ยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกมองว่าเป็นสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและการ
ขนส่ง กระจายขอ้มูลอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง สิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ 
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เชื่อมต่อถึงกันเหมือนเป็นเครือข่าย และส่วนใหญ่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงเห็นถึง
ความส าคญัของความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษเป็นปัจจยัส าคญัในการเขา้ถึงขอ้มลูทาง
เทคโนโลยีไดดี้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ที่เป็นสาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน โดยจัดใหม้ีการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน 
ๆ ก าหนดชัน้เรียนเป็นภาษาที่สองหรือสามหากจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนา
ประเทศในบริบทของสงัคมโลก กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัท าโครงการจดัการศึกษาตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ  (English Program) ซึ่ ง เ ป็นหนึ่ งนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะเร่งรัดพัฒนาคนไทยให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษ จึงได้มีค าสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1065 / 2544 ลงวนัที่ 9 ตลุาคม 2544 เรื่องใหใ้ชน้โยบาย หลกัเกณฑ ์
และวิธีการจัดการเรียนการสอน ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ และค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 43 / 2546 ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2546 เรื่อง แกไ้ขเพิ่มเติมนโยบาย 
หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ 

ดังนัน้ เพื่อใหก้ารเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ English Program (EP) และ Mini English Program (MEP) 
เป็นไปอย่างเรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานจึงก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการเปิดหอ้งเรียนพิเศษ EP และหอ้งเรียนพิเศษ MEP ในสถานศกึษาสงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อเป็นแนวทางใหส้  านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
และสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อใหส้ถานศึกษา และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเปิดหอ้งเรียนพิเศษ  EP และ
หอ้งเรียนพิเศษ MEP ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. เพื่อใหก้ารเปิดหอ้งเรียนพิเศษ EP และหอ้งเรียนพิเศษ MEP เป็นไปดว้ย
ความเรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

นิยาม 
หอ้งเรียนพิเศษ EP (English Program) หมายถึง หอ้งเรียนพิเศษในโครงการ

จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ โดยไดร้บัการอนุมัติให้
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ด าเนินโครงการจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดด าเนินการ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อ ดงันี ้

ระดบัก่อนประถมศกึษา จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษไม่เกินรอ้ยละ 
50 ของเวลาที่จดักิจกรรม 

ระดับประถมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะส าหรับการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สุขศึกษา และพลศึกษา โดยค านึงถึง
ความรูค้วามเขา้ใจในวิชาควบคู่กบัภาษาองักฤษอย่างนอ้ย 18 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สขุศึกษาและพลศึกษา และ
กลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้น ยกเวน้ภาษาไทย และสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่วนที่เก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นไทย กฎหมายไทย ไม่นอ้ยกว่า 18 คาบต่อสปัดาห ์

หอ้งเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) หมายถึง หอ้งเรียนพิเศษใน
โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ โดยไดร้บัอนุมติั
ให้ด าเนินโครงการจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานก่อนเปิดด าเนินการ ซึ่ง
จดัการเรียนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อการสอน ดงันี ้

ระดบัก่อนประถมศกึษา จดัการเรียนการสอนไม่เกินรอ้ยละ 40 ของเวลาที่จดั
กิจกรรม 

ระดบัประถมศึกษา จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ เฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สุขศึกษาและพลศึกษา 
โดยค านึงถึงความรูค้วามเขา้ใจในสาระของศาสตรน์ั้นควบคู่กับภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 
ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สขุศึกษาและพลศึกษา และ
กลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้น ยกเวน้ภาษาไทยและสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่วนที่เก่ียวข้อง
กบัความเป็นไทย กฎหมายไทย ไม่นอ้ยกว่า 12 คาบต่อสปัดาห ์

2.1.1.2 ขอ้ก าหนดในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ 
สถานศกึษาตอ้งมีความพรอ้ม สามารถจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษได ้

ซึ่งจัดไดต้ัง้แต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ และระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายโดยเสนอโครงการและเอกสารประกอบการขอเปิดหอ้งเรียนพิเศษล่วงหนา้ 
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1 ปีการศกึษา พรอ้มกบัการวางแผนการจดัชัน้เรียน ขัน้ตอนการด าเนินงานการเปิดหอ้งเรียนพิเศษ 
EP และหอ้งเรียนพิเศษ MEP ดงันี ้

การบรหิารจดัการ 
1. สถานศึกษาที่มีความพร้อม สามารถจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษได้ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สถานศึกษาใด
ประสงคจ์ะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องเสนอโครงการใหห้น่วยงานต้นสังกัด
พิจารณาตามล าดบัขัน้ ลว่งหนา้ 1 ปีการศกึษา 

2. การขออนมุติัโครงการการเปิดหอ้งเรียนพิเศษ EP / MEP 
2.1 สถานศึกษาเสนอโครงการเป็นเอกสารตามหลกัเกณฑข์องคณะ

กรรมการบรหิารโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ
เสนอส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา / ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 

2.2 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา / ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินความพรอ้มเบือ้งตน้ของสถานศึกษา 

2.3 กรณีผ่านการประเมินและเอกสารสมบูรณ์ ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา / ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเสนอให้ส  านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (เอกสารไม่สมบรูณแ์จง้สถานศกึษาแกไ้ข) 

2.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยสถาบัน
ภาษาองักฤษแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินความพรอ้ม ตรวจสอบเอกสาร ประเมินโรงเรียน และ
ประชมุพิจารณาสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผูม้ีอ  านาจอนมุติั 

2.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานพิจารณาอนมุติั กรณีการเปิดหอ้งเรียนพิเศษ MEP 

2 .6  ส านัก ง านคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื ้นฐาน เสนอ
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการพิจารณาอนมุติั กรณีการเปิดหอ้งเรียนพิเศษ EP 

2.7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานแจ้งผลการ
พิจารณาใหส้ถานศกึษาทราบ 

3. สถานศกึษาที่ไดร้บัอนมุติัใหด้  าเนินโครงการแลว้ ใหด้ าเนินการภายใน 
2  ปี ถา้ไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด ใหถื้อว่าโครงการนัน้สิน้สดุและจะตอ้งด าเนินการรบั
นกัเรียนตามก าหนดเวลาการรบันกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษตามที่ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานก าหนด 
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4. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีความ
ประสงคจ์ะเลิกด าเนินการตอ้งแจง้หน่วยงานตน้สงักดัและผูป้กครองนกัเรียนล่วงหนา้อย่างนอ้ย  2 
ปี ทัง้นีจ้ะตอ้งค านึงการจบตวัประโยคของนกัเรียนในช่วงชัน้สดุทา้ยท่ีรบัเขา้เรียนดว้ย 

5. สถานศึกษาที่จัดการสอนสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทย และ
กลุม่ที่จดัเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งก าหนดใหม้ีกิจกรรมการพฒันาภาษาองักฤษส าหรบัครูผูส้อนกลุ่ม
ที่จัดเป็นภาษาไทยไวใ้นโครงการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใชใ้นการ
สื่อสารไดเ้หมือนเจา้ของภาษา 

6. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดให้มี
คณะกรรมการของสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ทัง้ระบบโดยมุ่งเนน้คุณภาพของผูเ้รียนทัง้คุณลกัษณะและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศกึษา แลว้จดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันา
คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

7. เวลาและวิชาที่เปิดสอน 
7.1 ระดบัก่อนประถมศึกษา จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของเวลาที่จดักิจกรรม 
7.2 ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สขุศึกษา
และพลศกึษา โดยค านึงถึงความรูค้วามเขา้ใจในสาระของศาสตรน์ัน้ควบคู่กบัภาษาองักฤษ 

7.3 ระดบัมธัยมศกึษา จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษในกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สุขศึกษาและพล
ศึกษาเป็นหลัก และสามารถเปิดสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้น ซึ่งยกเวน้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

8. ครูผูส้อน 
8.1 ครูผูส้อนที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถใชภ้าษาที่เปิดสอนไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัภาษา ตอ้งมีคณุสมบติัตามที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนด และใชภ้าษาไทยในการสื่อสาร
ง่าย ๆ ได ้หรือจัดใหม้ีครูไทยที่สามารถใชภ้าษาต่างประเทศที่เปิดสอนในหอ้งเรียนพิเศษในการ
สื่อสารเขา้ไปมีสว่นรว่ม 
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8.2 ครูผู้สอนท าสัญญาจา้งงานอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และมี
บทลงโทษที่เขม้งวดส าหรบัการละเมิดสญัญาจา้ง 

8.3 ครูผู้สอนทุกคนต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย และต้องมี
หลกัฐานการศกึษาในสาขาวิชาที่จะสอนหรือสาขาที่เก่ียวขอ้ง 

8.4 ครูผูส้อนทุกคนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเด็ก และวิธีการจัดการ
เรียนการสอนโดยมีหลกัฐานการศึกษาดา้นการสอน ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต 

8.5 สถานศึกษาต้องจัดให้ครูผูส้อนทุกคน ไดศ้ึกษาวิธีการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งกนัและกนัเพื่อประโยชนใ์นการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนส าคญัที่สดุ 

8.6 ครูผู้สอนทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนา โดยได้รับการ
ฝึกอบรมศกึษาดงูานในประเทศหรือต่างประเทศอย่างนอ้ย 3 ครัง้ต่อปี 

9. การตัง้กองทนุ 
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานต้องจัดสรร

งบประมาณจ านวนหนึ่งใหน้กัเรียนที่สามารถผ่านเกณฑไ์ดเ้ขา้เรียน โดยไม่เก็บค่าใชจ้่ายจ านวน
รอ้ยละ 3 ของจ านวนนกัเรียนในโครงการแต่ละปี ตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการเรียน
การสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 
1065 / 2544 และค าสั่งกระทรวงศกึษาธิการท่ี สพฐ. 43 / 2546 

10. การจดัการทรพัยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา 
10.1 สถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาองักฤษ

จะตอ้งบรหิารจดัการใหม้ีเจา้หนา้ที่หอ้งปฏิบติัการ สื่อ วสัดแุละอปุกรณ ์และแหลง่การเรียนรูต่้างๆ 
ใหค้รูและนักเรียนทุกคนใชร้่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐที่ใช้
งบประมาณแผ่นดินตอ้งระวงัใหเ้กิดความเป็นธรรมอย่างแทจ้รงิ 

10.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุ่มตอ้งจัดใหน้ักเรียน
ท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมของโรงเรียน / ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่
สง่เสรมิความเป็นไทย ส่งเสรมิคณุภาพ จรยิธรรม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

การจดัการเรียนการสอน 
1. สถานศึกษาตอ้งจัดใหม้ีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ

กระทรวงศกึษาธิการ และพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
2. การจดัการเรียนการสอน ควรจดัในบรบิทของความเป็นไทยผสมผสาน

ความเป็นสากล โดยมุ่งเนน้ความรกัทอ้งถิ่น ประเทศชาติ และความเป็นไทย 
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3. สถานศึกษาตอ้งจัดการเรียนการสอนทุกวิชา โดยสอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีงามสรา้งความมั่นใจ และสง่เสรมิใหผู้เ้รียนกลา้ใชภ้าษาในการสื่อสาร 

4. การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษในระดบัก่อนประถมศึกษา 
ตอ้งค านึงถึงการสง่เสรมิพฒันาการ 4 ดา้นตามหลกัสตูรปฐมวยั และความสามารถพืน้ฐานในการ
ใชภ้าษาไทยของผูเ้รียน ความพรอ้ม ความสนใจที่จะเรียนรูภ้าษาองักฤษควรจัดกิจกรรมง่าย ๆ ที่
ท าใหน้กัเรียนมีความสขุ สนุกสนาน สรา้งความกระตือรือรน้และประสบความส าเร็จ เช่น การรอ้ง
เพลง การฟังนิทานประกอบภาพ การเลน่บทบาทสมมติุ การเลน่เกมการศกึษา เป็นตน้ 

สื่อการเรียนการสอน 
1. สถาบันการศึกษาต้องเปิดสอนหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

เวอรช์นัภาษาไทยและภาษาองักฤษระดบัเปิดเพื่อใหค้รูทกุคนไดเ้รียน 
2. สถานศึกษาต้องจัดหาหนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทยครบถ้วน ตาม

หลกัสตูรที่ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนด อย่างนอ้ย 10 ชดุไวใ้นหอ้งสมดุ 
3. กรณีที่สถานศึกษาจัดท าต าราเอง จะตอ้งผ่านการพิจารณาทบทวน

ความเก่ียวขอ้งของหลกัสตูรของโรงเรียนและคณะกรรมการวิชาการและใหค้วามเห็นชอบจากสภา
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4. สถานศึกษาต้องจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ
แบบฝึกหัดหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่เป็นภาษาอังกฤษครบทุกวิชาในจ านวนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื ้อหาสาระตามหลักสูตร โดยระบุรายการจ านวนหนังสือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

5. สถานศึกษาตอ้งจัดใหม้ีวัสดุอุปกรณ ์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ทนัสมยั ใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระที่เรียนอย่างครบถว้นและเพียงพอ และจดับริการใช้
สื่อดงักลา่วใหผู้เ้รียนสามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างเต็มที่ 

หอ้งปฏิบติัการและอาคารสถานที่ 
สถานศึกษาตอ้งจัดใหม้ีหอ้งเรียน หอ้งประกอบ หอ้งปฏิบติัการ ส าหรบั

นกัเรียนตามเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานตน้สงักดัอย่างเพียงพอ 
การวดัและการประเมินผลการเรียน 

1. การวัดผลและการประเมินการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการประเมินการเรียนรูต้ามขอ้ก าหนดของโปรแกรม/หลักสูตร โดย
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
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แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ทดสอบทักษะทาง
ภาษาองักฤษของนักเรียน เทียบเคียงกับกรอบ CEFR (The Common European Framework of 
Reference for Languages) ตามเกณฑท์ี่กระทรวงศกึษาธิการก าหนดดงันี ้

1.1 ระดบัประถมศึกษา นกัเรียนที่จบการศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
6 ตอ้งมีระดบัความสามารถไม่ต ่ากว่าระดบั A1 

1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นัก เ รี ยนที่ จบการศึกษาชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ตอ้งมีระดบัความสามารถไม่ต ่ากว่าระดบั B1 

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 6 ตอ้งมีระดบัความสามารถไม่ต ่ากว่าระดบั B2 

2. สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการประเมินผลด้านคุณธรรม
จริยธรรมและดา้นคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผูเ้รียน ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน มี
การประเมินเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาครบทุกดา้นเต็มตามศักยภาพและจดัท าผล
การประเมินไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การก ากบั ติดตาม และประเมินโครงการ 
สถานศกึษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานหอ้งเรียนพิเศษ
จ านวน 3-5 คน ท าหนา้ที่ด  าเนินการก ากบั ติดตาม การด าเนินงานหอ้งเรียนพิเศษสถานศึกษาทัง้
ระบบ โดยมุ่งเนน้คณุภาพผูเ้รียนทัง้คณุลกัษณะและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพฒันาคณุภาพ
การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 
1. แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัติดตามการด าเนินงานหอ้งเรียนพิเศษ

จ านวนอย่างน้อย 5-7 คน ซึ่งประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหรือรอง
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ผูแ้ทนกลุ่มนโยบายและแผน ผูแ้ทนกลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา ผูแ้ทนกลุ่มบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูแ้ทนที่มีประสบการณด์า้นการ
เปิดห้องเรียน EP / MEP ศึกษานิเทศก์ผู้ร ับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษเป็นกรรมการและ
เลขานกุาร 

2. รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เปิดหอ้งเรียนพิเศษ
ต่อส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุสิน้ปีการศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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1. ใหม้ีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาองักฤษ ทัง้ในดา้นความพรอ้ม ในดา้นการเตรียมการของสถานศึกษา  การบริหาร
จดัการการด าเนินงานของสถานศกึษา และคณุภาพของผูเ้รียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพของการ
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาการด าเนินงานใหดี้ย่ิงขึน้ ทัง้ในดา้นผลสมัฤทธิ์

ของผูเ้รียน การลดค่าใชจ้่าย คณุภาพของครูผูส้อน และวิธีการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีการศึกษาวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
2.1.1.3 หลกัเกณฑใ์นโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และหอ้งเรียนพิเศษ MEP 

1. คณุสมบติัของนกัเรียน 
 1.1 ชัน้อนบุาลปีที่ 1 

1) อายุ 4 ปีบริบูรณ ์นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษาจะ
สมคัรเขา้เรียน 

2) มีความพรอ้มที่จะเขา้เรียน 
 1.2 ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 

1) มีอายยุ่างเขา้ปีที่ 7 หรือจบการศกึษาระดบัก่อนประถมศึกษา 
2) มีความสนใจและมีความรูพ้ืน้ฐานในการใชภ้าษาองักฤษ 

 1.3 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
1) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา
ก่อนที่จะสมคัรเขา้เรียน 

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต ่ ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

3) มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้
เป็นอย่างดี 

4) สขุภาพอนามยัสมบรูณแ์ข็งแรง 
5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายขณะที่

ศกึษาอยู่ 
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 1.4 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศกึษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลงัศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ของปีการศกึษาก่อนที่
สมคัรเขา้เรียน 

2)  มีผลการเรียนเฉลี่ ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต ่ ากว่า  3.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

3) มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้
เป็นอย่างดี 

4) สขุภาพอนามยัสมบรูณแ์ข็งแรง 
5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายขณะที่

ศกึษาอยู่ 
2. จ านวนหอ้งเรียนและจ านวนนกัเรียนต่อหอ้ง 
ให้สถานศึกษาด าเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษ EP และ MEPตามจ านวน

หอ้งเรียนและจ านวนนกัเรียนต่อหอ้งตามนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรบันกัเรียน ดงันี ้
 2.1 จ านวนหอ้งเรียน 

1) กรณีโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP เป็นปีแรกมี
สดัสว่นจ านวนหอ้งเรียนปกติ : หอ้งเรียนพิเศษ เท่ากบั 80 : 20 

2) กรณีโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP มาแล้วและ
ด าเนินการไดต้ามเกณฑอ์ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก าหนดสดัส่วน หอ้งเรียนปกติ : หอ้งเรียน
พิเศษ เท่ากับ 60 : 40 โดยขออนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็นราย
กรณี พรอ้มส่งหลกัฐานประกอบการพิจารณา เช่น ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ขอ้มูลยอ้นหลงัการ
สมคัรสอบคดัเลือก และความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครอง เป็นตน้ 

 2.2 จ านวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP 
1) ระดบัก่อนประถมศกึษา หอ้งละไม่เกิน 25 คน 
2) ระดบัประถมศกึษา หอ้งละไม่เกิน 30 คน 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหอ้ง

ละไม่เกิน 30 คน 
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3. การรบันกัเรียน 
ให้สถานศึกษาด าเนินการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในแต่ละปี
การศกึษา 

 1) ระดับก่อนประถมศึกษาและชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 รบันักเรียน โดย
การประเมินความพรอ้มตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ใช้วิ ธีการคัดเลือกจากการสอบ โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถทางวิชาการและดา้นอ่ืน ๆ ตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด 

 3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ใช้วิ ธีการคัดเลือกจากการสอบ โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถทางวิชาการและดา้นอ่ืน ๆ ตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด 

 4) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ EP และ MEP ไม่จ ากดัเขตพืน้ที่บริการ เนื่องจากเป็นการสรา้งโอกาสทางการศึกษา
ใหก้บันกัเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกเขตที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาองักฤษไดพ้ฒันาเต็ม
ศกัยภาพ รบัทัง้นกัเรียนไทยและนกัเรียนต่างชาติ ทัง้นีต้ามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด 

4. ระยะเวลาการรบันกัเรียน 
ก าหนดใหส้ถานศึกษารบันักศึกษาตามนโยบายและแนวทางที่เก่ียวขอ้งกบั

การรบันักศึกษาเขา้ศึกษา ภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกปี
การศกึษา 

5. การเก็บค่าใชจ้่าย 
ใหส้ถานศึกษาเก็บค่าใชจ้่ายสนับสนุนบ ารุงการศึกษาจากนักเรียนเพิ่มขึน้

จากเงินอดุหนนุการศกึษาที่ภาครฐัจดัใหไ้ด ้แต่เมื่อรวมกนัไม่เกินจ านวน ดงัต่อไปนี ้
 1) หอ้งเรียนพิเศษ EP 

1.1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ ไม่เกินคนละ 35,000 บาท / ภาคเรียน 

1.2) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ 40,000 บาท / ภาค
เรียน 

 2) หอ้งเรียนพิเศษ MEP 
2.1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ

มธัยมศกึษาตอนตน้ ไม่เกินคนละ 17,500 บาท / ภาคเรียน 
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2.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๒๐ ,๐๐๐ บาท / 
ภาคเรียน 

 
2.2 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 
โดยงานวิจยันีไ้ดก้ าหนดกลุ่มการเก็บขอ้มลูเฉพาะสถานศึกษาที่ด  าเนินการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ EP และ MEP ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน จะมีจ านวนสถานศกึษาทัง้หมด 37 โรงเรียน ดงัตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 

ตาราง 3 รายชื่อโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เขตภาคเหนือตอนบนท่ี
ด าเนินการจดักิจกรรมการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ EP และ MEP 

โรงเรียน สังกัด 
1 บา้นสนัโคง้ (เชียงรายจรูญ
ราษฎร ์

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 

2 อนบุาลเชียงราย  ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 
3 อนบุาลเมืองเชียงราย (สนั
ทรายราษฎรด์รุณานเุคราะห)์ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 

4 บา้นแม่จนั (เชียงแสนประชานุ
สาสน)์ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 

5 อนบุาลแม่สาย (สายศิลป
ศาสตร)์ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 

6 อนบุาลเชียงของ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 
7 อนบุาลเชียงใหม่ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
8 บา้งเชิงดอย (ดอยสะเก็ด
ศกึษา) 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 

9 บา้นสนัก าแพง ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
10 พทุธิโศภน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
11 ชมุชนบา้นบวกครกนอ้ย ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
12 วดัเวฬวุนั ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

โรงเรียน สังกัด 
13 สนัป่าตอง (สวุรรณราษฎร์
วิทยาคาร) 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 

14 อนุบาลพะเยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 
15 บา้นดอน (ศรีเสรมิกสิกร) ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 
16 บา้นปรางค ์ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 
17 บา้นสบกอน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 
18 บา้นนาราบ (จลุเกษตรศึกษา
คาร) 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 

19 ราชานุบาล ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 
20 วดัเมธังกราวาส (เทศรฐั
ราษฎรน์กุลู) 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา แพร ่เขต 1 

21 อนุบาลแพร่ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา แพร ่เขต 1 
22 บา้นปงสนกุ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ล าปาง เขต 1 
23 อนุบาลล าปาง (เขลางรตัน์
อนสุรณ)์ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ล าปาง เขต 1 

ตาราง 4 รายชื่อโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขตภาคเหนือตอนบนที่
ด  าเนินการจดักิจกรรมการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ EP และ MEP 

โรงเรียน สังกัด 
1 ยพุราชวิทยาลยั ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 
2 จอมทอง ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 
3 วฒัโนทยัพายพั ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 
4 เวียงเจดียว์ิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 
5 สว่นบญุโญปถมัภ ์ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 
6 บญุวาทยว์ิทยาลยั ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 
7 ล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

โรงเรียน สังกัด 
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร ์ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 
9 ด ารงราษฎส์งเคราะห ์ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 
10 เทิงวิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 
11 สามคัคีวิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 
12 นารีรตัน ์ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 
13 ศรีสวสัดิวิ์ทยาคาร ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 
14 ปัว ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 

จากการศกึษาสภาพบรบิททั่วไปของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและขอ้มลูสถานศึกษา
ที่เปิดโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน แสดงใหเ้ห็นว่า เป็น
การก าหนดโครงสรา้งภายในส่วนราชการเพื่อบริหารจัดการภารกิจต่างๆของสถานศึกษา รวมถึง
มุ่งเนน้สง่เสรมิพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเช่นกนั 

3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

หอ้งเรียนพิเศษ” นี ้ผูว้ิจัยไดท้ าคน้ควา้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับในเรื่องของการ
บรหิารความเสี่ยงมาใชใ้นการบรหิารจดัการหอ้งเรียนพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ความหมาย ปัจจัยและประเภทของความเส่ียง 
3.1.1 ความหมายของความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นส่วนส าคัญของการบริหารจัดการองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีองค์กรระดับโลก หน่วยงานระดับภาครัฐและเอกชนที่ส  าคัญต่อการ
ขบัเคลื่อนประเทศ รวมไปถึงนกัวิชาการ และนกัวิจยัหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ “ความเสี่ยง” 
(Risk) ไวด้งันี ้ 

เจริญ เจษฎาวัลย์ (2550) ได้ให้ความหมายของ “ความเสี่ยง” ว่า โอกาสที่
องคก์ารจะประสบกับการขาดทุน หรือไม่สามารถที่จะปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามแผนงาน 
หรือวตัถปุระสงคท์ี่วางเอาไว ้

นฤมล สอาดโฉม (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความไม่แน่นอนที่สามารถ
น าไปสูค่วามสญูเสีย 
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ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ไดส้รุปความหมายของ “ความเสี่ยง” ว่า ภาวะ หรือ
สถานการณ์ที่มีอุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาส ซึ่งจะส่งผลท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2556) ไดใ้หค้วามหมายว่าเป็น เหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวงั หรือความไม่แน่นอน มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสีย
หรือสิ่งไม่พึงประสงค ์อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมย ความเสียหายของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย การบาดเจ็บ เหตรุา้ย การสญูเสียทรพัยส์ิน 
ภาพลกัษณ ์หรือการสญูเสียจนตอ้งมีการชดใชค่้าเสียหาย 

จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2556) ไดน้ิยามความหมายว่าเป็นเหตุการณท์ี่ไม่แน่นอน
ซึ่งอาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อวตัถปุระสงคห์รือภารกิจขององคก์ร 

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความเป็นไปไดข้อง
เหตกุารณห์นึ่ง ที่อาจเกิดขึน้ และท าใหอ้งคก์รไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์

ขนิษฐา ชัยรตันาวรรณ (2557) ความเสี่ยง อาจหมายถึง เหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึน้และสง่ผลกระทบต่อวตัถปุระสงคข์องหน่วยงาน  

ไพโรจน ์วิริยจารี (2558) ใหน้ิยาม “ความเสี่ยง” ว่าเป็น เหตุการณ ์โอกาส หรือ
ความน่าจะเป็น หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายใตส้ถานการณท์ี่ไม่แน่นอน ท าใหเ้กิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสญูเปล่า หรือเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค ์ที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคตและมีผลกระบซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
วิสยัทศัน ์ทัง้ในดา้นกลยทุธ ์การปฏิบติังาน การเงิน ความปลอดภยั และกฎหมาย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2562)  ได้นิยาม
ความหมายของ “ความเสี่ยง” ดงันี ้เหตกุารณท์ี่มีโอกาสเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต หรือการกระท าใด ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ภายใตส้ถานการณท์ี่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบหรือสรา้งความเสียหาย (ทัง้ที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อใหเ้กิดความลม้เหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
และเปา้หมายขององคก์ร 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2562) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ “ความ
เสี่ยง” ว่าเป็นเหตกุารณห์รือการกระท า ที่เกิดภายในสถานการณท์ี่ไม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือ
สรา้งความเสียหาย หรือแมก้ระทั่งก่อใหเ้กิดความลม้เหลวหรือลดโอกาสการบรรลเุป้าประสงคท์ี่ได้
ตัง้เอาไว ้
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The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
(2017) ไดใ้หค้วามหมายของ “ความเสี่ยง” คือ ความเป็นไปไดท้ี่จะมีเหตุการณบ์างอย่างเกิดขึน้
และสง่ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ไดต้ัง้ไว ้

Wolke (2017) ใหค้วามหมายว่า ความเสี่ยง คือ การสูญเสียทรพัยส์ินสุทธิ หรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ไดโ้ดยไม่ค านึงถึงรายไดห้รือผลก าไร 

Jarot S. Suroso และ Muhammad A. Fakhrozi (2018) ให้ความหมายของ
ความเสี่ยง คือ ความเป็นไปไดข้องการสญูเสียและความเสียหายที่เกิดจากการกระท า 

Duaa Abaoud (2018) กล่าวว่า สภาวะของความไม่สมดลุหรือความสอดคลอ้ง
ระหว่างสิ่งที่ท าและสิ่งที่ควรท า 

จากที่ไดม้ีองคก์ร หน่วยงานทัง้สงักดัรฐับาลและเอกชน รวมไปถึงนกัวิชาการได้
ใหค้วามหมายของ “ความเสี่ยง” ซึ่งอาจสรุปไดว้่า “ความเสี่ยง” คือ เหตกุารณท์ี่ไม่แน่นอนซึ่งอาจ
เกิดขึน้ได ้และสง่ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รหรือหน่วยงานนัน้  

3.1.2 ความหมายของการบรหิารความเสี่ยง 
หลายองคก์รและหน่วยงาน รวมไปถึงนักวิชาการดา้นการบริหารความเสี่ยง ได้

ใหค้วามหมายของการบริหารความเสี่ยงไวอ้ย่างหลากหลาย ซึ่งสอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงาน
นัน้ ๆ ดงันี ้

ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารความเสี่ยงดงันี ้การ
บริหารจดัการการด าเนินงานขององคก์รใหบ้รรลเุป้าหมายหรือวัตถุประสงคผ์่านทางการวางแผน 
วิเคราะห์ ก ากับดูแล และพัฒนาทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถ
ติดตามและควบคมุใหด้ าเนินไปในทิศทางเดียวกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

เปรมยุดา ท้าวบุตร , อัครเดช ฉวีรักษ์, และ สลักจิต นิลผาย (2552) ได้ให้
ความหมายของ การบริหารความเสี่ยง ไวว้่าเป็น กระบวนการบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสหรือ
โอกาสที่จะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการปฏิบติังาน 

จิรพร สเุมธีประสิทธิ์ (2556) กลา่วว่า การบรหิารปัจจยัเสี่ยง โดยควบคมุกิจกรรม
หรือการด าเนินการเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้องคก์รเสียหายลงมาสู่ในระดับที่
องคก์รรบัได ้ประเมิน ตรวจสอบและควบคมุได ้โดยยดึการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รเป็นหลกั 

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557) ไดน้ิยามความหมายของ การบริหารความ
เสี่ยง ไวว้่า กระบวนการที่ปฏิบติัโดยผูบ้ริหาร และบุคลากรในองคก์ร เพื่อช่วยในการก าหนดกล
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ยุทธ์และด าเนินงานกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
องคก์ร และสามารถจดัการใหอ้ยู่ในระดบัที่องคก์รยอมรบัได ้

ขนิษฐา ชยัรตันาวรรณ (2557) ไดใ้หค้วามหมายของ การบริหารความเสี่ยง ว่า 
การบริหารและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขึน้ และ/หรือผลกระทบจากปัจจัย
เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่หน่วยงานนัน้ๆยอมรบัได ้

กชพรรณ ลภัโนปกรณ์, วิโรจน ์เจษฎาลกัษณ์, และ จันทนา แสนสุข (2561) ได้
ให้ความหมายของ การจัดการความเสี่ยงว่า เป็นกลวิธีที่เป็นเหตุเป็นผลที่จะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห ์ประเมิน ชีเ้ฉพาะ บริหารจัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรม
ของหน่วยงานหรือกระบวนการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อช่วยลดความสญูเสียใหเ้หลือนอ้ยที่สุด
และในทางกลบักนัยงัเพิ่มโอกาสใหแ้ก่องคก์รหรือหน่วยงานอีกดว้ย 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562)  ได้ให้ความหมายว่า เ ป็น 
กระบวนการที่ใชใ้นการจดัการซึ่งจะท าใหโ้อกาสในการเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความ
เสียหายลดลงจนถึงระดบัที่สามารถยอมรบัได ้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2562) ได้ให้
ความหมายว่าเป็น กระบวนการที่ใชใ้นการบริหารจัดการปัจจยัเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง หรือผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้  

The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
(2017) ไดน้ิยามการบริหารความเสี่ยงว่า แนวทางที่องคก์รใชใ้นการประเมินจดัล าดบัความส าคญั
และการเพิ่มประสิทธิภาพตวัเลือกเชิงกลยทุธ ์

Jarot S. Suroso และ Muhammad A. Fakhrozi (2018) ได้ให้ความหมายของ 
“การบริหารความเสี่ยง” ไวว้่าเป็น แนวทางที่มีโครงสรา้งในการจัดการกับความไม่แน่นอนที่อาจ
เก่ียวขอ้งกบัภยัคกุคามต่าง หรือกิจกรรมของมนษุยเ์อง 

Duaa Abaoud (2018) กล่าวถึงการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นกระบวนการในการ
วดัและประเมินความเสี่ยงและพฒันากลยทุธเ์พื่อจดัการกบัความเสี่ยงซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนความ
เสี่ยงภายนอกองคก์รหรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ 

จากทัศนะของนักวิชาการ นักวิจัย และองค์กรที่ท าการศึกษาเก่ียวกับเรื่องของ
การบริหารความเสี่ยง จึงสรุปความหมายของการบริหารความเสี่ยงไดว้่าเป็น กระบวนการบริหาร
จดัการกบัปัจจยัความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงคข์ององคก์รใหห้มดไปหรือ
ลดนอ้ยลงจนอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
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3.1.3 ความส าคญัของความเสี่ยง 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2562) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของความเสี่ยง

ว่า เป็นเครื่องมือที่ส  าคัญในการบริหาร เพื่อผลกัดันใหภ้าครฐัมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และเป็นการด าเนินการที่
มุ่งเน้นความส าคัญหรือท าใหเ้ห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงคข์ององคก์รหรือ
หน่วยงาน และยงัเป็นการวางแผนล่วงหนา้อย่างมีเหตผุลและหลกัการ เพื่อวางแผนบริหารจดัการ
กบัความเสี่ยงนัน้ ๆ 

3.1.4 ประเภทของความเสี่ยง 
ธร สนุทรายทุธ (2553) ไดก้ลา่วถึงประเภทของความเสี่ยงไว ้2 ประเภท ดงัต่อไปนี ้

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป (General Categories of Risk) เป็นการมองภาพรวม
ของความเสี่ยงนัน้ๆ โดยมีดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1.1) ความเสี่ยงที่เกิดจากขนาดขององคก์รซึ่งเป็นตวัชีว้ดัของโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง เช่น หากองคก์รหรือโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ จ านวนนักเรียนมาก ระบบการบริหาร
จัดการมักจะเกิดความยุ่งยากมากยิ่งขึน้ไปอีก อาจรวมไปถึงดา้นงบประมาณ บุคลากร และการ
จดัการย่อมแปรผนัไปตามขนาดของโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตามดา้นความสามารถในการจดัระบบ
การบรหิารจดัก็เป็นสิ่งส าคญั จากการส ารวจงานวิจยัที่ศึกษาตวัแปรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ว่ามีผล
ต่อปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไรนัน้ส่วนมากไม่ว่าจะพบขนาดจะมีปัญหากับการ
จดัการมากนกั แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่าขนาดขององคก์ารจะสมัพันธก์บัผูบ้ริหาร เพราะ ผูบ้ริหารที่มี
ฝีมือมกัจะด ารงต าแหน่งอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 

1.2) ความเสี่ยงที่เกิดจากความซบัซอ้นของการจัดการ โดยที่ความละเอียด
ยุ่งยากนัน้ย่อมเกิดความเสี่ยงไดม้ากกว่าปกติ นกับริหารจดัการทราบกันดีว่าการท าใหก้ารบงัคับ
บญัชาที่ไม่เป็นซบัซอ้น ตอ้งกลา้เผชิญความจริง ซึ่งนกักวิชาการดา้นนีม้กัจะต่อตา้นระบบราชการ
ที่มีองคก์ารแบบทางการมากจนเกินไปจนลืมนึกถึงความส าเร็จของงาน ซึ่งอาจกล่าวไดว้่าองคก์ร
ระบบราชการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซับซ้อนจนอาจดูเหมือนไม่มีความเสี่ยงเกิดขึน้ เพราะมี
กฎระเบียบเป็นตวัก าหนด แต่กลบักลายเป็นองคก์รที่มีความเสี่ยงสงูมาก 

 1.2.1) ระบบการควบคุมองคก์รขนาดใหญ่จะตอ้งมีระบบควบคุมที่ดี ก็
อาจลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ไปได ้การค านึงถึงรายจ่ายและผลที่ไดร้บั โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ก็จะมากขึน้ 
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 1.2.2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์รขนาดใหญ่หากปล่อยใหม้ี
ความซบัซอ้นก็อาจสง่ผลใหเ้กิดความเสี่ยงไดม้ากย่ิงขึน้เช่นกนั 

 ทั้งนีร้ะบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ยุ่งยากก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสความเสี่ยงใหม้ากยิ่งขึน้ไปอีก ส่งผลใหเ้กิดโอกาสที่จะเกิดความ
ผิดพลาดใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใชจ้่าย 

1.3) ความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของระบบความคุมในองค์กรที่บริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
ภาครัฐ ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ แต่ยิ่งมี
ระเบียบกฎเกณฑม์ากขึน้เพียงใด ความเสี่ยงที่เกิดขึน้นัน้กลบัเพิ่มตามกนั เพราะการออกแบบการ
ควบคุมภายในและผลการปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไวม้ีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ผลการประเมินที่จะออกมา โดยผลการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมภายใน ย่อมเป็น
ความเสี่ยงที่สง่ผลต่อองคก์รได ้

1.4) ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการเจริญเติบโตขององคก์ร หากการเจริญ
เติมโตนัน้เป็นไปอย่างรวดเร็วหรือกา้วกระโดดย่อมส่งผลถึงการบริหารจัดการซึ่งอาจตอ้งท าแบบ
เร่งด่วนขาดการวางแผนที่ดี เพื่อที่จะได้ด าเนินการแข่งขันกับเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดไดเ้ช่นกนั 

1.5) ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถของฝ่ายบริหารความส าเร็จของการ
ด าเนินการขององค์กรจะสัมฤทธิ์ผลได้อาจขึน้อยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารทางการศึกษา แต่การวัดความสามารถนั้นค่อนขา้งท ายาก เพราะความส าเร็จมักจะ
เกิดขึน้จากหลายองคป์ระกอบรวมกนั 

1.6) ความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมการควบคุมเปลี่ยนแปลงหาก
สภาพแวดลอ้ม การควบคมุภายในเปลี่ยนแปลงไปย่อมสง่ผลกระทบใหเ้กิดความเสี่ยงต่อองคก์รได ้
ยกตวัอย่างเช่น 

 1.6.1) ระบบเปลี่ยน อาจสืบเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆหรือแนวทางนโยบายหรือการเปลี่ยนระบบนั้นเกิดขึน้ในขอบเขตซึ่งมีความ
เสี่ยงสงู (High-Risk Areas) ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อองคก์รได ้ 

 1.6.2) การเปลี่ยนแปลงผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งที่ส  าคญั หากเกิดความ
ผิดพลาดเกิดขึน้อาจน ามาซึ่งความเสี่ยงที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังานอีกดว้ย 
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1.7) ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่มีคณุภาพ ความส าเรจ็ของงานขึน้อยู่กบั
คณุภาพของผูป้ฏิบติังาน ซึ่งส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ของงาน ย่ิงบุคลากรมีคณุภาพมากขึน้ความเสี่ยง
ต่างๆที่จะเกิดขึน้ต่อองคก์รก็ย่อมลดลงไปดว้ย 

1.8) ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการด าเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจาก
การเพิกเฉย ละเลยของผูบ้ริหารก็ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร และความสูญ
เปลา่ของงบประมาณ 

1.9) ความเสี่ยงที่เกิดจากภาครฐั องคก์ารอาจถูกอิทธิพลจากภายนอกที่เกิด
จากการด าเนินงานของภาครฐัซึ่งสง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อภารกิจขององคก์รนัน้ๆ  

 1.9.1) ความไม่แน่นอนในนโยบายของภาครฐั 
 1.9.2) การออกกฎระเบียบควบคมุอาจสง่ผลต่อองคก์รนัน้ๆได ้

2) ความเสี่ยงโดยเฉพาะพืน้ที่ (Specific Risk Areas) เป็นการจ าแนกความเสี่ยง
ไดอี้กประเภทหนึ่ง คือ การพิจารณาลกัษณะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในพืน้ที่จ  ากดั ซึ่งขึน้อยู่กบั
ประเภทขององคก์ร ลกัษณะโครงสรา้งขององคก์ร แลว้แบ่งความเสี่ยงตามประเภท และพืน้ที่หรือ
ขอบข่ายขององคก์รนัน้ ๆ  

2.1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ใน
บรรดาทรพัยากรทัง้หลายตอ้งถือว่าทรพัยากรมนุษยม์ีความส าคัญสูงสุดและถือว่ามีความเสี่ยง
ระดับสูง โดยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะพบปริมาณและคุณภาพของบุคลากรใน
สถานศกึษา สว่นระดบัอดุมศึกษาจะเป็นเรื่องของคณุภาพของผูส้อน การพฒันาและการฝึกอบรม 
การใหร้างวลัและการลงโทษ 

2.2) การบริหารการเงิน (Financial Management) การด าเนินกิจกรรมมี
ปัจจยัหลกัรว่มกนั คือ งบประมาณ ซึ่งเกิดขึน้ไดท้กุระดบัของภาคการศกึษา 

2.3) การบรหิารสินทรพัย ์(Asset Management)  
 2.3.1) การจัดซือ้จัดหา มักจะมีปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ความเสี่ยงที่

ตามมาหลายดา้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงดา้นคณุภาพ คณุลกัษณะ ราคา ผูข้าย และการทจุรติ 
 2.3.2) การบริหารงานพัสดแุละครุภณัฑ ์อาจเกิดความเสี่ยงในเรื่องของ

การติดสินบนหรือคอรปัชั่น สินคา้หรือพสัดมุีต  าหนิ หรือค่าใชจ้่ายมีมากเกินความเป็นจรงิ 
2.4) การบรหิารนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจดัการ การรหิารและจดัการ

นับว่ามีส่วนหนึ่งที่จะน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ นวัตกรรมที่น ามาใชใ้นการบริหารจัดการ การมี
สว่นรว่มของบคุลากรทางการศกึษา การรวมอ านาจ การกระจายอ านาจ รวมถึงการบรหิารโรงเรียน
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เป็นฐานและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหารจัดการนับว่าเป็นความส าคญั 
ความเสี่ยงที่ส  าคญัในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มาใช ้คือ ความถูกตอ้งเหมาะสมกบัการ
น าเทคโนโลยีและนวตักรรมนัน้มาใช ้ความถกูตอ้งของขอ้มลู การเปลี่ยนระบบความปลอดภยัของ
ขอ้มลูสารสนเทศ ขอ้บกพรอ่งและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นตน้ 

จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2556) ไดแ้บ่งประเภทของความเสี่ยงเอาไว ้9 ดา้น ในการ
บรหิารความเสี่ยงแบบมืออาชีพ ดงันี ้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ก าหนดกลยทุธ ์กระบวนการด าเนินงาน และการปฏิบติัที่ไม่ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน
และสภาพแวดลอ้มภายนอย เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม สถานการณโ์ลก ภาวะผูน้  า กลไก
การตลาด รายได้ ก าไร เป็นต้น ในความเสี่ยงที่จะเกิดในด้านกลยุทธ์อาจเกิดจากการลงทุน
มหาศาล แต่ผลก าไรไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk: O) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากการด าเนินงานที่ ไม่ เป็นไปตามแผน หรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนเอาไว้ ซึ่งอาจะเกิดจากการบริหาร ระบบขององค์กร การขาดการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ความไม่โปร่งใสในการด าเนินงาน กระบวนการท างาน เทคโนโลยี  
บคุลากร ขอ้มลูข่าวสาร เป็นตน้ 

3) ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาที่
เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกับการเงินและงบประมาณ เช่น อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
งบประมาณ สภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหนี ้ความน่าเชื่อถือทางการเงิน รายงานทาง
การเงิน เป็นตน้ 

4) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk: C) 
เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบติัตามกฎระเบียบ เช่น ระเบียบ แนวปฏิบติั กฎหมาย พระ
ราชกฤษฎีกา ขอ้บงัคับ ขอ้ก าหนดของทางราชการ นโยบายรฐั มติคณะรฐัมนตรี ขอ้ก าหนดของ
ภมูิภาคของโลก เช่น WHO หรือ Harmonization ที่จะสง่ผลต่อการผลิต แรงงาน ภาษี เป็นตน้ 

นอกจากนีย้ังมีความเสี่ยงอีกหนึ่งประเภท เช่น Hazard Risk หรือความเสี่ยงที่
เก่ียวขอ้งกับความปลอดภัยและอันตรายต่อชีวิตและทรพัยส์ิน ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความ
เสี่ยงดา้นสารสนเทศ ความเสี่ยงทางเครดิต ดงันี ้

5) ความเสี่ยงดา้นการตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงดา้นการเปลี่ยนแปลง
ของสินคา้ ราคาสินคา้ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน ความผนัผวนของหุน้ ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจ
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ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งองคก์รตอ้งคอยติดตามสถานการณเ์หลา่นีอ้ย่างใกลช้ิด เพื่อจะไดก้า้วตามทนัความ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อองคก์ร 

6) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของสินเชื่อและคุณภาพของทรพัยส์ินที่ใชค้  า้ประกันสินเชื่อ เช่น คุณภาพหรือมูลค่าของ
สินเชื่อและสินทรพัย ์ซึ่งสง่ผลต่อการด าเนินงานของผูใ้หส้ินเชื่อดว้ย 

7) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้จาก
ความสามารถในการระดมเงิน เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของเงินในการช าระเงินหรือหนีส้ิน 

8) ความเสี่ยงดา้นธุรกิจ (Business Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอปุสงคห์รืออปุทานในกลไกการตลาด 

9) ความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง (Reputation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่
โปรง่ใสในดา้นการด าเนินงาน เช่น การแต่งบญัชี การฉอ้โกงที่มีผลต่อการถือหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งใน
องคก์ร 

ขนิษฐา ชัยรตันาวรรณ (2557) ไดแ้บ่งประเภทของความเสี่ยงเอาไว ้5 ดา้น ตามที่
ระบไุวใ้นคู่มือประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ดงันี ้

1) ความเสี่ยงดา้นทรพัยากร (Resources Risk) คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับ
การเงินงบประมาณ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ที่ถกูเตรียมไวส้  าหรบัการด าเนินการ 

2) ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด 
หรือการด าเนินการตามนโยบาย วิสยัทัศนแ์ละพันธกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสม 
ชดัเจน และสอดคลอ้งกนั 

3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่จะเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการซึ่งตอ้งมีความสอดคลอ้งกับตัวบทกฎหมาย รวมถึงระเบียบ
และขอ้บงัคบัในการด าเนินการตามวตัถปุระสงคข์ององคก์รหรือหน่วยงาน 

4) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง
กบัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่จะเกิดระหว่างการด าเนินการขององคก์รหรือหน่วยงาน 

5) ความเสี่ยงดา้นเหตุการณภ์ายนอก (External Environment Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกซึ่งองค์กรหรือ
หน่วยงานไม่สามารถควบคมุได ้  

กิตติพนัธ ์คงสวสัดิ์เกียรติ (2557) กล่าวว่า ในการระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
นัน้ ผูบ้ริหารจะตอ้งท าการระบุถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึน้ และผลกระทบที่จะเกิดขึน้จาก
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ความเสี่ยง ซึ่งความเสียหายเหล่านีย้่อมส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของวัตถุประสงคข์ององคก์ร 
การจ าแนกประเภทของความเสี่ยงนัน้จะช่วยใหอ้งคก์รระบุถึงความเสี่ยงนัน้ได ้ซึ่งความเสี่ยงอาจ
จ าแนกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 

1) ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด
แผนกลยทุธ ์แผนด าเนินงานจนน าไปปฏิบติัโดยไม่เหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่ไดต้ัง้
ไว ้

2) ความเสี่ยงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ด าเนินการขององคก์รซึ่งหากปล่อยไวอ้าจท าใหผ้ลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ได้
ตัง้เอาไว ้ซึ่งความเสี่ยงดา้นการด าเนินงานนีถ้กูแบ่งไวเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1 ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบติั เกิดจากกระบวนการปฏิบติัที่ไม่เป็นไป
ตามที่ไดว้างแผนเอาไว ้ผลของการด าเนินการจึงออกมาไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

2.2 ความเสี่ยงในการถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการไม่รบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและสงัคม หรืออาจผลการด าเนินการไม่สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย จึงอาจถกูฟ้องรอ้งด าเนินคดีได ้ 

2.3 ความเสี่ยงจากบคุลากร อาจเกิดจากความไม่ช านาญงาน ความไม่เขา้ใจ
กระบวนการหรือความเข้าใจที่ผิดพลาดในขั้นตอนของการด าเนินการ ซึ่งท าให้ผลของการ
ด าเนินการไม่บรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ไดว้างแผนเอาไว ้

3) ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่ส  าคัญต่อองคก์ร 
ประกอบดว้ย  

3.1 ความเสี่ยงในการบริหารเงิน เป็นความเสี่ยงที่จะตอ้งเผชิญไม่ว่าจะเป็น
การปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้ 

3.2 ความเสี่ยงดา้นเครดิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกรรมต่างๆ และส่งผล
ต่อระบบสินเชื่อขององคก์ร 

3.3 ความเสี่ยงในการซือ้ขายตราสารการเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตน้ทนุ 

4) ความเสี่ยงดา้นสารสนเทศ (Information Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ใน
ดา้นของการรายงานทางการเงินหรือบญัชีต่างๆ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562) ได้ระบุถึงประเภทของความเสี่ยงไว้
ทัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก่  
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1) ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เก่ียวขอ้งกับการบรรลุเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์และพนัธกิจ โดยความเสี่ยงอาจเกิดขึน้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และเหตกุารณภ์ายนอก ที่อาจส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้ไม่สอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร/์ 
วิสยัทศัน ์หรือการก าหนดกลยทุธท์ี่ขาดการมีสว่นรรว่มกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ท าใหข้าดการยอมรบั 
และโครงการไม่ไดน้ าไปสู่การแกไ้ขปัญหาหรือสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากความผิดพลาด หรือการตดัสินใจผิดพลาด  

2) ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวกบัประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หรือผลการปฏิบติังาน โดยความเสี่ยงที่เกิดขึน้อาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆภายใน
องคก์ร ซึ่งสง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินการ อาจเนื่องมาจากการขาดการจัดหา
ขอ้มูล การวิเคราะห ์การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงาน เพื่อน ามาใชใ้นการบริหาร
งบประมาณและการเงิน 

4) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ (Compliance Risk: 
C) คือ การด าเนินการตามกฏหรือระเบียบ โดยความเสี่ยงนัน้เกิดจากความเขา้ใจที่ผิดพลาด ไม่
ชดัเจน ไม่ครอบคลมุตามตวับทกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมที่ไม่
ครอบคลมุการด าเนินงานขององคก์ร   

จากทฤษฎีจากเก่ียวกับประเภทของความเสี่ยง สรุปไดว้่า ประเภทความเสี่ยงมี 4 
ประเภท คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 3) ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) และ 4) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบติั
ตามกฏหมายหรือกฏระเบียบ (Compliance Risk) 

3.1.5 ปัจจยัของความเสี่ยง 
จิรพร สเุมธีประสิทธิ์ (2556) กล่าวว่าเป็นตน้เหตขุองความเสี่ยงที่จะท าใหอ้งคก์รไม่

บรรลวุตัถุประสงค ์โดยการระบุว่าเหตุการณน์ัน้เกิดอย่างไร เมื่อไร และสาเหตทุี่แทจ้ริงของความ
เสี่ยง เพื่อที่จะไดว้ิเคราะหแ์ละก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงไดถู้กตอ้ง 

ขนิษฐา ชยัรตันาวรรณ (2557) ใหค้วามหมายของปัจจยัเสี่ยงว่า เป็นสาเหตหุรือที่มา
ของความเสี่ยง ที่จะท าใหไ้ม่บรรลวุตัถปุระสงคข์องหน่วยงาน 
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ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2562) ใหน้ิยามว่าเป็น ตน้เหตหุรือสาเหตทุี่ท า
ใหเ้กิดความเสี่ยงซึ่งจะท าใหไ้ม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์รที่ไดต้ัง้เอาไว ้โดยตอ้งระบุใหไ้ดว้่า
เหตกุารณท์ี่จะเกิดความเสี่ยงนัน้จะเกิดที่ไหน เมื่อไหร ่อย่างไร โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั ไดแ้ก่  

1) ปัจจัยภายนอก คือ ความเสี่ยงที่องคก์รหรือหน่วยงานไม่สามารถควบคุมได ้
เช่น สภาพเศรษฐกิจและสงัคม การเมือง ภยัธรรมชาติ กฎหมาย เป็นตน้ 

2) ปัจจยัภายใน คือ ความเสี่ยงที่องคก์รสามารถควบคมุได ้เช่น กฎระเบียบและ
ข้องบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายบริหารจัดการ ความรูค้วามสามารถของ
บคุลากร เครือ่งมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั (2562) หมายถึง ตน้เหต/ุ
สาเหตุที่มาจากความเสี่ยง ที่จะท าใหไ้ม่บรรลุวัตถุประสงค/์เป้าหมายขององคก์รที่ไดก้ าหนดไว ้
โดยตอ้งระบุที่มาและสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย เพื่อที่จะสามารถน ามาวิเคราะห์และหา
มาตรการจดัการกบัความเสี่ยงเหลา่นัน้ 

สรุปได้ว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง แบ่งได้ออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัย
ภายนอก คือ ปัจจยัความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร และ 2) ปัจจยัภายใน คือ 
ปัจจยัความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินการ กฎระเบียบ และวฒันธรรมขององคก์ร เป็นตน้ 

 
3.2 องคป์ระกอบ กระบวนการและประโยชนข์องการบริหารความเส่ียง 

3.2.1 องคป์ระกอบการบรหิารความเสี่ยง 
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

(2017) ได้ระบุองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่ วทั้งองค์กร  หรือ Enterprise Risk 
Management โดยองคป์ระกอบเหล่านีค้รอบคลมุทั่วทัง้การจัดการทั่วทัง้องคก์ร ตัง้แต่การบริหาร
จัดการไปจนถึงการตรวจสอบ ซึ่งมีขนาดที่สามารถจัดการได้และอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติที่
สามารถน าไปใชใ้นรูปแบบต่างๆส าหรบัองคก์รต่างๆโดยไม่ค านึงถึงขนาดประเภทหรือภาคส่วน 
การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี ้สามารถท าให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการคาดหวังอย่าง
สมเหตุสมผลว่าองค์กรเข้าใจและพยายามจัดการความเสี่ยงที่ เ ก่ียวข้องกับกลยุทธ์และ
วตัถปุระสงคท์างธุรกิจ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ดงันี ้ 

1) การก ากบัดแูลและวฒันธรรม: การก ากับดแูลเป็นตวัก าหนดโทนสีขององคก์ร
ตอกย า้ความส าคญัและสรา้งความรบัผิดชอบในการก ากับดแูลการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร 
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วัฒนธรรมเก่ียวขอ้งกับค่านิยมทางจริยธรรมพฤติกรรมที่ตอ้งการและความเขา้ใจเก่ียวกับความ
เสี่ยงในกิจการ 

2) กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงค:์ การจัดการความเสี่ยงขององคก์รกล
ยทุธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคถ์ูกจดัไวร้่วมกนัในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์มีการก าหนด
ความเสี่ยงและสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์วตัถุประสงคท์างธุรกิจน ากลยุทธไ์ปสู่การปฏิบติัในขณะที่ใช้
เป็นพืน้ฐานในการระบปุระเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยง 

3) การการปฏิบัติการ: ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความส าเร็จของกลยุทธ์และ
วัตถุประสงคท์างธุรกิจจ าเป็นตอ้งระบุและประเมิน โดยความเสี่ยงถูกจัดล าดับความส าคัญตาม
ความรุนแรงในบรบิทของความอยากเสี่ยง จากนัน้องคก์รจะเลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงและ
จ านวนความเสี่ยงที่ไดร้บั โดยผลลพัธข์องกระบวนการนีจ้ะรายงานต่อผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียที่ส  าคญั 

4) การทบทวนและการแกไ้ข: โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพขององคก์รสามารถ
พิจารณาไดว้่าองคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงขององคก์รท างานไดดี้เพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป
และมีการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัและตอ้งมีการแกไ้ขอะไรบา้ง 

5) ขอ้มลูการสื่อสารและการรายงาน: การจดัการความเสี่ยงขององคก์รตอ้งการ
กระบวนการที่ต่อเนื่องในการรบัและแบ่งปันขอ้มลูที่จ  าเป็นจากแหลง่ขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอก
ซึ่งไหลขึน้ลงและทั่วทัง้องคก์ร 

จิรพร สเุมธีประสิทธิ์ (2556) กลา่วถึงกระบวนการบรหิารความเสี่ยง โดยเริ่มจาก 
1) ภาพรวมของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง มีงานที่เก่ียวขอ้งกบัการ

พิจารณาวตัถุประสงค ์การระบุความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ 
เพื่อไดท้ าการพิจารณาถึงระดบัของความเสี่ยง และน ามาพิจารณาแนวทางจดัการความเสี่ยง โดย
มีวัตถุประสงคเ์พื่อลดระดับความเสี่ยงใหล้ดลงมาในระดับที่ยอมรบัได ้จากนัน้เป็นกระบวนการ
รายงานและติดตามผล เพื่อน ารายงานการจัดการความเสี่ยงนัน้ไปท าแผนจัดการความเสี่ยงครัง้
ต่อๆไป 

2) ขัน้ตอนของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตและระดับของการ

ด าเนินงานและสามารถวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ไดอ้ย่างครบถว้น การก าหนดวตัถุประสงค์
จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องคก์รยอมรบัได ้ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอนดงันี ้
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 1) การก าหนดวตัถปุระสงคก์ารบรหิารความเสี่ยง 
1.1) ระดับของวัตถุประสงค ์การก าหนดระดับของวัตถุประสงคข์อง

การบริหารความเสี่ยงนับว่าเป็นขัน้ตอนที่ส  าคญั เนื่องจากเป็นขอบเขตของการระบุความเสี่ยงซึ่ง
ประกอบดว้ยทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก วิเคราะหค์วามเสี่ยง และจดัท าแผน โดยระดับ
ของวตัถปุระสงค ์อาจมีหลายระดบัตามขนาดขององคก์ร โดยจะกลา่วถึง 2 ระดบั คือ 

1.1.1) วัตถุประสงคใ์นระดับองคก์ร (Entity-Level Objectives) 
เป็นวัตถุประสงคใ์นด้านการด าเนินงานภายรวมขององค์กร ซึ่งอาจระบุไวใ้นแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบติังานประจ าปีขององคก์ร เช่นเดียวกบัภารกิจ และกลยทุธข์ององคก์ร 

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) เป็นวัตถุประสงคข์องการด าเนินงานที่เฉพาะกิจกรรมที่องคก์รก าหนด เพื่อใหบ้รรลุ
วัตถุประสงคข์ององคก์ร โดยที่แต่ละวัตถุปะระสงคข์องแต่ละกิจกรรมจะตอ้งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

1.2) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง มีล  าดับ
ขัน้ตอน ดงันี ้

1.2.1) ก าหนดภารกิจหลกัและภารกิจรองขององคก์ร 
1.2.2) ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับ

ภารกิจ 
1.2.3) ก าหนดกิจกรรมที่ท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นระดบัองคก์ร 
1.2.4) ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นระดบักิจกรรม 

1.3) หลักการของการก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนส าคัญใน
กระบวนการบรหิารความเสี่ยง ดงันี ้

1.3.1) ก าหนดวัตถุประสงคเ์ป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เช่น 
จ านวน เวลา มลูค่า ปรมิาณ 

1.3.2) มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธแ์ละความเสี่ยง
ที่หน่วยงานยอมรบัได ้  

1.3.3) มีการสื่อสารแก่ทุกฝ่าย เพื่อท าใหเ้กิดความเขา้ใจและการ
ยอมรบัรว่มกนั 

1.4) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์บบ SMART 
Specific  มีความเป็นเฉพาะเจาะจง 
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Measurable สามารถวดัไดท้ัง้ในเชิงคณุภาพและปริมาณ 
Attainable สามารถปฏิบติัใหบ้รรลผุลได ้
Relevant สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
Timely   มีระยะเวลาด าเนินการที่แน่นอน   

 2) การระบคุวามเสี่ยง 
2.1) ความส าคัญการระบุความเสี่ยง มีสาเหตุจากปัจจัยทัง้ภายใน

และภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านีย้่อมส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือผลการ
ปฏิบติัทัง้ในระดับองคก์รและระดับกิจกรรม โดยในการระบุความเสี่ยงนั้น บุคลากรทุกระดับใน
องค์กรต้องตั้งค าถามถึงสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงนั้น รวมไปถึงการประเมินว่ามีทรัพย์สินใดที่
จ  าเป็นตอ้งดูแลรกัษา ดังนัน้ก่อนที่จะระบุความเสี่ยง ผูเ้ ก่ียวขอ้งควรท าความเขา้ใจก่อนว่า เป็น
โครงการระดบัองคก์ร หรือระดบัฝ่ายงาน เพื่อพิจารณากรอบของการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
นอกจากนีย้งัตอ้งระบปุระเภทและลกัษณะของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ดว้ย 

2.2) ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ตน้เหตุและสาเหตุที่มาของความเสี่ยงซึ่ง
หากเกิดขึน้แลว้จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคท์ี่ไดก้ าหนดไว ้โดยอาจตอ้งระบุสาเหตุของ
ปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงนั้น เพื่อวิเคราะห์และก าหนดมาตรการการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

2.3) ประเภทของความเสี่ยง ทัง้ 4 ประเภท S-O-F-C ดงันี ้
2.3.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เป็นความ

เสี่ยงที่ เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ กระบวนการด าเนินงาน และการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอย เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
สถานการณโ์ลก ภาวะผูน้  า กลไกการตลาด รายได ้ก าไร เป็นตน้ ในความเสี่ยงที่จะเกิดในดา้นกล
ยทุธอ์าจเกิดจากการลงทนุมหาศาล แต่ผลก าไรไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั 

2.3.2) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน หรือ ความเสี่ยงดา้นการ
ด าเนินงาน (Operational Risk: O) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน 
หรือวัตถุประสงคท์ี่ไดว้างแผนเอาไว ้ซึ่งอาจะเกิดจากการบริหาร ระบบขององคก์ร การขาดการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ความไม่โปร่งใสในการด าเนินงาน กระบวนการท างาน เทคโนโลยี 
บคุลากร ขอ้มลูข่าวสาร เป็นตน้ 

2.3.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัญหาที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกับการเงินและงบประมาณ เช่น อัตราดอกเบีย้ อัตรา
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แลกเปลี่ยนเงินตรา งบประมาณ สภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหนี ้ความน่าเชื่อถือ
ทางการเงิน รายงานทางการเงิน เป็นตน้ 

2.3.4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 
(Compliance Risk: C) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ เช่น ระเบียบ แนว
ปฏิบัติ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ข้อก าหนดของทางราชการ นโยบายรัฐ มติ
คณะรฐัมนตรี ขอ้ก าหนดของภูมิภาคของโลก เช่น WHO หรือ Harmonization ที่จะส่งผลต่อการ
ผลิต แรงงาน ภาษี เป็นตน้ 

นอกจากนีย้งัมีความเสี่ยงอีกหนึ่งประเภท เช่น Hazard Risk หรือ
ความเสี่ยงที่ เก่ียวข้องกับความปลอดภัยและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้าน
การตลาด ความเสี่ยงดา้นสารสนเทศ ความเสี่ยงทางเครดิต ดงันี ้

2.3.5) ความเสี่ยงดา้นการตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยง
ดา้นการเปลี่ยนแปลงของสินคา้ ราคาสินคา้ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน ความผนัผวนของหุน้ 
ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งองคก์รตอ้งคอยติดตามสถานการณเ์หล่านีอ้ย่างใกลช้ิด เพื่อจะ
ไดก้า้วตามทนัความเปลี่ยนแปลงดงักลา่วซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อองคก์ร 

2.3.6) ความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงคณุภาพของสินเชื่อและคณุภาพของทรพัยส์ินที่ใชค้  า้ประกนัสินเชื่อ เช่น คณุภาพ
หรือมลูค่าของสินเชื่อและสินทรพัย ์ซึ่งสง่ผลต่อการด าเนินงานของผูใ้หส้ินเชื่อดว้ย 

2.3.7) ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้จากความสามารถในการระดมเงิน เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของเงินในการ
ช าระเงินหรือหนีส้ิน 

2.3.8) ความเสี่ยงดา้นธุรกิจ (Business Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอปุสงคห์รืออปุทานในกลไกการตลาด 

2.3.9) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากความไม่โปร่งใสในดา้นการด าเนินงาน เช่น การแต่งบญัชี การฉอ้โกงที่มีผลต่อการ
ถือหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งในองคก์ร 

2.4) เป้าหมายของความเสี่ยง S-O-F-C โดยพบว่าองค์กรให้
ความส าคัญกับประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) และความ
เสี่ยงดา้นการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk) มากกว่าความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์
(Strategic Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) การพยายามก ากับและ
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ควบคมุความเสี่ยงทัง้ 2 ประเภทที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนทางการเงินและระบบควบคมุภายใน เป็น
การสะทอ้นว่า การบริหารความเสี่ยงยังไม่ไดบู้รณาการครอบคลุมทั่วทั้งองคก์ร โดยองคก์รที่มี
แนวคิดเชิงรุก (Aggressive Policy) จะใหค้วามส าคญักบัการระบุความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging 
Risk)  

2.5) ประเด็นหรือสาระความเสี่ยง คือ การวิเคราะหถ์ึงสาเหตุและ
ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึน้กบัองคก์ร โดยมีลกัษณะเป็นประโยคที่อา้งความเสี่ยงอย่างชดัเจนว่า
ก าลงัพิจารณาถึงความเสี่ยงดา้นใด  

3) การประเมินความเสี่ยง 
3.1) ความส าคญัของการประเมินความเสี่ยง  
โดยความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความ

เสียหาย ความรั่วไหล ความสญูเปลา่ หรือเหตกุารณท์ี่ไม่พงึประสงค ์ซึ่งอาจเกิดขึน้ในอนาคต และ
มีผลกระทบ หรือท าใหก้ารด าเนินการไม่ส  าเรจ็ไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ทัง้ใน
ดา้นยทุธศาสตร ์การปฏิบติังาน การเงิน และการบรหิาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวก โดยวดัจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ไดร้บั และโอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood) ของเหตกุารณ ์

หลงัจากที่ระบุปัจจยัของความเสี่ยง จากนัน้เป็นขัน้ของการวิเคราะห์
ผลกระทบหลงัความเสี่ยง หรือประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาระดบัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 
โดยประเมินกนัใน 2 ดา้น คือ ดา้นโอกาสและดา้นผลกระทบ 

3.2) ขัน้ตอนย่อยของการประเมินความเสี่ยง ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน  
3.2.1) การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน 
3.2.2) การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 
3.2.3) การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
3.2.4) การจดัล าดบัความเสี่ยง 

3.3) ความหมายของค านิยามในขัน้ตอนของการประเมินความเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood หรือ Frequency) คือ ความถ่ีหรือ

โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณค์วามเสี่ยง  
ผลกระทบ (Impact) คือ ผลความรุนแรงที่จะเกิดขึน้ จากความ

เสี่ยง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) คือ สถานะของความ
เสี่ยงที่ไดร้บัการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง ตัง้แต่ระดับ สูงมากไปจนถึงน้อย
มาก 

3.4) การประเมินความเสี่ยงขององคก์ร 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบดว้ยการวิเคราะห ์

ประเมิน และจดัระดบัความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงคข์องกระบวนการท างาน
ขององคก์ร โดยประเมินจากการน าระดบัของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคณูกบัระดบัของผลกระทบ
จากความเสี่ยง ก็จะไดอ้อกมาเป็นระดบัความเสี่ยง 

3.5) การจดัระดบัความเสี่ยง 
คือ การน าผลการประเมินความเสี่ยงตามความเสี่ยงจาก 2 ดา้น

ตามที่ใหค้ะแนนไวข้า้งตน้ มาประมวลเขา้ดว้ยกนั ซึ่งสามารถจดัล าดบัได ้2 วิธี คือ  
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากความสัมพันธ์

ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินไดต้ามตารางวิเคราะห์
ความเสี่ยง ซึ่งจดัเรียงจากระดบัสูงมาก สงู ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยมาก และเลือกน าความเสี่ยง
ที่มีผลการประเมินในระดบัสงูมาก และหรือสงู มาจดัท าแผนบรหิาร/จดัการความเสี่ยงในขัน้ต่อไป  

 4) การจดัการความเสี่ยง 
4.1) การระบทุางเลือกในการจดัการความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธีอาจมีความเหมาะสมกันในแต่ละ

สถานการณ ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยงอาจจะมีไดม้ากกว่า 1 แนวทางอีกดว้ย โดยแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ 

4.1.1) การลดโอกาสที่จะเกิดเหตกุารณค์วามเสียหาย (Reduce 
Likelihood) เป็นมาตรการควบคมุความเสี่ยง (Risk Control) โดยมุ่งลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสียหาย ซึ่งเหมาะกบัลกัษณะของงานที่ตอ้งด าเนินการอย่างเป็นประจ า 

4.1.2) การลดขนาดของความเสียหาย (Reduce Impact) เป็น
มาตรการมุ่งเน้นการลดขนาดความเสียหายที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากปัจจัย
ภายนอกที่ควบคมุไดย้าก โดยอาจน ามาตรการกระจายความเสี่ยงมาใช ้และหากพบว่าความเสี่ยง
ดงักลา่วไม่สามารถลดได ้อาจใชแ้นวทางอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว 

ระดบัของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง X ระดบัของผลกระทบจากความเส่ียง = ระดบัของความเส่ียง 
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4.2) กลยทุธ ์4T’s Strategies เพื่อจดัการความเสี่ยง  
4.2.1) Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ 

การยอมรบัความเสี่ยง หากความเสี่ยงดงักลา่วอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยที่องคก์รอาจไม่ตอ้งท า
แผนงานจดัการความเสี่ยง 

4.2.2) Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/ 
Risk Control) คือ ลดความเสี่ยง โดยหากิจกรรมความคุมมาลดความเสี่ยง การออกแบบระบบ
ควบคุมภายใน การแก้ไขปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันหรือจ ากัดผลกระทบ 4 ประการ คือ 
ปอ้งกนั ตรวจพบ แกไ้ข ชีแ้นะ 

4.2.3) Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
คือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หยุดหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เช่น งดกิจกรรมที่ไม่
จ าเป็น การตดัสินใจไม่เขา้รว่มในเหตกุารณท์ี่น าไปสูค่วามเสี่ยง 

4.2.4) Transfer - การกระจาย/ ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk 
Sharing/ Risk Transfer) คือ การถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นผู้รับมือหรือ
จดัการแทน เช่น การท าประกนัภยั 

4.3) มาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/ Risk Control) 
โดยผูบ้ริหารหรืออาจรวมไปถึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะเป็นผูก้  าหนดมาตรการควบคมุความเสี่ยง ซึ่ง
จะขึน้อยู่กบัรูปแบบความเสียหาย รูปแบบการด าเนินงาน และคณุลกัษณะหรือประเภทขององคก์ร 
ซึ่งอาจแบ่งเป็น 4 มาตรการ ดงันี ้

4.3.1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็น
มาตรการควบคมุเพื่อปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสี่ยงและขอ้ผิดพลาด 

4.3.2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็น
มาตรการควบคมุที่ก าหนดขึน้ เพื่อคน้พบขอ้ผิดพลาดในการท างาน 

4.3.3)  การควบคุมโดยการชี ้แนะ (Directive Control) เ ป็น
มาตรการควบคมุสง่เสรมิหรือกระตุน้ใหเ้กิดผลส าเรจ็ของงานตามวตัถปุระสงค ์

4.3.4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็น
มาตรการควบคมุที่ก าหนดขึน้เพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึน้ หรือเพื่อหาวิธีไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด
นัน้ซ  า้อีก 

5) การติดตามประเมินผลและรายงาน 
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การท าให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและมีความมั่งคง
ยั่งยืน องคก์รจะตอ้งด าเนินการติดตาม (Monitoring) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าจดัการความเสี่ยงไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีคณุภาพ สามารถน าไปใชไ้ดทุ้กองคก์ร มีการรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รแก่บุคลากร หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุคนไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจ  

3.2.2 กระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2557) ได้อ้างอิงกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม

แนวทางของ  The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, 
2004 (COSO) ถึงขึน้ตอนในการบรหิารจดัการกบัความเสี่ยงขององคก์รในรูปแบบของ Enterprise 
Risk Management (ERM) จะประกอบดว้ย 8 กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 

1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) เป็นการแสดงถึงความ
ตระหนกัขององคก์รที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงช่วยใหเ้กิดแนวทางการปฏิบติัและโครงสรา้งการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และวิธีการ
ก าหนดโครงสรา้งการด าเนินการ นอกจากนีย้งัจะช่วยสะทอ้นถึงปรชัญาในการบริหารความเสี่ยง
ขององคก์รที่ท าใหเ้ห็นถึงคุณค่า วัฒนธรรม และรูปแบบการด าเนินการขององคก์ร หากบุคลากร
ภายในมีความเขา้ใจในปรชัญาหรือระเบียบปฏิบติัของการบริหารความเสี่ยงที่ดี ก็จะท าใหอ้งคก์ร
อยู่ในสถานะที่พรอ้มในการรบัมือกับความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  ระดับความเสี่ยงที่องคก์ร
ยอมรบัได ้คือ จ านวนของความเสี่ยงในระดับกวา้ง ซึ่งองคก์รเต็มใจที่จะยอมรบัในการแสวงหา
คณุค่าขององคก์รระดบัความเสี่ยงนีจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปรชัญาในการบรหิารความเสี่ยง พรอ้มทัง้
วฒันธรรมและรูปแบบการด าเนินการดว้ย โดยการวดัระดบัความเสี่ยงที่องคก์รยอมรบัได ้สามารถ
วดัไดท้ัง้เชิงคณุภาพและปริมาณ สภาพแวดลอ้มภายในไม่มีประสิทธิผลอาจมีผลกระทบจนท าให้
เกิดความเสียหายถึงวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

2) การก าหนดวัตถุประสงค ์(Objective Setting) เป็นเงื่อนไขเบือ้งตน้ของการ
ระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงโดยวัตถุประสงค์จะถูก
ก าหนดก่อนที่จะระบแุละประเมินความเสี่ยง โดยวตัถปุระสงคส์ามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆดงันี ้

2.1 วัตถุประสงค์ดา้นกลยุทธ์ เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
วิสยัทัศน ์และพันธะกิจขององคก์ร ท าใหเ้ห็นกระบวนการและแนวทางการด าเนินการเพื่อสนอง
ความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

2.2 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบั ติการ  เ ป็นวัตถุประสงค์ที่ เ ก่ี ยวกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการขององคก์ร  
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2.3 วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน เป็นวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับความ
น่าเชื่อถือของรายงานทัง้ที่เป็นเรื่องการเงิน และการด าเนินการโดยองคก์ร เพื่อน าเสนอต่อผูม้ีสว่น
ไดส้ว่ยเสียซึ่งคาดหวงัถึงรายงานที่ถกูตอ้งและครบถว้นเหมาะสม 

2.4 วตัถปุระสงคด์า้นการปฏิบติัตามกฏระเบียบ เป็นวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบัแนวปฏิบติัหรือการด าเนินการขององคก์รที่สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ 

3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุสิ่งที่อาจจะเกิดขึน้ที่
ส่งผลต่อการบรรลวุตัถุประสงคท์ัง้เชิงบวกและเชิงลบไม่ว่าจะเกิดจากภายนอกหรือภายในองคก์ร
ซึ่งจะมีผลต่อการด าเนินการตามกลยุทธ์ หรือการบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ในการบริหาร
ความเสี่ยงนัน้ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาจากเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบรวมไป
ถึงเหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยไปจนถึงรุนแรงมาก โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของเหตุการณน์ัน้ๆ การระบุเหตุการณส์ามารถท าไดจ้าก
การมองปัจจัยที่มีอิทธิพล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยภายนอก หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสิ่งแวดลอ้มต่างๆที่อยู่ภายนอกองคก์ร เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิ จ 
สภาพปัญหาทางสงัคม ภัยธรรมชาติ และอุบติัเหตุต่างๆ 2) ปัจจัยภายใน หมายถึง เหตุการณท์ี่
อาจเกิดขึน้จากการวางกลยุทธ์ การด าเนินการ รวมไปถึงบุคลากรภายในขององค์กรเอง โดย 
Business Risk Model Framework ตามแนวทางของ COSO ได้แบ่งการพิจารณาความเสี่ยง
ออกเป็น 4 ดา้น คือ  

3.1 ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
3.2 ความเสี่ยงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk)  
3.3 ความเสี่ยงดา้นการรายงานทางการเงิน (Financial Risk) 
3.4 ความเสี่ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
4.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent Risk) คือ ความเสี่ยงของ

องคก์ร โดยที่ฝ่ายบรหิารยงัไม่ไดก้ระท าการใดๆ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิด หรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงนั้นๆ และความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (Residual Risk) คือ ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ
หลงัจากท่ีฝ่ายบรหิารไดด้ าเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงนัน้แลว้ 

4.2 ความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร (Entity’s Risk Profile) ขึน้อยู่กับปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอกซึ่งมีอิทธิพลต่อขนาดและประเภทของเหตกุารณโ์ดยขึน้อยู่กบัขนาดของ



  57 

องคก์ร ความยากง่ายของการปฏิบติังาน รวมไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบ สิ่งเหล่านีท้  าใหก้าร
บรหิารความเสี่ยงของแต่ละองคก์รแตกต่างกนั 

การประเมินความเสี่ยงขององคก์ร เริ่มดว้ยการประเมินจากความเสี่ยงที่มี
โดยธรรมชาติที่ไดร้บัการตอบสนองความเสี่ยงแลว้ ฝ่ายบริหารจึงจะพิจารณาจากความเสี่ ยงที่
เหลืออยู่ โดยการน าโอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood) มาวิเคราะหร์่วมกบัผลกระทบจากความเสี่ยง
นัน้ (Impact) โดยการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนัน้อาจมีการใชห้ลกัการทางสถิติ เช่น 
ความน่าจะเป็น (Probability) หรือดลุยพินิจ (Judgmental Scales) และผลกระทบ (Impact) โดย
ผูบ้รหิารจะตอ้งก าหนดกรอบของความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite)  

5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) เป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ในการ
รบัมือกบัความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในองคก์ร ตามกระบวนการตอบสนองต่อความเสี่ยงของ COSO มี 5 
ประเภท ดงันี ้

5.1 การหลีกเลี่ยง (Avoidance) คือ การยกเลิกกิจกรรมที่จะก่อใหเ้กิดความ
เสี่ยงนัน้ๆ  

5.2 การลดความเสี่ยง (Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสการเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง 

5.3 การหาผูร้่วมรบัความเสี่ยง (Sharing) คือ การลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงหือผลกระทบของความเสี่ยงโดยการหาบุคคลหรือองคก์รภายนอกมาแบ่งปันความเสี่ยงไป
บางสว่น 

5.4 การยอมรบัความเสี่ยง (Acceptance) คือ การปล่อยใหโ้อกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงเกิดขึน้ 

6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นแนวนโยบายและวิธีในการ
ปฏิบติังานเพื่อสรา้งความมั่นใจและแน่ใจว่าไดด้  าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความ
เสี่ยง  

7)  สารสนเทศและการสื่ อสาร  (Information & Communication) ในการ
ด าเนินการขององคก์รตอ้งการการสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อระบุ ประเมิน และตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงหรือการด าเนินกิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสารสนเทศที่ใชใ้นการ
ปฏิบติังานมาจากภายนอกและภายในทัง้ที่เป็นเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ 

8) การประเมินติดตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการติดตามผลและ
ตรวจสอบการประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร โดยอาจเกิดจากการ
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ประชมุสรุปงาน รบัฟังแนวทางพฒันาหรือปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการบรหิารความเสี่ยงที่ปฏิบติัมา 
เพื่อที่จะน าไปปรบัใชใ้นการบรหิารความเสี่ยงในครัง้ถดัไป 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงว่าจะต้องมีการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรใ์นทุกๆด้าน ซึ่ง
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดด้ าเนินการหลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห ์ประเมิน และจดัการ
ความเสี่ยง โดยอิงกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO(Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 7 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดเปา้หมายการบรหิารความเสี่ยง (Objective Setting) 
เ ป็นปัจจัยที่ส  าคัญที่ส่งผลให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีประสิทธิผลในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความ
เสียหายไม่ว่าลกัษณะใด เช่น ความสิน้เปลือง ความสญูเปล่าของการใชท้รพัยส์ิน หรือการทุจริต 
เมื่อมีการก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงย่อมหมายถึง ส่วนราชการมีการก ากับ
กระบวนการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง ก็คือ มีการก ากบัดแูลรกัษาทรพัยส์ิน 
ปอ้งกนัหรือลดความผิดพลาด เสียหาย สิน้เปลือง หรือทจุรติที่อาจเกิดขึน้หรือไม่เกิดขึน้ก็ตาม 

2. การระบคุวามเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
เป็นการน ากิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน มาระบุความเสี่ยงตาม

องคป์ระกอบหลักของธรรมาภิบาล  (Good Governance) 10 ประการ คือ 1) หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางแผนเอาไว้
ตามที่ได้รับงบประมาณ 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตาม
แนวทางที่ไดว้างแผนเอาไว ้ท าใหอ้งคก์รสามารถใชท้รพัยากรที่มีอยู่นัน้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ เพื่อ
สนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  3)  หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) หมายถึง กระบวนการที่กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไดม้ีโอกาสไดร้บัทราบขอ้มลู และ
ร่วมเสนอแนวทางขอ้เสนอแนะเพื่อท าใหเ้กิดการพัฒนา 4) หลกัความโปร่งใส (Transparency) 
หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาและสามารถชีแ้จงไดห้ากเกิดขอ้สงสยัใดๆ รวมถึง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถรับรูไ้ด้ นอกจากนีย้ังสามารถถูก
ตรวจสอบถึงการด าเนินการต่างๆได้ทุกขั้นตอน 5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
หมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ในเวลาที่ก าหนด เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและ
ไวว้างใจ รวมถึงสนองต่อความคาดหวังและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 6) หลกัภาระ
รับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อผลการด า เนินการต่อ
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วตัถปุระสงคท์ี่ไดก้ าหนดไว ้โดยความรบัผิดชอบนัน้ควรอยู่ในระดบัที่ตอบสนองความคาดหวงัและ
ความส านึกรบัผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 7) หลกันิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใชอ้  านาจ
ของกฎหมายและกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม้ีส่วนได้
สว่นเสีย 8) หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
ทรพัยากร และภารกิจ ไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆที่รองลงไป โดยใหอ้ านาจหนา้ที่ในการปฏิบติั วางแผน 
และตดัสินใจในระดบัที่เหมาะสม เพื่อมุ่งเนน้สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 9) หลกั
ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดร้บัการปฏิบติัหรือบรกิารอย่างเท่าเทียมกนั 10) หลกัการ
มุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การปฏิบติังานที่มีการรบัฟังความคิดเห็นของผู้
มีสว่นไดส้ว่นเสีย ใหส้ิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อหาขอ้ตกลง 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
เป็นกระบวนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน เพื่อที่จะด าเนินการเลือกกลยุทธ์ที่จะใชใ้นการ
จดัการกบัความเสี่ยง โดยการก าหนดเกณฑก์ารประเมินความเสี่ยงเกิดจากการน าระดับของการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ที่มีตั้งแต่ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยมาก ไปจนถึงระดับที่ 5 
หมายถึง สูงมาก น าระดับดังกล่าวมาคูณกับระดับของผลกระทบที่ เกิดจากความเสี่ยงนั้น 
(Impact) ที่มีตัง้แต่ระดบัที่ 1 หมายถึง นอ้ยมาก ไปจนถึงระดบัที่ 5 หมายถึง สงูมาก ผลลพัธท์ี่ไดก้็
จะหมายถึงระดบัความเสี่ยงซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัตาราง 5 และ ตาราง 6 

ตาราง 5 ระดบัความเสี่ยง 

ผลกระทบ 
(Impact) 

  

สงูมาก (5) 5 10 15 20 25  
สงู (4) 4 8 12 16 20 

ปานกลาง (3) 3 6 9 12 15 
นอ้ย (2) 2 4 6 8 10 

นอ้ยมาก (1) 1 2 3 4 5 
 นอ้ย

มาก (1) 
นอ้ย (2) ปานกลาง 

(3) 
สงู (4) สงูมาก 

(5) 

โอกาสทีจ่ะเกิด 
(Likelihood) 
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ตาราง 6 หลกัเกณฑใ์นการจดัระดบัคะแนนความเสี่ยงของส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

ระดับความเส่ียง คะแนนความเส่ียง การจัดการความเส่ียง 
1. ความเสี่ยงต ่า (Low) 1-3 ยอมรบัความเสี่ยง: ไม่ตอ้ง

ด าเนินการบรหิารความเสี่ยง 
2. ความเสี่ยงปานกลาง (Medium) 4-9 ยอมรบัความเสี่ยง: เฝา้ระวงั

ความเสี่ยง 
3. ความเสี่ยงสงู (High) 10-15 ลดความเสี่ยง: จดักิจกรรม

บรหิารความเสี่ยง 
4. ความเสี่ยงสงูมาก (Extreme) 16-25 ลดความเสี่ยง/ ประเมินซ า้/ การ

ถ่ายโอนความเสี่ยง/ ยกเลิก 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดให้

ระดับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก (ตัง้แต่ระดับ 10-25) ใหน้ ามาจัดแผนบริหารความ
เสี่ยง 

4. กลยทุธท์ี่ใชใ้นการจดัการกบัความเสี่ยง (Risk Response)  
เป็นการระบกุลยทุธพ์รอ้มดว้ยแนวทางที่จะใชจ้ดัการความเสี่ยง ดงันี ้

1) การรบัความเสี่ยงไวเ้อง (Take) หากท าการวิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าไม่มีวิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าการสิ่งที่จะได้
กลบัมา ซึ่งองคก์รอาจตอ้งยอมรบัความเสี่ยงนัน้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกลช้ิดเพื่อรองรบั
ผลที่อาจเกิดขึน้ 

2) การควบคุมความสูญเสีย (Treat) การพยายามลดความเสี่ยงโดยการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนบางส่วนที่อาจน าไปสู่ความเสี่ยงนัน้ รวมถึงลดความน่าจะเป็น
ของเหตกุารณท์ี่จะเกิดความเสี่ยงนัน้ 

3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยง
โอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ โดยการเปลี่ยนแปลง หยุด หรือยกเลิกการด าเนินการกิจกรรม
หรือโครงการที่อาจสง่ผลใหเ้กิดความเสี่ยง  

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการใหบุ้คคลหรือองคก์รภายนอก
มาช่วยแบ่งรบัความเสียหายท่ีเกิดจากความเสี่ยงนัน้ๆ 
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5. กิจกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Control Activities) 
หลงัจากไดท้ าการประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการรบัมือกับความ

เสี่ยงแลว้ จึงด าเนินการก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหห้มดไป หรือ
ลดลงไปในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยกิจกรรมที่ก าหนดตอ้งเป็นกิจกรรมที่องคก์รหรือหน่วยงานยังไม่
เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่มีการด าเนินการอยู่แลว้ แต่ไม่สามารถควบคุมความ
เสี่ยงได ้นอกจากนีย้งัตอ้งก าหนดระยะเวลาที่จะใชใ้นการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนมี
การก าหนดผูร้บัผิดชอบ และงบประมาณที่ใชใ้นการบรหิารความเสี่ยง 

6.  ข้อมูลและการสื่ อสารด้านการบริหารความเสี่ ยง  (Information and 
Communication) 

เป็นการเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดว้ยการก าหนดช่องทางการสื่อสารหรือส่งขอ้มลูไปยงัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
เพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดส้่วนเสียไดร้บัทราบถึงแผนการบริหารจดัการความเสี่ยงขององคก์ร นอกจากนีจ้ะ
ไดร้่วมคิดหาแนวทางการด าเนินการร่วมกัน และผูท้ี่รบัผิดชอบจะไดน้ าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุง
และด าเนินการตามแผนต่อไป 

7. การติดตามผลและการเฝา้ระวงัความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
เป็นขัน้ตอนการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดย

คณะท างานดา้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจะตอ้งรายงานความคืบหนา้เสนอแก่ผูบ้ริหารเพื่อ
ทราบ 2 สว่น 

ส่วนที่ 1 รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแกไ้ข (ถา้มี) จ านวน 2 ครัง้ อย่างนอ้ย 2 ไตรมาส 

ส่วนที่ 2 สรุปบทเรียนและขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อทราบและเห็นชอบ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการน าไปปรับใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพองคก์รในอนาคต 

สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงจาก COSO 2004 ซึ่งเป็นองคก์รที่มีชื่อเสียงและ
เป็นองคก์รตน้แบบของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 
กระบวนการ ดังต่อไปนี ้1) การศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) 2) 
การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 3) การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ 
(Event Identification) 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 5) กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
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จัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  7) 
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Community) 8) การติดตามผลและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring) 

3.2.3 ประโยชนข์องการบรหิารความเสี่ยง 
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

(2017) ได้แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ ซึ่ง ทุกองค์กร
จ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนเป็นระยะโดยตระหนักถึงโอกาสที่ เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาในการสรา้งคุณค่าและความท้าทายที่จะเกิดขึน้เพื่อแสวงหาคุณค่านั้น ในการท า
เช่นนัน้พวกเขาตอ้งการกรอบการท างานที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์และประสิทธิภาพ 
นั่นคือจุดที่การบริหารความเสี่ยงขององคก์รเขา้มามีบทบาท องคก์รที่รวมการบริหารความเสี่ยง
ขององคก์รไวท้ั่วทัง้องคก์รจะไดร้บัประโยชนม์ากมาย ยกตวัอย่างเช่น  

1) การเพิ่มของโอกาส: โดยพิจารณาความเป็นไปไดท้ัง้หมดทัง้ดา้นบวกและดา้น
ลบของความเสี่ยงผูบ้รหิารสามารถระบุโอกาสใหม่ ๆ และความทา้ทายเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัโอกาส
ปัจจบุนั 

2) การระบุและจัดการความเสี่ยงทัง้องคก์ร: ทุกหน่วยงานตอ้งเผชิญกับความ
เสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายส่วนขององคก์ร บางครัง้ความเสี่ยงอาจเกิดจากส่วน
หนึ่งของกิจการ แต่ส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืน ดว้ยเหตนุีฝ่้ายบริหารจึงระบุและจดัการความเสี่ยงทัง้
องคก์รเพื่อรกัษาและปรบัปรุงผลการด าเนินงาน 

3) การเพิ่มผลลัพธ์และความได้เปรียบในเชิงบวกในขณะที่ลดเหตุการณ์ไม่
คาดคิดในเชิงลบ: การบริหารความเสี่ยงขององคก์รช่วยใหอ้งคก์รสามารถปรบัปรุงความสามารถ
ในการระบุความเสี่ยงและสรา้งการตอบสนองที่เหมาะสมลดเหตุการณไ์ม่คาดคิดในเชิงลบและ
ตน้ทนุหรือความสญูเสียที่เก่ียวขอ้งในขณะที่ท าก าไรจากการพฒันาที่ไดเ้ปรียบ 

4) การลดความแปรปรวนของประสิทธิภาพ: ส าหรบับางคนความทา้ทายนัน้นอ้ย
กว่าดว้ยความประหลาดใจและการสญูเสียและอ่ืน ๆ ดว้ยความแปรปรวนของประสิทธิภาพ การ
ด าเนินการก่อนก าหนดหรือเกินความคาดหมายอาจก่อให้เกิดความกังวลมากพอ ๆ กับการ
ด าเนินการไม่ทนัก าหนดเวลาและความคาดหวงั การบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์รช่วยใหอ้งคก์ร
สามารถคาดการณค์วามเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและช่วยใหส้ามารถด าเนินการที่
จ  าเป็นเพื่อลดการหยดุชะงกัและเพิ่มโอกาสสงูสดุ 
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5) การปรับปรุงการปรับใช้ทรัพยากร: ทุกความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นการรอ้งขอ
ทรพัยากร การไดร้บัขอ้มูลที่ชัดเจนเก่ียวกับความเสี่ยงช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถประเมินความ
ตอ้งการทรพัยากรโดยรวมจัดล าดับความส าคัญของการปรบัใชท้รพัยากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัสรรทรพัยากร 

6) การเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กร: ความสามารถในการคาดการณ์และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่ยังตอ้งพัฒนาและเติบโต
ดว้ย นี่คือบางส่วนเปิดใชง้านโดยการบริหารความเสี่ยงขององคก์รที่มีประสิทธิภาพ มีความส าคญั
มากขึน้เรื่อย ๆ เมื่อการเปลี่ยนแปลงเรง่ตวัขึน้และความซบัซอ้นทางธุรกิจเพิ่มขึน้ 

ขอ้ดีเหล่านีเ้นน้ใหเ้ห็นถึงความจริงที่ว่าไม่ควรมองความเสี่ยงเป็นเพียงขอ้จ ากดั หรือ
ความทา้ทายที่อาจเกิดขึน้ในการก าหนดและด าเนินกลยุทธ ์แต่การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใตค้วาม
เสี่ยงและการตอบสนองขององคก์รต่อความเสี่ยงท าใหเ้กิดโอกาสเชิงกลยุทธแ์ละความสามารถใน
การสรา้งความแตกต่าง 

 
3.3 การบริหารความเส่ียงกับการควบคุมภายในระบบการศึกษา 

3.3.1 การควบคมุภายในระบบการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2561) ไดอ้ธิบายความหมายของการ

ควบคุมภายในไวว้่า เป็นกระบวนการปฏิบติังานที่ผูก้  ากับดูแล หัวหนา้หน่วยงานรฐั ฝ่ายบริหาร 
และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ ก าหนดขึน้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า การ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรฐัจะบรรลวุัตถุประสงคด์า้นการด าเนินงาน ดา้นการรายงาน และ
ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัได ้

โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานไดน้ าหลกัเกณฑข์องกระทรวง
การคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบติัการควบคมุภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 
๒๕๖๑ ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัตอ้งจัดใหม้ีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตสุมผลว่าจะบรรลวุตัถุประสงคด์า้นการด าเนินงาน ดา้นการรายงานและดา้นการปฏิบติัตาม
กฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัโดยใหใ้ชม้าตรฐานการควบคมุภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐัเป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะขนาดและความ
ซบัซอ้นของงานในความรบัผิดชอบของหน่วยงานของรฐัมีการติดตามประเมินผลและปรบัปรุงการ
ควบคมุภายในใหเ้พียงพอและเหมาะสม รวมทัง้มีการปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง  
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เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื ้นฐานเป็นหน่วยงานของรัฐมี
หน่วยงานในสังกัดประกอบดว้ย ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจังหวัด 77 ศูนย ์
และสถานศึกษาในสังกัดกว่า 3 หมื่นโรง มีภารหน้าที่หลักตามกฎหมายการศึกษาในการ
อ านวยการ ประสาน สง่เสรมิ สนบัสนนุการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐาน จึง
ต้องมีหน้าที่ด  าเนินการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบติัการควบคมุภายในท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดไวด้ว้ย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานจึงได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบติังานควบคุมภายในและการรายงานการประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อใหส้  านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้น าไปด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจในการปฏิบติังานของหน่วยงานในแต่ละระดบั โดยไดก้ าหนดวตัถปุระสงคแ์ละองคป์ระกอบ
ของการควบคมุภายใน ดงันี ้

วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 
1)  วัตถุประสงค์ด้านการด า เนินงาน  (Operations Objectives) เ ป็น

วัตถุประสงคด์า้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมทัง้บรรลุวัตถุประสงคใ์น
การด าเนินงาน การเงิน และการใชท้รพัยากร การรกัษาทรพัยส์ิน การป้องกนัหรือลดขอ้ผิดพลาด
จากหน่วยงานของรฐั ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล ของเสีย หรือการทุจริตในหน่วยงานของ
รฐั 

2)  วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน  (Reporting Objectives) เ ป็น เพื่ อ
วัตถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใชภ้ายในและภายนอกหน่วยงาน
ของรฐั รวมถึงการรายงานที่น่าเชื่อถือ ทนัเวลา และโปรง่ใส ตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ของรฐับาล 

3) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
(Compliance Objectives) เป็นวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบั 
หรือมติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน รวมทัง้ขอ้ก าหนดอ่ืนๆของทางราชการ 

องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 
หน่วยงานของรฐัไดก้ าหนด วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ยทุธศาสตร ์วตัถปุระสงค ์ซึ่งมี

ความต่างกันในแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนใหห้น่วยงานรัฐ
สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการควบคุมภายใน
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ ดงันี ้ 
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 องคป์ระกอบที่ 1 สภาพแวดลอ้มการควบคมุ  
หมายถึง สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื ้นฐานในการ

ด าเนินงานที่ส่งผลใหม้ีการน าการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทัง้หน่วยงานของรฐั ทัง้นี ้ผูก้  ากับ
ดูแลและฝ่ายบริหารจะตอ้งสรา้งบรรยากาศใหทุ้กระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้การด าเนินงานที่คาดหวงัของผูก้  ากบัดแูลและฝ่ายบริหาร ทัง้นี ้สภาพแวดลอ้มการ
ควบคมุดงักลา่วเป็นพืน้ฐานส าคญัที่จะสง่ผลกระทบต่อองคป์ระกอบของการควบคมุภายในอ่ืนๆ 

 สภาพแวดลอ้มการควบคมุประกอบดว้ย 5 หลกัการ ดงันี ้
1) หน่วยงานของรฐัแสดงใหเ้ห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความ

ซื่อตรงและจรยิธรรม 
2) ผูก้  ากบัดแูลของหน่วยงานรฐั แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอิสระจาก

ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลใหม้ีการพัฒนาหรือปรบัปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการควบคมุภายใน 

3) หัวหนา้หน่วยงานของรฐัจัดใหม้ีโครงสรา้งองคก์ร สายการบงัคับ
บญัชา อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลวุัตถุประสงคข์องหน่วยงานของ
ภาครฐัภายใตก้ารก ากบัดแูลของผูก้  ากบัดแูล 

4) หน่วยงานของรฐัแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการสรา้งแรงจูงใจ 
พฒันาและรกัษาบคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหน่วยงานรฐั 

5) หน่วยงานของรฐัก าหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบติังานตามระบบการควบคมุภายใน เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องหน่วยงานรฐั 

 องคป์ระกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ระบุและ

วิเคราะหค์วามเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงคข์องหน่วยงานราชการ รวมทั้งก าหนดวิธี
จัดการความเสี่ยงนัน้ โดยฝ่ายบริหารตอ้งตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอก
และงานภายในที่สง่ผลต่อการปฏิบติัตามวตัถปุระสงคข์องหน่วยงานของรฐั 

การประเมินความเสี่ยงประกอบดว้ย 4 หลกัการ ดงันี ้
6) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ

ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์ององคก์รไวอ้ย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
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7) หน่วยงานของรฐัระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคมุภายในอย่างครอบคลมุทัง้หน่วยงานของรฐั และวิเคราะหค์วามเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการ
จดัการความเสี่ยงนัน้ 

8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สง่ผลต่อการบรรลวุตัถปุระสงค ์

9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน 

 องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมควบคมุ 
หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการปฏิบติัตามค าสั่งของฝ่ายบรหิารนัน้ช่วยลดหรือควบคมุความ
เสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการ โดยที่ควบคุมจะต้องด าเนินการในทุกระดับของ
หน่วยงานของรฐั ในกระบวนการปฏิบติังาน ขัน้ตอนการปฏิบติังานต่างๆ รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยี
ในการปฏิบติังาน 

กิจกรรมควบคมุประกอบดว้ย 3 หลกัการ ดงันี ้
10) หน่วยงานของรฐัระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลด

ความเสี่ยงในการบรรลวุตัถปุระสงคใ์หอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
11) หน่วยงานของรฐัระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดา้น

เทคโนโลยี เพื่อสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค ์
12) หน่วยงานของรฐัจัดใหม้ีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไวใ้น

นโยบาย ประกอบดว้ยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัจรงิ 

 องคป์ระกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัหน่วยงานของรฐัที่จะช่วยใหม้ีการ

ด าเนินการตามการควบคมุภายในที่ก าหนด เพื่อสนบัสนุนใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องหน่วยงานรฐั 
การสื่อสารเกิดขึน้ไดท้ั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อใหท้ราบถึงสารสนเทศที่
ส  าคญัในการควบคมุการด าเนินงานของหน่วยงานรฐั การสื่อสารจะช่วยใหบุ้คลากรในหน่วยงานมี
ความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในที่มี ต่อการ บรรลุ
วตัถปุระสงค ์

 สารสนเทศและการสื่อสารประกอบดว้ย 3 หลกัการ ดงันี ้
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13) หน่วยงานของรฐัจัดท าหรือจัดหาและใชส้ารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง
และมีคณุภาพ เพื่อสนบัสนนุใหม้ีการปฏิบติัตามการควบคมุภายในที่ก าหนด 

14) หน่วยงานของรฐัมีการสื่อสารภายในเก่ียวกบัสารสนเทศ รวมถึง
วตัถุประสงคแ์ละความรบัผิดชอบที่มีต่อการควบคมุภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนใหม้ี
การปฏิบติัตามการควบคมุภายในที่ก าหนด 

15) หน่วยงานของรฐัมีการสื่อสารกบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัตามการควบคมุภายในที่ก าหนด 

องคป์ระกอบที่ 5 กิจกรรมติดตามผล 
หมายถึง การประเมินผลระหว่างการปฏิบติังาน การประเมินผลเป็น

รายครัง้ หรือเป็นการประเมินผลทัง้สองวิธีร่วมกัน เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบัติตาม
หลกัการในแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 องคป์ระกอบ กรณีที่ผลการประเมิน
การควบคุมภายในจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อหน่วยงานรฐั ใหร้ายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้
ก ากบัดแูล อย่างทนัเวลา 

 กิจกรรมการติดตามผลประกอบดว้ย 2 หลกัการ ดงันี ้
16) หน่วยงานของรฐัระบุ พฒันา และด าเนินการประเมินผลระหว่าง

การปฏิบติังาน และหรือประเมินผลเป็นรายครัง้ตามที่ก าหนด เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าไดม้ีการ
ปฏิบติัตามองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

17) หน่วยงานของรฐัประเมินผลการสื่อสารขอ้บกพร่อง หรือจุดอ่อน
ของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อฝ่ายบรหิารและผูก้  ากบัดแูล เพื่อใหผู้ร้บัผิดชอบสามารถสั่ง
การแกไ้ขไดอ้ย่างเหมาะสม  

3.3.1.1 ตัวอย่างหน่วยงานหรือโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐานที่น าการควบคมุภายในไปใช ้ 

โรงเรียนบดินทรเดชา (2562) สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ไดร้ายงานผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยไดป้ระเมินองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวมว่า เป็นไปตามมามาตรฐานการ
ควบคมุภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มีระบบการควบคมุที่เพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพจดุอ่อนที่พบอย่างมีนยัส าคญั คือ ผูบ้รหิาร ครู และบคุลากรทกุสว่นตอ้งท าการ
ประเมินตนเองอย่างจริงจัง และตอ้งน าผลการด าเนินการไปแก้ไขอย่างเป็นระบบ จึงสรุปไดว้่า 
ระบบการควบคุมภายในที่วางไวม้ีความเพียงพอเหมาะสม แต่ควรเพิ่มมาตรการประเมินด้วย
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ตนเองและน าผลจากรายงานไปแกไ้ขโดยก าหนดในแผนปฏิบติัการประจ าปี ซึ่งตอ้งมีการควบคุม
ต่อไป 

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุ
ราษฎรธ์านี เขต 1 ไดร้ายงานผลการควบคมุภายในประจ าปีงบประมาณ 2562 ครอบคลมุครบทัง้ 
5 องค์ประกอบ มีการปฏิบัติงานและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ จึงไดก้ าหนดวิธีการและแผนการปรบัปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว ในเรื่องส าคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ หรือวิธีการควบคมุ โดยเครง่ครดั 

3.3.2 การบรหิารความเสี่ยงในระบบการศกึษา 
ปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐนั้นได้ให้ความส าคัญกับการ “บริหารความ

เสี่ยง” เป็นดั่งเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตรใ์นการผลักดันใหอ้งคก์รภาครัฐเป็น
องคก์รที่มีสมรรถนะสงู (High Performance Organization: HPO) และเป็นกระบวนการที่ใหเ้ห็น
ถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลวุตัถุประสงคข์ององคก์ร ซึ่งท าใหต้อ้งมีการเตรียม
องคก์รไวเ้พื่อวางแผนป้องกนั หลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงคข์อง
องคก์ร 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2562) ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยง จึงก าหนดเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั หมวดที่ 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร ์ไว้ว่า “ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินการ/ โครงการที่
ส  าคญั ซึ่งตอ้งครอบคลมุความเสี่ยงดา้นธรรมาภิบาล” เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะ
ท าใหเ้กิดองคก์รเกิดความเสียหายหรือลม้เหลว โดยใหร้ะดบัความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึน้
ในอนาคตอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้และมีการติดตามผลการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพตามแนว
ทางการบรหิารเชิงยทุธศาสตร ์

ขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรร) มี
ดงันี ้

วิสยัทศัน ์
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ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาค รวมถึงมีทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

พนัธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทัง้ในระบบ 

นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ที่สอดคลอ้งกบัการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู และ

บคุลากรทางการศกึษา ที่จะสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
 3. พฒันาการบรหิารจดัการของหน่วยงานทัง้ในสว่นกลางและภมูิภาคให้

มีประสิทธิภาพ เอือ้ต่อการพฒันาคณุภาพบคุลากร การปฏิบติังานและเปา้หมายการพฒันาผูเ้รียน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบติังานตามยุทธศาสตรข์อง

ส านกังานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดใหบ้รรลผุลตามบทบาทและภารกิจที่
ก าหนด 

ค่านิยม TEAMWINS 
 T= Teamwork การท างานเป็นทีม 
 E= Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
 A= Accountability ความรบัผิดชอบ 
 M= Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสตัย ์
 W= Willful ความมุ่งมั่นตัง้ใจท างานอย่างเต็มศกัยภาพ 
 I= Improvement การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
 N= Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสมัพันธ์ที่ดี

ต่อกนั 
 S= Service Mind การมีจิตมุ่งบรกิาร 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
 1. พฒันาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
 2. พัฒนากาลงัคน การวิจัย เพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
 3. พฒันาศกัยภาพคนใหม้ีคณุภาพ 
 4. สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
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 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

6. พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 
เปา้ประสงคต์ามประเด็นยทุธศาสตร ์

 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการ
เสรมิสรา้งความมั่นคง 

 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความ
ตอ้งการของตลาดงานและประเทศ 

 3. ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพ และมีทกัษะของผูเ้รียนในศตวรรษ
ที่ 21 

 4. ผูเ้รียนไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 5. ผูเ้รียนมีคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
 6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยทุธภ์ายใตป้ระเด็นยทุธศาสตร ์

 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อ

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาใน
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาใน
พืน้ที่พิเศษ (พืน้ที่สงู พืน้ที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพืน้ที่เกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ทัง้กลุม่ชนต่าง
เชือ้ชาติ ศาสนา และวฒันธรรม กลุม่ชนชายขอบ และแรงงานต่างดา้ว) 

1.4 ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และภยัคกุคามในรูปแบบใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 พฒันาก าลงัคน การวิจยั เพื่อสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ 
2.1 เสริมสรา้งทกัษะกาลงัแรงงานที่มีศกัยภาพตรงกบัความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานในพืน้ที่และภมูิภาค 
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2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน 

2.3 สง่เสรมิการวิจยัและพฒันาเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาศกัยภาพคนใหม้ีคณุภาพ 

3.1 พฒันาหลกัสตูร เนือ้หาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียน การสอน การนิเทศ การวัดประเมินผลใหท้ันกับความกา้วหนา้และการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาการและสงัคมการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 
บรบิทพืน้ที่ ภมูิภาค ยทุธศาสตรแ์ละทิศทางการพฒันาประเทศ 

3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการองค์ความรูแ้บบสห
วิทยาการ  

3.3 สง่เสรมิและบรูณาการการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรูใ้ห้
ผูเ้รียน มีคณุธรรม จรยิธรรม และความเป็นพลเมือง 

3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 

 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษา ตามอัธยาศัยให้ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลมุทกุพืน้ที่ และกลุม่เปา้หมาย 

4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน
การสอนและ การเรียนรูต้ลอดชีวิต 

 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 สง่เสรมิและจดัการศึกษาเพื่อเสรมิสรา้งคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรา้งจิตส านึก
รกัษส์ิ่งแวดลอ้มและนาแนวคิดตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบติั 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับการเสริมสรา้ง
คณุภาพชีวิต ในพืน้ที่และภมูิภาค 

5.3 พฒันาองคค์วามรู ้งานวิจยัดา้นการเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิต 
 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 

6.1 พฒันากลไกการบรหิารจดัการศกึษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
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6.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มูลของจังหวัด ภาค และฐานขอ้มูลกลาง
ดา้นการศกึษา ใหเ้ป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกนั เป็นปัจจบุนัและทนัต่อการใชง้าน 

6.3 เร่งรดั ปรบัปรุง แกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัใหเ้อือ้
ต่อการปฏิบติังาน 

6.4 ปรบัปรุงโครงสรา้งและอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานใหเ้หมาะสม
เอือ้ต่อ การบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงาน
ระหว่างสว่นกลาง ภาค และจงัหวดั 

6.6 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดบัพืน้ที่และ
ภูมิภาค ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้บรรลุ
เปา้หมายการพฒันา 

6.7 ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 
6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ ครู และบุคลากร

ทางการศกึษา ใหป้ฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ 
นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการและผูว้ิจัยหลายท่านได้อธิบายถึงการบริหารความ

เสี่ยงในระบบการศกึษาไวห้ลายท่าน ดงันี ้
กิตติภฏั รตัตนุสสรณ ์(2561) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาการบริหารความเสี่ยง พบว่า 

สถานศึกษาหลายแห่งยังมีปัญหาในการบริหารความเสี่ยง เช่น ขาดการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยง การบรหิารความเสี่ยงที่ไม่สมบรูณ ์และการบรหิารความเสี่ยงไม่ทั่วทัง้องคก์ร 

กรรณิการ ์พงศก์ิตติธัช (2553) กล่าวว่า จากการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลใหก้าร
ด าเนินการของผูบ้ริหารตอ้งประสบพบเจอกับความเสี่ยงในการบริหาร และเพื่อเป็นการป้องกัน
การไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือความผิดพลาดในการจัดการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนจึงตอ้ง
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยัทัง้ 4 ดา้น คือ ความเสี่ยงดา้นกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน ความเสี่ยงดา้นการเงิน และความเสี่ยงดา้นการปฏิบติัตาม
กฏหมายและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

สมุนา เสือเอก (2552) ไดก้ลา่วว่า การบรหิารงานของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
อาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานได ้แต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได ้และเพื่อใหก้าร
บริหารงานประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะและ
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ประสบการณ์ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีบทบาทส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบรหิารงาน 

ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ไดก้ล่าวถึงความเสี่ยงดา้นคุณภาพการศึกษาว่า ใน
การบริหารจัดการระบบการศึกษาจ าเป็นตอ้งใช้ทรพัยากรมากมาย เช่น เป้าหมายการจัดการ
โครงสรา้งเนือ้หา รวมไปถึงเทคโนโลยี ผ่านทางกระบวนการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายในการสรา้งคนใหเ้ป็นคนที่สมบรูณ ์หากพิจารณาทัง้ระบบจะ
พบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อคณุภาพนัน้มีหลายประการ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงหรือความลม้เหลว
หรือการลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคท์ี่ไดต้ัง้ไว ้ดังนั้นความเสี่ยงดา้นการศึกษาจึงนับว่าเป็น
ความเสี่ยงที่ส  าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมักถูกละเลยเนื่องจากผูบ้ริหารมักเห็นว่าการ
ด าเนินการตามกฎเกณฑข์องทางราชการแลว้ก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ แต่ในความ
เป็นจริงแลว้การด าเนินการตามกฎเกณฑน์ัน้เป็นการมุ่งท าตามระเบียบและขอ้บงัคับ ปราศจาก
การค านึงถึงคณุภาพดา้นการศึกษา ดงันัน้การประกนัคณุภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคญัที่จะตอ้ง
พิจารณาความเสี่ยงดา้นคณุภาพดว้ยเช่นกนั 

Duaa Abaoud (2018) ไดก้ล่าวถึง การบริหารความเสี่ยงในระดับอุดมศึกษาว่า 
องคก์รการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานทางสงัคมและการบริหารที่มีการจัดระเบียบ ที่
ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลที่มีความสมัพันธ์ที่มั่นคงต่อกันและโครงสร้างองคก์รที่ชัดเจนและมีการ
ประสานงาน ซึ่งทุกคนพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ  มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในลกัษณะทางวิชาการมีความสมัพันธ์กับสถาบนั
ทางสังคมอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงพยายามรักษาคุณค่าทางสังคมที่แพร่หลาย ลักษณะทางสังคมของ
มหาวิทยาลยันีส้ง่ผลใหเ้กิดชุดค่านิยมและพฤติกรรมที่สามารถน าไปสู่การเกิดความเสี่ยงที่ซบัซอ้น 
เช่น ความขัดแย้งและการแข่งขันความรุนแรงของนักเรียน การเสื่อมสภาพของการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ์ความเสี่ยงดา้นเงินทนุและอื่น ๆ อีกมากมาย 

 
3.4 ความหมายและแนวทางการบริหารความเส่ียงในโครงการ EP และ MEP 

3.4.1 นิยามและความหมายของ COSO 
โคโซ่ (COSO) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2528 เพื่อสนบัสนนุส านกังานคณะกรรมการแห่งชาติว่า

ดว้ยการรายงานทางการเงินที่ฉ้อโกงซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของภาคเอกชนอิสระที่ศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตทุี่อาจน าไปสูก่ารรายงานทางการเงินที่เป็นการฉอ้โกง นอกจากนีย้งัพฒันาค าแนะน าส าหรบั 
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บริษัทมหาชนและผู้ตรวจสอบอิสระส าหรับหน่ วย งานก ากับดูแล อ่ืน  ๆ  และส าหรับ
สถาบนัการศกึษา 

คณะกรรมาธิการแห่งชาติไดร้บัการสนับสนุนร่วมกันโดยสมาคมวิชาชีพที่ส  าคัญ 5 
แห่งซึ่งมีส  านักงานใหญ่อยู่ในสหรฐัอเมริกา ไดแ้ก่ American Accounting Association (AAA), 
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives 
International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA) และ  National Association of 
Accountants (ปัจจุบัน คือ  Institute of Management Accountants [IMA]) โดยไม่ขึ ้นอยู่ กับ
องคก์รที่ใหก้ารสนับสนุนแต่ละแห่ง คณะกรรมาธิการรวมถึงตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม การ
บญัชีสาธารณะ บรษิัทการลงทนุและตลาดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์ 

เป้าหมายของ COSO คือการใหค้วามเป็นผูน้  าทางความคิดที่เก่ียวขอ้งกับ 3 เรื่องที่
เก่ียวขอ้งกัน ไดแ้ก่ 1) การจัดการความเสี่ยงขององคก์ร (Enterprise Risk Management, ERM) 
2) การควบคมุภายในและ 3) การป้องกนัการฉอ้โกง เก่ียวกบั ERM ประจ าปี2547 โคโซ่ น าเสนอ 
"การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - การบูรณาการกับกลยุทธ์และผลการด าเนินงาน"  หรือ 
Enterprise Risk Management - Integrated Framework ซึ่งเนน้ถึงความส าคญัของการพิจารณา
ความเสี่ยงทัง้ในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์และในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ และ โคโซ่ยังได้
ตีพิมพเ์อกสารหลายฉบบัในปี 2552 ที่เก่ียวขอ้งกบั ERM 

ภารกิจของโคโซ่ คือการเป็นผูน้  าทางความคิดผ่านการพัฒนากรอบและแนวทางที่
ครอบคลมุเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงขององคก์รการ ควบคมุภายในและการป้องกนัการทุจรติ 
ที่ออกแบบมาเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพและการก ากบัดแูลขององคก์รและเพื่อลดขอบเขตของการ
ฉอ้โกงในองคก์ร 

วิสัยทัศน์ของโคโซ่ คือการเป็นผู้น าทางความคิดที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก
เก่ียวกบัการพฒันาแนวทางในดา้นความเสี่ยงและการควบคมุซึ่งจะช่วยใหม้ีการก ากบัดแูลองคก์ร
ที่ดีและลดการฉอ้โกง 

โดยผูบ้รหิารองคก์รธุรกิจจะน าหลกัของการบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ ์ (Strategic 
Risk Management) มาประยุกตใ์ชเ้พื่อใหส้ามารถระบุและบริหารความเสี่ยงทั่ วทัง้องคก์ร ไม่ใช่
เพียงดา้นใดดา้นหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งเป็นแนวทางของการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร (Enterprise 
Risk Management) ของโคโซ ่

การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร แต่เนน้ งานโครงการ หรือ กิจกรรม ที่เป็นการบริหารความเสี่ยงใน
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การด าเนินงาน (Operational Risk Management) และมกัเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติัการของบุคคล 
กลุม่คน ทกัษะความสามารถ กระบวนการท างาน และเทคโนโลยี 

3.4.2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP  
ในปี พ.ศ. 2560 โคโซ่ไดพ้ฒันากระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร – การบูร

ณาการกับกลยุทธ์และการปฏิบั ติการ  (Enterprise Risk Management – Integrating with 
Strategy and Performance) ซึงไดเ้นน้ย า้ใหเ้ห็นความส าคัญของการพิจารณาความเสี่ยงทั้งใน
กระบวนการก าหนดกลยุทธแ์ละการขับเคลื่อนการปฏิบติัการ โดยในส่วนแรกของฉบบัปรบัปรุงนี ้
จะน าเสนอมุมมองเก่ียวกับแนวคิดและการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงทั่ วทั้งองค์กร 
(Enterprise Risk Management: ERM) และส่วนที่สอง คือ กรอบการท างานที่ถูกแบ่งออกเป็น 5 
องคป์ระกอบที่เขา้ใจง่าย ซึ่งหลงัจากการปรบัปรุงนี ้โคโซ่ไดอ้ธิบายถึงขอ้ดีไวด้งันี ้

- ใหข้อ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัคณุค่าของการบริหารความเสี่ยงขององคก์รในขัน้ตอน
การก าหนดและด าเนินกลยทุธ ์  

- เพิ่มความสอดคลอ้งระหว่างประสิทธิภาพและการบรหิารความเสี่ยงขององคก์ร 
เพื่อปรบัปรุงการก าหนดเป้าหมาย ประสิทธิภาพ และท าความเขา้ใจถึงผลกระทบของความเสี่ยง
ซึ่งสง่ผลต่อการปฏิบติัการ 

- ปรบัความคาดหวงัใหเ้หมาะส าหรบัการก ากบัดแูล 
- ตระหนักถึงการตลาดและการด าเนินการซึ่งปรับหมุนพัฒนาไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงความจ าเป็นในการปรบัใชแ้นวทางรว่มกนัทั่วโลก 
- น าเสนอวิธีการใหม่ๆในการก าหนดและการบรรลวุัตถุประสงคข์องความเสี่ยง

ในบรบิทของความซบัซอ้นทางธุรกิจที่เพิ่มสงูขึน้ 
- รองรับเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนารวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อ

รองรบัการตดัสินใจ 
- ก าหนดค าอธิบาย องคป์ระกอบ และหลกัการในการจัดการความเสี่ยง ทัง้ใน

ดา้นการออกแบบ การน าไปใช ้และการปฏิบติัตามแนวทางการบรหิารความเสี่ยงขององคก์ร 
3.4.2.1 กรอบแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร – การบูร

ณาการกับกลยุทธ์และการปฏิบั ติการ  (Enterprise Risk Management – Integrating with 
Strategy and Performance) ของโคโซ่ 2017 
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ภาพประกอบ 2 กรอบการบริหารความเสี่ยงขององคก์รตามหลกัการของโคโซ่ 2017 (Enterprise 
Risk Management – Integrating with Strategy and Performance) 

จากภาพประกอบ 2 โคโซ่ไดอ้อกแบบกรอบแนวคิดของกระบวนการบรหิารความ
เสี่ยงที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหม่นี ้เพื่อท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และปลูกฝังความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทั่ วทั้งองค์กร 
เนื่องจากความเสี่ยงนัน้ส่งผลต่อกลยุทธ์และการปฏิบติัการในทุกหน่วยงานภายในองคก์ร โดยมี
องคป์ระกอบทัง้ 5 องคป์ระกอบ ดงันี ้  

1. การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Governance and 
Culture) 

เทพไท แซ่เตียว (2562) กล่าวว่า เนื่องจากมีการใชธ้รรมาภิบาลในการก าหนด
แนวทางขององคก์รถึงความส าคญัและความรบัผิดชอบในการบรหิารความเสี่ยง วฒันธรรมองคก์ร
แสดงถึงค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคแ์ละความเขา้ใจในความเสี่ยงขององคก์รที่
จะสะทอ้นผ่านการตดัสินใจต่างๆ 

ทชัชกร ยุวฒันา (2561) ไดน้ าเสนอไวว้่า การจดัตัง้โครงสรา้งการก ากบัดแูลเป็น
กรอบในการบริหารความเสี่ยงขององคก์รเพื่อใหเ้กิดการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม หนา้ที่
ความรบัผิดชอบของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีความชัดเจน และวัฒนธรรมองคก์รที่เน้นแนวคิดและ
หลกัการบรหิารความเสี่ยงเมื่อวิเคราะหแ์ละตดัสินใจ 

ปวันรตัน ์โรจนร์กัษกุล (2562) กล่าวว่า การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรม
องคก์รเป็นพืน้ฐานของทุกองคป์ระกอบในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนีเ้นื่องจากการก ากับดูแล
กิจการเป็นสิ่งที่ก าหนดแนวทางใหอ้งคก์รมุ่งเนน้และสรา้งความรบัผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
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วฒันธรรมองคก์รช่วยใหเ้ขา้ใจถึงความเสี่ยงขององคก์ร สามารถสะทอ้นการตดัสินใจต่างๆ ได ้ซึ่ง
ถือเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่สดุ เพราะเป็นเหมือนพืน้ฐานของการบรหิารความเสี่ยงในองคก์ร 

ภณิดา วรทวีธ ารง (2561) น าเสนอว่า การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรม
องคก์รเป็นพืน้ฐานในการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการก ากับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ก าหนดแนวทางขององคก์รเก่ียวกับการใหค้วามส าคัญและความรบัผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยง วัฒนธรรมองคก์รจะเก่ียวขอ้งกับค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค ์และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความเสี่ยงขององคก์ร ซึ่งจะสะทอ้นผ่านการตดัสินใจต่างๆ 

พิรุณ ภาสดา (2560) ไดก้ล่าวไวว้่า องคก์รจะตอ้งก าหนดใหม้ีการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และมีวฒันธรรมองคก์รที่ช่วยสรา้งบรรยากาศและใหค้วามส าคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร รวมถึงบคุคลากรในองคก์รมีความเขา้ใจ ตระหนกัและมีความรบัผิดชอบร่วมกนั
ในการบรหิารความเสี่ยงขององคก์ร 

สรุปว่า การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง  เป็นการ
ด าเนินการที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลเป็นตัวก าหนดลกัษณะขององคก์ร รวมทัง้มุ่งเนน้ความส าคญั
และสรา้งความรบัผิดชอบในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร ส่วนวฒันธรรมการ
บริหารความเสี่ยงนัน้เก่ียวขอ้งกับค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงคแ์ละความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความเสี่ยงในองคก์ร 

2. กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสี่ยง (Strategy and 
Objective-Setting) 

เทพไท แซ่เตียว (2562) ไดน้ าเสนอว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการ
เขา้กบัแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รได ้ผ่านกระบวนการก าหนดกลยุทธแ์ละวัตถุประสงคท์างธุรกิจ 
โดยองคก์รควรก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรบัไดใ้หส้อดคลอ้งกับการก าหนดกลยุทธ์ นอกจากนั้น
วตัถุประสงคท์างธุรกิจจะเป็นสิ่งที่ก าหนดแนวทางปฏิบติัตามกลยุทธ์รวมถึงการด า เนินงานทั่วไป
และปัจจัยที่องคก์รใหค้วามส าคัญโดยจะเป็นพืน้ฐานในการระบุ ประเมิน และการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

ทชัชกร ยวุฒันา (2561) ไดใ้หค้วามเห็นไวว้่า การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของธุรกิจว่า
ธุรกิจมีโครงสรา้งเป็นอย่างไร รวมทัง้การก าหนด วตัถปุระสงคข์องธุรกิจ รวมทัง้การก าหนดกลยุทธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ องคก์รและวตัถุประสงคข์องการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้
ตอ้งมีการก าหนดความเสี่ยงขององคก์ร เพื่อให ้บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ร 
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ปวันรตัน ์โรจนร์กัษกุล (2562) กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถน าไปใช้
กับแผนกลยุทธ์ขององค์กรได ้โดยผ่านกระบวนการก าหนดวัตถุประสงคข์องกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
องคก์รตอ้งก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรบัไดต้ามการก าหนดกลยุทธ์ นอกจากนี ้วัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจจะเป็นแนวทางในการด าเนินการตามกลยุทธ์ตลอดจนการด าเนินงานโดยรวม และปัจจัยที่
องคก์รใหค้วามสนใจและจะเป็นพืน้ฐานในการระบ ุประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ยง 

ภณิดา วรทวีธ ารง (2561) น าเสนอว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการ
เขา้กับแผนกลยุทธ์ขององคก์รได ้ผ่านกระบวนการก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงคท์างธุรกิจ 
องคก์รตอ้งก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรบัไดต้ามการก าหนดกลยุทธ์ นอกจากนี ้วัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจเป็นตัวก าหนดการน ากลยุทธ์ไปใช ้ซึ่งรวมถึงการด าเนินงานโดยรวมและปัจจัยโฟกัสของ
องคก์รที่เป็นพืน้ฐานส าหรบัการระบ ุการประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง 

พิรุณ ภาสดา (2560) กลา่วว่า การบรหิารความเสี่ยงและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ขององคก์รจะตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไป โดยก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดแ้ละการจดัการ
ความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ขององคก์ร ทัง้นีต้อ้งมีการระบุ ประเมิน และตอบสนองความ
เสี่ยงใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายเชิงกลยทุธเ์พื่อใหบ้รรลบุรรลวุตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ร 

สรุปว่า กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง คือ การ
ด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององคก์ร โดยกลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงค์มีความ
เก่ียวข้องกันในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้เป็น
พืน้ฐานในการระบคุวามเสี่ยง ประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยง 

3. การปฏิบติัการความเสี่ยง (Risk Performance) 
เทพไท แซ่เตียว (2562) กล่าวไวว้่า เริ่มตน้ดว้ยการระบุและประเมินความเสี่ยงที่

อาจส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และพิจารณาความเสี่ยงที่
ยอมรบัไดต่้อองคก์ร จากนัน้องคก์รจะเลือกตอบสนองต่อความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ และพิจารณา
ปริมาณความเสี่ยงโดยรวมในแง่ของปริมาณความเสี่ยงที่องคก์รอาจเผชิญในการบรรลเุป้าหมาย
เชิงกลยทุธแ์ละวตัถปุระสงคท์างธุรกิจในระดบัองคก์ร 

ทัชชกร ยุวัฒนา (2561) อา้งว่า องคก์รตอ้งระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ 
เพื่อที่จะให ้ความส าคัญของความเสี่ยงเหล่านีจ้ะตอ้งพิจารณาตามผลกระทบที่เกิดขึน้พรอ้มกบั
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ระดับของความเสี่ยง เป็นที่ยอมรับขององค์กรที่จัดตั้งขึน้เพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปวันรัตน์ โรจน์รักษกุล (2562) กล่าวไว้ว่า องค์กรต้องเริ่มจากการระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะสง่ผลต่อความสามารถในการบรรลกุลยุทธ ์และวตัถปุระสงคท์างธุรกิจ
โดยจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากนั้นเลือก
ตอบสนองต่อความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาปริมาณความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานเพื่อ
เปลี่ยนแปลงแกไ้ข 

ภณิดา วรทวีธ ารง (2561) กล่าวว่า เริ่มตน้ดว้ยการระบุและประเมินความเสี่ยงที่
อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค ์โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และพิจารณาความเสี่ยงที่
ยอมรบัไดต่้อองคก์ร องคก์รจึงเลือกที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ นอกจากนีย้ัง
พิจารณาปริมาณความเสี่ยงโดยรวมที่เก่ียวขอ้งกับปริมาณความเสี่ยงที่องคก์รอาจเผชิญในการ
บรรลเุปา้หมายเชิงกลยทุธแ์ละวตัถปุระสงคท์างธุรกิจ 

พิรุณ ภาสดา (2560) น าเสนอว่า ความเสี่ยงอาจส่งผลต่อความส าเร็จของกล
ยุทธ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นจึงต้องมี การระบุ ประเมิน และจัดล าดับ
ความส าคัญความเสี่ยง รวมถึงเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อใหก้าร
บรหิารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ 

สรุปว่า การปฏิบติัการความเสี่ยง หมายถึง การด าเนินการระบแุละประเมินความ
เสี่ยง โดยความเสี่ยงจะถกูจดัล าดบัความส าคญัตามความรุนแรงในบรบิทของความเสี่ยงที่ยอมรบั
ได ้โดยคณะกรรมการองคก์รจะเลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงและดภูาพรวมของจ านวนความ
เสี่ยงที่อาจจะตอ้งเผชิญ โดยการปฏิบติัการความเสี่ยงนีจ้ะถูกน าไปรายงานต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
หลกั 

4. การทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความเสี่ยง (Review and Revision) 
เทพไท แซ่เตียว (2562) กล่าวว่า องคก์รควรพิจารณากระบวนการบริหารความ

เสี่ยงเป็นระยะ โดยทบทวนแนวทางการบรหิารความเสี่ยงและความสามารถ ผูบ้รหิารควรพิจารณา
การบริหารความเสี่ยงและความสามารถทั่วทัง้องคก์รว่าเพิ่มมลูค่าใหก้บัองคก์รมากนอ้ยเพียงใด 
และสิ่งใดที่ตอ้งปรบัปรุง เพื่อเพิ่มมลูค่าใหก้บัองคก์รแมเ้ผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ 

ทชัชกร ยวุฒันา (2561) ใหค้วามเห็นว่า การทบทวนความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานขององค์กรกับ
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วัตถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้จะช่วยใหอ้งคก์รประเมินความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน
รวมทัง้การปรบัปรุงที่ควรท างานเพื่อใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสรา้งมลูค่าใหก้บั
องคก์รในระยะยาวใหก้บัองคก์ร 

ปวนัรตัน ์โรจนร์กัษกุล (2562) กล่าวว่า องคก์รควรพิจารณากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นประจ า โดยทบทวนความสามารถและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคก์รว่าเพิ่มคุณค่าใหก้ับองคก์รมากนอ้ยแค่ไหน เพื่อเพิ่มคุณค่าใหก้ับองคก์รแมต้อ้งเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั 

ภณิดา วรทวีธ ารง (2561) กล่าวว่า องค์กรควรพิจารณากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอยู่เป็นระยะ โดยทบทวนความสามารถและแนวทางการบรหิารความเสี่ยง ผูบ้รหิารควร
พิจารณาความสามารถและการบรหิารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์รว่าเพิ่มคณุค่าใหก้บัองคก์รมากนอ้ย
เพียงใดและมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได ้แมต้อ้งเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั 

พิรุณ ภาสดา (2560) ได้ให้ความเห็นว่า มีการทบทวนและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคญัต่อความเสี่ยง เพื่อปรบัปรุงแผนการจดัการความเสี่ยงขององคก์รใหม้ี
ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป 

สรุปว่า การทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความเสี่ยง คือ การด าเนินการใน
การพิจารณาประเด็นการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร เพื่อทบทวนองคป์ระกอบการบริหารความ
เสี่ยงในองคก์ร โดยการพิจารณาว่าองคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรท างานได้ดี
เพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั รวมถึงตอ้งมีการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงดา้นใดที่จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงพฒันา 

5. การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
(Information, Communication, and Reporting)  

เทพไท แซ่เตียว (2562) แสดงความเห็นว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ในการรวบรวมขอ้มลูและแบ่งปันขอ้มลูที่จ  าเป็นจากทั่วทัง้องคก์ร โดยเป็นขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งทัง้จาก
แหล่งภายในและแหล่งภายนอก ซึ่งขอ้มลูสารสนเทศดงักล่าวจะมาจากทัง้ผูบ้ริหารและพนักงาน
ขององคก์ร เพื่อสนบัสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร โดยองคก์รจะใชป้ระโยชนจ์ากระบบ
ข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผล และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยง 
จากนัน้องคก์รจึงรายงานขอ้มลูความเสี่ยง วฒันธรรมองคก์ร และผลการด าเนินการได ้
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ทชัชกร ยวุฒันา (2561) กลา่วว่า การสื่อสารเพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูและสื่อสารขอ้มลู
ที่มีอยู่ใหท้ั่วถึงทัง้องคก์ร เป็นกระบวนการที่ตอ้งเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องและท าซ า้จนเป็นกิจวัตร มี
การสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่ สามารถสื่อสารใหทุ้กคนในองคก์รรบัรูเ้รื่องการบริหารความเสี่ยง และ
มีการรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยง รายงานผลของวฒันธรรมขององคก์ร รวมทัง้การรายงาน
ผลประกอบการอย่างถกูตอ้ง 

ปวันรตัน ์โรจนร์กัษกุล (2562) แสดงความเห็นว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องในการรวบรวมขอ้มูลและแบ่งปันขอ้มูลที่จ  าเป็นจากทั่วทั้งองค์กร ผู้บริหารใช้ข้อมูลที่
เก่ียวขอ้งทัง้จากภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร จากนั้น
องคก์รจึงรายงานขอ้มลูความเสี่ยง วฒันธรรมองคก์ร และผลการด าเนินการได ้

ภณิดา วรทวีธ ารง (2561) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการ
รวบรวมขอ้มลูและแบ่งปันขอ้มลูที่จ  าเป็นจากทั่วทัง้องคก์ร โดยเป็นขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งทัง้จากแหล่ง
ภายในและแหล่งภายนอก ซึ่งขอ้มูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจากทัง้ผูบ้ริหารและพนักงานของ
องคก์ร เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคก์ร โดยองคก์รจะใชป้ระโยชนจ์ากระบบ
ขอ้มลู เพื่อรวบรวม ประมวลผล และจดัการขอ้มลูต่างๆ ที่สมัพนัธก์บัการบรหิารความเสี่ยง จากนัน้
องคก์รจึงรายงานขอ้มลูความเสี่ยง วฒันธรรมองคก์รและผลการด าเนินการได ้

พิรุณ ภาสดา (2560) ใหค้วามเห็นว่า กระบวบการบรหิารความเสี่ยงจะตอ้งมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขอ้มูลและการสื่อสารจากภายในและภายนอกองค ์จะตอ้งมีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและวัฒนธรรม
องคก์รอย่างถกูตอ้ง 

สรุปว่า การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
หมายถึง การด าเนินการจดัการความเสี่ยงขององคก์รตอ้งการการท าตามกระบวนการที่ต่อเนื่องใน
การรบัและแบ่งปันสารสนเทศที่จ  าเป็นจากแหล่งขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกซึ่งส่งผ่านอย่าง
ต่อเนื่องทัง้องคก์ร 

4 องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงในโครงการห้องเรียนพิเศษตามแนวทางของโคโซ่ 
จากการที่ภาครฐัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการควบคมุภายในของหน่วยงานรฐั เพื่อลดความ

เสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค ์การบรหิารความเสี่ยงทัง้องคก์รหรือ Enterprise 
Risk Management จึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการรบัมือและจดัการกบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ 
จากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก จึงท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียว่าองคก์ร
หรือหน่วยงานไดม้ีกิจกรรมที่เป็นการรกัษาคณุภาพใหม้ั่นคงและยั่งยืน 
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ในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานทางการศึกษาของภาครฐั ที่มีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพและเป็นการรีด
ศักยภาพผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษอยู่แลว้ออกมาใหไ้ดม้ากที่สุด จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้ง
รักษามาตรฐานและควบคุมคุณภาพตามแนวทางหรือข้อปฏิบัติที่ถูกก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อสรา้งความมั่นใจแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูป้กครองและนักเรียนว่าจะไดร้บัการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้รียนอย่างมีมาตรฐาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562) ได้ผลักดันให้ส่วนราชการภายใน
กระทรวงศึกษาธิการตอ้งมีการวิเคราะหแ์ละบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรใ์ห้
ครบถว้นทกุประเด็นของสว่นราชการ  

โดยโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP จึงจ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนการด าเนินการ
หลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห ์ประเมิน และจดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อิงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ตามมาตรฐานโคโซ่ 2017 ซึ่งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ดงันี ้

4.1 การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเส่ียง (Governance and 
Culture)  

คือ การด าเนินการที่เก่ียวกับการก ากับดูแลเป็นตัวก าหนดลักษณะของโครงการฯ 
รวมทัง้มุ่งเนน้ความส าคัญและสรา้งความรบัผิดชอบในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ ส่วนวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยงนัน้เก่ียวขอ้งกบัค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่
พึงประสงคแ์ละความเขา้ใจเก่ียวกับความเสี่ยงในโครงการฯ ประกอบดว้ย 5 หลกัการที่เป็นการ
ด าเนินการของคณะกรรมการโครงการฯ ไดแ้ก่ 1.1) การด าเนินการก ากบัดแูลความเสี่ยง หมายถึง 
การก ากบัดแูลกลยุทธแ์ละด าเนินการตามความรบัผิดชอบดา้นการก ากับดแูลของคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหารในการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงคข์องโครงการฯ 1.2) การ
ด าเนินการเพื่อสรา้งโครงสรา้งการด าเนินงาน หมายถึง ก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานเพื่อ
แสวงหากลยุทธ์และวัตถุประสงคข์องโครงการฯ 1.3) การก าหนดวัฒนธรรมการด าเนินงานที่พึง
ประสงค์ หมายถึง การด าเนินการเพื่อก าหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาให้เป็นวัฒนธรรมการ
ด าเนินงาน 1.4) การด าเนินการที่แสดงใหเ้ห็นถึงการมุ่งเนน้ต่อค่านิยมหลกั หมายถึง การกระท าที่
แสดงใหเ้ห็นถึงการมุ่งเนน้ในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปตามค่านิยมหลกัโครงการฯ 1.5) การ
ด าเนินการเพื่อจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ หมายถึง การมุ่งเน้นในการ
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กระท าที่เป็นการจูงใจบุคลากรมาร่วมปฏิบติังานและท าการพฒันาศกัยภาพใหส้งูขึน้และรกัษาไว้
ใหอ้ยู่รว่มกบัโครงการฯซึ่งเป็นไปตามกลยุทธแ์ละวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ  

4.2 กลยุทธแ์ละการก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง (Strategy 
and Objective-Setting)  

คือ การด าเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงของโครงการฯ โดยกลยุทธแ์ละการก าหนด
วัตถุประสงคม์ีความเก่ียวขอ้งกันในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการก าหนดความเสี่ยงที่
ยอมรบัได ้และสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ดา้นวัตถุประสงคข์องโครงการฯ มีการน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบติัโดยใชเ้ป็นพืน้ฐานในการระบคุวามเสี่ยง ประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ยง ประกอบดว้ย 
4 หลกัการที่เป็นการด าเนินการของคณะกรรมการโครงการฯ ไดแ้ก่ 2.1) การวิเคราะหบ์ริบทของ
โครงการฯ หมายถึง การพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากบริบทของโครงการฯต่อขอบเขต
ของความเสี่ยงในภาพรวม 2.2) การก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้หมายถึง การระบคุวามเสี่ยงใน
ระดบัที่ยอมรบัไดใ้นบริบทของการสรา้ง การรกัษาและการตระหนกัถึงคณุค่า 2.3) การประเมินกล
ยุทธ์ทางเลือก  หมายถึง การตีคุณค่าเทียบกับเกณฑข์องกลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ต่อขอบเขตความเสี่ยงในภาพรวม 2.4) ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการฯที่คุ้มทุน  
หมายถึง การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการและด าเนินการต่อไปไดอ้ย่างยั่งยืน 
ซึ่งตอบสนองต่อวตัถุประสงคเ์พื่อความคงอยู่ในระดบัต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งและสนบัสนนุกลยุทธ์การ
ด าเนินการโครงการฯ 

4.3 การปฏิบัติการความเส่ียง (Risk Performance)  
คือ การด าเนินการระบุและประเมินความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะถูกจัดล าดับ

ความส าคญัตามความรุนแรงในบรบิทของความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้โดยคณะกรรมการโครงการฯจะ
เลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงและดูภาพรวมของจ านวนความเสี่ยงที่อาจจะตอ้งเผชิญ โดย
การปฏิบติัการความเสี่ยงนีจ้ะถูกน าไปรายงานต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียหลกั ประกอบดว้ย 5 หลกัการ
ที่ด  าเนินการโดยคณะกรรมการโครงการฯ  ไดแ้ก่ 3.1) การระบุความเสี่ยง หมายถึง การชีใ้หเ้ห็น
ชนิดและประเภทของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกลยุทธแ์ละวัตถุประสงคท์ี่คุม้
ทุนของโครงการฯ 3.2) การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง หมายถึง การตีคุณค่าเทียบกับ
เกณฑใ์นเรื่องของระดบัของความรุนแรงของความเสี่ยง 3.3) การจดัล าดบัความส าคญัของความ
เสี่ยง หมายถึง การก าหนดความส าคญัของความเสี่ยงที่เป็นพืน้ฐานในการปฏิบติัการความเสี่ ยง
โดยจะตอ้งน ามาแกปั้ญหาตามระดับของความรุนแรง 3.4) การปฏิบติัเพื่อจัดการกับความเสี่ยง 
หมายถึง การระบุและเลือกวิธีด าเนินการลด หลีกเลี่ยง ยอมรบัและหาผูร้่วมรบัผลจากความเสี่ยง 
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3.5) การพัฒนามุมมองความเสี่ยงในภาพรวม หมายถึง การพัฒนามุมมองเชิงระบบของความ
เสี่ยงเพื่อพฒันาและประเมินการปฏิบติัการความเสี่ยง  

4.4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเส่ียง (Review and Revision)  
คือ การด าเนินการในการพิจารณาประเด็นการบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อ

ทบทวนองคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการฯ โดยการพิจารณาว่าองคป์ระกอบการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการฯท างานไดดี้เพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ส  าคัญ รวมถึงตอ้งมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงดา้นใดที่จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงพฒันา 
ประกอบดว้ย 3 หลกัการซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการโครงการฯ ไดแ้ก่ 4.1) การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ หมายถึง การระบุการจัดองค์การของโครงการฯและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงคท์ี่คุม้ทุนของโครงการฯ 4.2) การ
ทบทวนการปฏิบติัการความเสี่ยง หมายถึง การด าเนินการในการพิจารณาประเด็นการปฏิบติัการ
ความเสี่ยงของโครงการฯ เพื่อทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเสี่ยงในโครงการฯ 4.3) 
การปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การปรบัปรุงและจัด
องคก์ารอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการบรหิารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์าร 

4.5 การจัดการสารสนเทศ การส่ือสารและการรายงานการบริหารความเส่ียง 
(Information, Communication, and Reporting)  

คือ การด าเนินการจดัการความเสี่ยงของโครงการฯตอ้งการการท าตามกระบวนการที่
ต่อเนื่องในการรับและแบ่งปันสารสนเทศที่จ  าเป็นจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกซึ่ง
ส่งผ่านอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการฯ ประกอบด้วย 3 หลักการที่ด  าเนินการโดยคณะกรรมการ
โครงการฯ ไดแ้ก่ 5.1) การยกระดับระบบสารสนเทศ หมายถึง การท าใหร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ ใชป้ระโยชนไ์ดม้ากขึน้ เพื่อสนบัสนุนการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ 5.2) การสื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยง หมายถึง การใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 5.3) การรายงานความเสี่ยง 
วัฒนธรรมและการปฏิบัติการ หมายถึง การน าเสนอความเสี่ยง วัฒนธรรมและการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงทกุระดบัและทั่วถึงทัง้โครงการฯ 

5 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
5.1 ความหมายและแนวคิดการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

5.1.1 ความหมายของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
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ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ (2541) กล่าวว่า การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเป็นศูนยร์วม
ความหลากหลายของการวิเคราะหค์วามสมัพนัธซ์ึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใชต้รวจสอบความสมัพนัธ์
ภายในระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ที่สงัเกตหรือวดัได ้

สมบูรณ ์สุริยวงศ ์(2550) ไดใ้หค้วามหมายของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบไวว้่า
เป็นวิธีสกัดหาองคป์ระกอบที่ซ่อนเรน้แฝงอยู่ในแมทริกสค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่สงัเกตได้
โดยใหม้ีการสญูเสียสารสนเทศของขอ้มลูเดิมนอ้ยที่สดุและระบโุครงสรา้งตวัแปรขององคป์ระกอบ
แต่ละตวัตามความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบที่เรียกว่า น า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) 
รวมทัง้การตีความหมายองคป์ระกอบและการใหค้ะแนนตามองคป์ระกอบนัน้ๆ 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2555) ได้นิยามการวิเคราะห์องค์ประกอบว่าเป็น วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีหลักการเชิงวิชาการ มีอ านาจทดสอบสูง และมีวิธีการวิเคราะห์
สอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายหลกัของการวิจยัทางสงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร ์

สายชล สินสมบูรณท์อง (2559) ใหค้วามหมายของการวิเคราะหปั์จจัย (Factor 
Analysis) ว่าเป็นวิธีการวิเคราะหต์วัแปรหลายตวัวิธีหนึ่งที่ใชใ้นการลดจ านวนตวัแปรเช่นเดียวกบั
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั โดยศึกษาโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรและสรา้งตวัแปร
ใหม่ขึน้มาที่เรียกว่า ปัจจยั (Factor) ซึ่งถูกสรา้งขึน้จะประกอบดว้ยรายละเอียดหรือความแปรผัน
ของตัวแปรเดิมหลายๆตัว ซึ่งเรียกว่า การน าตัวแปรที่มีความสมัพันธ์กันมากๆมารวมเป็นปัจจัย
เดียวกนั 

สรุปความหมายจากที่นักวิชาการได้ให้ไว้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็น
กระบวนการทางสถิติซึ่งสามารถหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่แฝงอยู่ จากนั้นน าตัวแปรที่มี
ความสมัพันธ์กันมาก ๆ มาจัดกลุ่มองคป์ระกอบใหม่ โดยที่ไม่ใหเ้สียเนือ้หาสารสนเทศ หรือเป็น
กระบวนการลดตวัแปรที่ไม่สมัพนัธก์นัออกไปอีกดว้ย 

5.1.2 จดุมุ่งหมายของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
สมบูรณ ์สรุิยวงศ ์(2550) อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบว่ามี

จุดมุ่งหมายเพื่อคน้หา, สรา้ง หรือพัฒนากลุ่มหรือเซ็ทของตัวแปรใหม่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันที่
เรียกว่า องคป์ระกอบ (Factor) หรือคุณลักษณะ (Characteristics) จากกลุ่มตัวแปรต่าง ๆ โดย
คาดว่าตัวแปรใหม่เหล่านีจ้ะอธิบายหรือเขา้ใจขอ้มูลเดิมที่น ามาวิเคราะหดี์ขึน้และตัวแปรใหม่นี ้
สามารถที่จะน าไปใชใ้นการวิเคราะหใ์นอนาคตเก่ียวกบัขอ้มลูนีไ้ด ้ในท านองเดียวกนัอาจกล่าวได้
ว่า การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเป็นการก าหนดว่าจาก p ตัวแปรที่มีรูปแบบของความสัมพันธ์กัน
สามารถแยกออกเป็น k องค์ประกอบที่เป็นกลุ่มตัวแปรใหม่โดยที่กลุ่มตัวแปรใหม่นี ้จะไม่มี
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ความสมัพนัธก์นั เมื่อมีตวัแปรจ านวนมากที่วดัไดจ้ากการวิจยัแต่ละครัง้ ตวัแปรเหล่านีจ้ะสมัพนัธ์
ซึ่งกนัและกนัในทิศทางที่ต่างกนัออกไป รูปแบบของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจะมีขอ้สมมติฐาน
ว่า จะตอ้งมีกลุ่มหรือเซ็ทของตัวแปรใหม่ที่มีจ านวนนอ้ยกว่าตัวแปรเดิมและกลุ่มหรือเซ็ทตัวแปร
ใหม่นีจ้ะไม่มีความสมัพันธ์กัน กลุ่มหรือเซ็ทของตัวแปรใหม่นีจ้ะท าใหเ้ขา้ใจขอ้มูลเดิมดีขึน้และ
สามารถตีความหมายกลุ่มตัวแปรใหม่นีอ้ย่างมีเหตุผลมากขึน้ ในการใชก้ลุ่มตัวแปรใหม่นีผู้ใ้ช้
จะต้องประเมินหรือให้คะแนนกลุ่มตัวแปรใหม่นี ้ในการวิจัยนั้น  ๆ นอกจากนี ้การวิเคราะห์
องคป์ระกอบยงัท าใหม้ีการขจดัตวัแปรบางตวัออกจากกลุม่ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัผลการประเมินกลุ่มตวั
แปรใหม ่

นงลกัษณ ์วิรชัชยั (2555) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ไวว้่าเป็นการลดปริมาณขอ้มลูหรือลดจ านวนตัวแปรในงานวิจยั โดยการรวมตัวแปรหลายตัวที่มี
สมัพันธ์กันมาสรา้งตัวแปรใหม่ที่เป็นคุณลกัษณะ (Trait) เบือ้งหลงัตัวแปรเหล่านัน้ ตัวแปรใหม่ที่
สรา้งจากตวัแปรหรือตวับ่งชี ้(Indicator) หลายตวัที่วดัคณุลกัษณะเดียวกนันีเ้รียกว่า องคป์ระกอบ 
(Factor) ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นต่างจากตัวบ่งชี ้ตรงที่องค์ประกอบเป็นตัวแปรที่ไม่มีความ
คลาดเคลื่อนจากการวดั (Measurement Error) ผลจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบนอกจากจะช่วย
ใหน้กัวิจยัไดผ้ลการวดัที่ถูกตอ้งแลว้ ยงัช่วยท าใหน้กัวิจัยเขา้ใจโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
บ่งชี ้และความสมัพนัธร์ะหว่างตวับ่งชีก้บัองคป์ระกอบที่ตอ้งการวดัไดอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้สามารถ
น าองคป์ระกอบที่ไดไ้ปใชใ้นการวิเคราะหค์วามสมัพนัธต่์อได ้

5.1.3 วตัถปุระสงคข์องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
สมบรูณ ์สรุยิวงศ ์(2550) ไดก้ลา่วถึงวตัถุประสงคข์องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ

ออกเป็น 2 ประเภท คือ วตัถปุระสงคห์ลกัและวตัถปุระสงคย์่อย ดงันี ้
1. วตัถปุระสงคห์ลกัของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

 1.1 เพื่อลดจ านวนตัวแปรลงให้อยู่ในองค์ประกอบเพื่อช่วยบรรยาย 
ท านาย และอธิบายสิ่งที่ท าการศกึษา 

 1.2 เพื่อประเมินคุณสมบัติทางจิตวิทยาในการสร้างมาตรฐานของ
เครื่องมือวดัทางจิตวิทยา 

 1.3 เพื่อพัฒนาคุณสมบัติทางจิตวิทยาในการสร้างแบบทดสอบหรือ
แบบสอบถาม โดยใหค้ าแนะน าเก่ียวกบั (ก) การพฒันาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยการเพิ่ม
ขอ้สอบที่สมัพันธ์กับแบบทดสอบหรือแบบสอบถาม (ข) ความสมัพันธ์ระหว่างแบบทดสอบหรือ
แบบสอบถามย่อย และ (ค) การเพิ่มแบบทดสอบหรือแบบสอบถามย่อยชุดใหม่ใหม้ีประสิทธิภาพ 
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 1.4 สรา้งสมมติฐานจากการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงส  ารวจ 
 1.5 ทดสอบสมมติฐานตามทฤษฎีที่มีรูปแบบหรือโครงสรา้งที่ชัดเจน

แน่นอน 
2. วตัถปุระสงคย์่อยของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

 2.1 เพื่อคน้หาองคป์ระกอบหรือคณุลกัษณะใหม่ที่แฝงซ่อนเรน้อยู่ในกลุ่ม
ตัวแปรต่าง ๆ และไม่มีความสมัพันธ์กันที่มีจ านวนน้อยกว่าตัวแปรเดิม โดยที่องคป์ระกอบหรือ
คณุลกัษณะใหม่ที่แฝงซ่อนเรน้นีส้ามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเดิมที่มีอยู่ได ้

 2.2 เพื่อก าหนดจ านวนองคป์ระกอบหรือคณุลกัษณะใหม่ที่แฝงซ่อนเรน้
อยู่ในกลุ่มตัวแปรต่าง ๆ ที่เหมาะสมหรือพอดีกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดิมโดยใหม้ีการ
สญูเสียสารสนเทศของขอ้มลูนอ้ยที่สดุ 

 2.3 เพื่ อตีความหมายหรือให้ความหมายขององค์ประกอบหรือ
คณุลกัษณะใหม่ที่แฝงซ่อนเรน้อยู่รวมถึงตัง้ชื่อใหม่ใหก้บัองคป์ระกอบใหม่เหลา่นัน้ 

 2.4 เพื่อประเมินผลการศึกษาหรือวิจัยจากการใชข้อ้มูลที่ไดจ้ากการใช้
องคป์ระกอบหรือคณุลกัษณะใหม่ที่แฝงซ่อนเรน้อยู่นีใ้นรูปแบบของความแม่นตรงตามโครงสรา้ง 

 2.5 เพื่อใชอ้งคป์ระกอบหรือกลุ่มตวัแปรใหม่นีใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูทาง
สถิติอ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะหห์าปัจจยัของกลุ่มตวัแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อตวัแปรอีกกลุม่หนึ่ง 

 2.6 เพื่อสรา้งสเกลวัด (Scaling) การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจะมีคุณค่า
อย่างมากในกระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบวัดต่างๆ โดยการขจัดขอ้
ค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่มีความส าคัญออกไปจากแบบทดสอบหรือแบบสอบถามจากนั้นจึง
แกไ้ขปรบัปรุง 

 2.7 เพื่อทดสอบสมมติฐานหรือยืนยนัโครงสรา้งองคป์ระกอบในกรณีที่มี
การคาดคะเนโครงสร้างพืน้ฐานไว้แล้ว การวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถใช้ในการทดสอบ
โครงสรา้งนัน้ (Confirmatory Factor Analysis)  

สายชล สินสมบูรณท์อง (2559) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการวิเคราะหปั์จจัย 
(Factor Analysis) ไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาโครงสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร ท าใหท้ราบว่าตัวแปร
ใดบา้งมีความสมัพนัธก์นัในระดบัมากหรือนอ้ย หรือไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย 

2. เพื่อลดจ านวนตวัแปรใหเ้หลือนอ้ยลงดว้ยปัจจยัที่สรา้งขึน้ เพื่อเป็นตวัแทน
ของตวัแปรหลายๆตวัที่อยู่ในกลุม่เดียวกนั ดว้ยการศกึษาโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
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3. เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันความถูกตอ้งเก่ียวกับโครงสรา้งความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปรว่าเป็นไปตามที่คาดไวห้รือไม่ 

5.1.4 ขัน้ตอนและวิธีการในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
สมบูรณ ์สุริยวงศ ์(2550) อธิบายถึงขัน้ตอนและกระบวนการของการวิเคราะห์

องค์ประกอบทั้ง 2 รูปแบบ ทั้ง 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) และ 2) การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  

1. ก าหนดปัญหาของการวิจยั 
 1.1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจะเริ่มจากปัญหาของการวิจยั โดยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจะถูกใช้
เป็นตัวกลางในการตอบปัญหาของการวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเป็นอย่างดีก่อนที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เริ่มตั้งแต่การศึกษาถึง
ความหมายและจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ จากนั้นต้องวิเคราะห์ถึงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ (1) เพื่อค้นหาโครงสร้างหรือ
องคป์ระกอบของตวัแปรที่สมัพนัธก์นั (2) เพื่อลดจ านวนขอ้มลู (3) เพื่อคดัเลือกตวัแปร 

 1.2  การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน  (Confirmatory Factor 
Analysis) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพิสจูนอ์งคป์ระกอบรูปแบบหรือโครงสรา้งตามทฤษฎี โดยท าการเก็บ
ขอ้มูลจากตัวอย่างมาวิเคราะหเ์พื่อยืนยันหรือพิสูจน์องค์ประกอบ รูปแบบ หรือโครงสรา้งตาม
ทฤษฎีนัน้ๆ โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันนี ้(CFA) จะใชรู้ปแบบของสมการโครงสรา้ง 
(Structural Equation Modeling)  

2. การวางแผนในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ เป็นการพิจารณาวางแผนการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ซึ่งขึน้อยู่กบั 3 องคป์ระกอบเหลา่นี ้1) การค านวณหาแมทรกิสค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรหรือระหว่างผูต้อบ โดยพิจารณาว่าความสมัพนัธน์ัน้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์อง
การจดักลุ่มตวัแปรตามความสมัพนัธร์ะหว่างตัวแปรหรือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจัดกลุ่ม
ผูต้อบตามความสมัพนัธร์ะหว่างผูต้อบ 2) การวางแผนการวิเคราะหโ์ดยพิจารณาจากจ านวนตัว
แปรที่จะน ามาวิเคราะห ์ลกัษณะของตัวแปร และระดับของการวัดตัวแปรที่ยอมรบัได ้3) ขนาด
ตวัอย่างผูต้อบที่จะใชใ้นการวิเคราะห ์

 2.1 ความสมัพนัธน์ัน้เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรหรือระหว่างผูต้อบ 
เป็นอันดับแรกของการตัดสินใจในการวางแผนวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง  การวิเคราะห์
องคป์ระกอบนีเ้ป็นการวิเคราะหเ์พื่อจัดกลุ่มตัวแปรหรือกลุ่มผูต้อบ หากเป็นการวิเคราะหเ์พื่อจดั
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กลุ่มผูต้อบจะเรียกว่า Q-Type Factor Analysis หรือ Cluster Analysis ส่วนถา้เป็นการวิเคราะห์
เพื่อจดักลุม่ตวัแปรเรียนว่า R-Type Factor Analysis หรือ Factor Analysis โดยในการตดัสินใจจะ
ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคข์องการวิเคราะห ์ 

 2.2 การเลือกตัวแปรมาวิเคราะหแ์ละการวัดตัวแปรนัน้ จะตอ้งค านึงถึง
จ านวนของตัวแปร และระดับในการวัดตัวแปร โดยทั่วไปนั้นการวัดตัวแปรในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบจะเป็นการวัดขอ้มูลในระดับต่อเนื่อง แต่บางครัง้ถา้ตัวแปรบางตัวเป็นตัวแปรดัมมี่ 
(Dummy Variables, 0-1) ก็สามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ แต่ตัวแปรทุกตัวเป็นตัว
แปรดัมมี่จะมีวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบที่เหมาะสมกว่า คือ Boolean Factor Analysis ผูว้ิจัย
จะพยายามใชต้วัแปรใหน้อ้ยที่สดุในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบโดยใชจ้ านวนตวัแปรตามเหตุผลที่
ต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์องค์ประกอบมีเป้าหมายเพื่อหาโครงสร้างหรือ
องคป์ระกอบ ควรใชต้วัแปรอย่างนอ้ย 5 ตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ และตวัแปรแต่ละตวัควรจะ
เป็นตวัแปรส าคญัชีว้ดัถึงองคป์ระกอบนัน้ ๆ ตามทฤษฎีหรือค านิยามศพัท ์เพื่อช่วยในการประเมิน
ความเที่ยงตรงของตวัแปรชีว้ดักบัองคป์ระกอบ 

 2.3 ขนาดตัวอย่าง ผูว้ิจัยจะไม่ท าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบที่มีขนาด
ตวัอย่างนอ้ยกว่า 50 คน แต่จะใชจ้ านวนตวัอย่างอย่างนอ้ย 350 คนขึน้ไป กฎทั่วไปในการก าหนด
ตวัอย่างที่จะน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหไ้วว้่า จ านวนตว้อย่างที่จะน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
จะตอ้งมีจ านวนอย่างนอ้ย 5 เท่าหรือมากกว่าของตวัแปรที่จะน ามาวิเคราะห ์และถา้ตอ้งใหเ้ป็นที่
ยอมรบัมากขึน้ควรใชจ้ านวนอย่างนอ้ย 10 เท่าหรือมากกว่าของตัวแปรทัง้หมด จะเห็นไดว้่าการ
เพิ่มสดัส่วนระหว่างจ านวนตัวอย่างกับตัวแปรนัน้เป็นการเพิ่มเพื่อลดความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม 
ซึ่งจะมีผลต่อระดบัความมีนยัส าคญัของค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

3. การพิจารณาขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ โดยส่วนมาก
การพิจารณาขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเป็นเรื่องของการสมมติมากกว่าการ
ทดสอบทางสถิติ อย่างไรก็ตามการกระจายของขอ้มูลมีลกัษณะเป็นโคง้ปกติยังเป็นสิ่งจ าเป็นใน
กรณีที่มีการทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติขององคป์ระกอบ แต่สิ่งที่ตอ้งการอย่างมากในการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบไดแ้ก่ ระดับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร ดังนั้นผูว้ิ จัยตอ้งแน่ใจว่า 
แมทริกสข์องขอ้มลูจะตอ้งมีความสมัพนัธเ์พียงพอต่อการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ถา้พิจารณาโดย
สายตาพบว่า ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรโดยรวมแลว้มีค่านอ้ยกว่า 0.30 แลว้ การ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบอาจจะไม่เหมาะสม นอกจากนีก้ารค านวณหาค่าความสัมพันธ์บางส่วน 
(Partial Correlation) ระหว่างตัวแปรจะช่วยท าใหท้ราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว
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แปรเมื่อขจดัความสมัพนัธข์องตวัอ่ืนๆออกไป การที่ค่าความสมัพนัธบ์างส่วนระหว่างตวัแปรมีค่า
น้อยจะช่วยท าใหม้ั่นใจมากขึน้ว่ามีองคป์ระกอบในแมทริกสข์อ้มูลนั้น ในท านองเดียวกันถ้าค่า
ความสัมพันธ์บางส่วนในระหว่างตัวแปรมีค่าสูงจะเป็นตัวชี ้ให้เห็นว่า จะไม่มีองค์ประกอบ
ในแมทริกสข์อ้มลูนัน้ ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จะพิมพแ์มทริกสข์องความสมัพนัธ์บางส่วนใน
รูปของ Anti-Image Correlation Matrix นอกจ่ากนีย้งัมีวิธีอ่ืนที่ใชต้รวจสอบแมทริกสค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรว่ามีความเหมาะสมที่จะใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหรือไม่ ก็คือ Bartlett Test of 
Sphericity ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่ใชใ้นการทดสอบแมทริกสค์วามสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร การ
เพิ่มจ านวนตัวอย่างจะท าใหว้ิธี Bartlett Test เพิ่มความไวต่อการคน้หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรมากขึ ้น ในท านองเดียวกันยังมีวิ ธีของ Measure of Sampling Adequacy (MSA) ที่ ใช้
ตรวจสอบแมทริกส์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือไม่ ค่าของ MSA จะมีพิสัยอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า MSA มีค่าเท่ากับ 1 
หมายความว่า ตวัแปรแต่ละตวัจะถกูท านายโดยปราศจากความคลาดเคลื่อนจากตวัแปรอ่ืนๆ การ
ตีความหมายของค่า MSA ท าไดด้งันี ้ 

 0.90 – 1.0 = ยอดเยี่ยม 
 0.80 – 0.89 = ดีมาก 
 0.70 – 0.79 = ปานกลาง 
 0.60 – 0.69 = พอใช ้
 0.00 – 0.59 = ใขไ้ม่ได ้

โดยค่าของ MSA นีจ้ะเพิ่มขึน้ถา้ 1) จ านวนตัวอย่างเพิ่มขึน้ 2) ค่าเฉลี่ยของ
ความสัมพันธ์เพิ่มขึน้ 3) จ านวนตัวแปรเพิ่มขึ ้น 4) จ านวนองค์ประกอบลดลง ผู้วิจัยจึงควร
ตรวจสอบค่า MSA แต่ละตวัแปรก่อน และหากพบว่าค่า MSA ของตวัแปรไหนอยู่ในระดบัต ่าหรือ
ใชไ้ม่ได ้ใหข้จัดตัวแปรนัน้ออกจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ จนกว่าจะไดค่้า MSA ที่ยอมรบัได ้
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้อีกหนึ่งขอ้ของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เงื่อนไขขององคป์ระกอบและ
โครงสรา้งจะตอ้งมีอยู่ในกลุ่มของตัวแปรที่เลือกมาศึกษา ดังนัน้ผูว้ิจัยตอ้งแน่ใจว่ากลุ่มตัวแปรที่
สังเกตและวัดมาศึกษาจะต้องมีความเที่ยงตรง (Validity) และความเหมาะสมในการที่จะใช้
วิเคราะห์องค์ประกอบ ทั้งนี ้เพราะว่าไม่มีเทคนิควิ ธีใดที่ใช้เป็นตัวกลางในการทดสอบความ
เหมาะสมของกลุ่มตัวแปรในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบนอกจากมีความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร
เท่านัน้ 
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4. การเลือกวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ในขั้นตอนนีผู้ว้ิจัยต้องค านึงถึง
ปัจจยั 2 ขอ้นี ้คือ  

 4.1 การเลือกใชว้ิธีการวิเคราะหห์รือสกัดองค์ประกอบ ระหว่างวิธีการ
วิ เคราะห์แบบหาส่วนประกอบหลัก (Component Analysis) กับวิ ธีการวิ เคราะห์แบบหา
องคป์ระกอบรว่ม (Common Factor Analysis)  

 เริ่มจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (Component Analysis) เป็น
วิธีการที่ใชเ้มื่อมีวัตถุประสงคท์ี่จะหาภาพรวมของขอ้มูลสารสนเทศทัง้หมดหรือความแปรปรวน
รวม (Total Variance) เก่ียวกบัขอ้มลูเดิมโดยใหม้ีจ  านวนองคป์ระกอบนอ้ยที่สดุในจดุมุ่งหมายของ
การใชใ้นการท านาย วิธีการวิเคราะหช์นิดนีไ้ดแ้ก่ การวิเคราะหส์่วนประกอบแกนหลกั (Principal 
Component Analysis) โดยจะพิจารณาความแปรปรวนร่วมก่อนแล้วสกัดองค์ประกอบโดยให้
สดัส่วนที่เป็น ความแปรปรวนเฉพาะ (Unique Variance หรือ Error Variance) ใหม้ีค่านอ้ยที่สุด 
ขัน้ตอนของการวิเคราะหเ์ริ่มจากการใหค่้า 1 (Unity) อยู่ในเสน้ทแยงมมุของแมทรกิสค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปร ซึ่งบอกถึงความแปรปรวนรวม จากนัน้ก าจัดตัวที่มีค่านอ้ยที่สุดออกไป เหลือแต่
ส่วนที่เรียกว่า องคป์ระกอบร่วมที่เรียกว่า แมทริกสอ์งคป์ระกอบ (Factor Matrix) ซึ่งค่าของส่วนที่
เป็น Communalities (ค่าประมาณของความแปรปรวนที่แชร์ร่วมกันอยู่ระหว่างตัวแปรกับ
องคป์ระกอบ) จะอยู่ในเสน้ทแยงมมุของแมทรกิสอ์งคป์ระกอบ 

 วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Common Factor Analysis) เป็น
วิธีการที่ใชใ้นวัตถุประสงคเ์พื่อคน้หาองคป์ระกอบร่วมหรือมิติร่วมที่ตัวแปรต่างๆแชรร์่วมกันอยู่ 
การวิเคราะห์ชนิดนี ้ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบแกนหลัก (Principal Axis Foctoring, 
Maximum Likelihood, Alpha Foctoring, Image Factoring, Unweighted Least Squares, and 
Generalized Least Squares) การวิเคราะห์ชนิดนี ้จะตรงกับจุดทุ่งหมายของการวิเคราะห์
องคป์ระกอบที่แบ่งความแปรปรวน (Total Variance) ออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ความแปรปรวนร่วม 
(Common Variance) 2) ความแปรปรวนเฉพาะ (Specific Variance) และ 3) ความแปรปรวน
คลาดเคลื่อน (Error Variance)  

 ผู้วิจัยต้องเลือก 2 วิธีดังกล่าว โดยขึน้อยู่กับหลักเกณฑ์ 2 ข้อดังนี ้1) 
วตัถปุระสงคข์องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 2) ความรูเ้ก่ียวกบัความแปรปรวนของตวัแปร อย่างไร
ก็ตามวิธีการวิเคราะหส์่วนประกอบหลกัและส่วนประกอบร่วมจะใหผ้ลเหมือนกันเมื่อจ านวนตัว
แปรที่น ามาวิเคราะหม์ีมากกว่า 30 ตวัแปรขึน้ไป หรือค่า Communalities ของตวัแปรส่วนใหญ่มี
ค่า .60 ขึน้ไป 
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 4.2 การก าหนดจ านวนองคป์ระกอบตามโครงสรา้งที่สกัดไดจ้ากขอ้มูล 
การเลือกใชว้ิธีการสกัดองคป์ระกอบจะขึน้อยู่กับวัตถุประสงคข์องการวิจัย เมื่อกลุ่มของตัวแปร
ต่างๆถูกสกดัออกเป็นองคป์ระกอบ วิธีการสกดัองคป์ระกอบจะเริ่มจากการสกัดองคป์ระกอบแรก
ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่ตวัแปรต่างๆมาแชรร์่วมกนัโดยมีความแปรปรวนร่วมมากที่สดุ องคป์ระกอบ
ตวัที่สองจะเป็นองคป์ระกอบที่ตวัแปรต่างๆมาแชรร์่วมกนัโดยมีความแปรปรวนร่วมรองลงไปจาก
องคป์ระกอบแรก องคป์ระกอบตัวที่สามจะเป็นองคป์ระกอบที่ตัวแปรต่างๆมาแชรร์่วมกันโดยมี
ความแปรปรวนร่วมรองลงไปจากองคป์ระกอบที่สองไปเรื่อยๆ ปัญหาของการสกัดองคป์ระกอบ
ช่วงนีจ้ะเกิดขึน้คือ เมื่อไหร่ถึงจะหยุดการสกัด นั่นหมายถึง จ านวนองค์ประกอบที่สกัดได้นั้น
เหมาะสมและพอดีกับขอ้มูลเดิม เกณฑใ์นการที่จะหยุดเพื่อก าหนดจ านวนองคป์ระกอบมีหลาย
เกณฑ ์ไดแ้ก่ Latent Root (Eigenvalue) Criterion, A Priori Criterion, Percentage of Variance 
Criterion, Scree Test Criterion, Heterogeneity of Respondents Criterion เป็นต้น โดยเกณฑ์
ที่ เป็นที่นิยมคือ Latent Root ซึ่งจะพิจารณาเฉพราะองค์ประกอบที่มี ค่า Latent Root หรือ 
Eigenvalue มากกว่า 1.0 ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีนัยส าคัญ แต่วิธีนีจ้ะเหมาะสมเมื่อตัวแปรที่
วิเคราะหอ์ยู่ระหว่าง 20 ถึง 50 ตวัแปร  

5. การตีความหมายองคป์ระกอบ เป็นการตีความหมายขององคป์ระกอบ
และคดัเลือกองคป์ระกอบที่สกดัไดใ้นครัง้แรกนัน้ เป็นแมทริกสข์ององคป์ระกอบที่ยงัไม่มีการหมนุ
แกน (Unrotated Factor Matrix) ซึ่งจะแสดงจ านวนขององคป์ระกอบเบือ้งตน้ที่ไดจ้ากการสกัด
องคป์ระกอบ แมทริกสข์ององคป์ระกอบจะประกอบดว้ย น า้หนักองคป์ระกอบ (Factor Loading 
ซึ่งเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรกบัองคป์ระกอบ) ของตวัแปรแต่ละตวัในองคป์ระกอบทรี่ยงัไม่
มีการหมนุแกนซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องการลดจ านวนตวัแปรลงอยู่ในรูปของ
องคป์ระกอบเท่านัน้ แต่องคป์ระกอบที่ยังไม่ไดห้มุนแกนจะไม่สามารถใหข้อ้มูลสารสนเทศเพียง
พอที่จะตีความหมายได ้ทัง้นีเ้พราะน า้หนกัองคป์ระกอบ คือ ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแต่ละตวั
กบัองคป์ระกอบแต่ละอนั ถา้ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบระหว่างตวัแปรแต่ละตวัและองคป์ระกอบแต่
ละอนัยิ่งสงูจะท าใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าตวัแปรนัน้เป็นตวัแทนขององคป์ระกอบได ้การหมนุแกจะช่วยให้
องคป์ระกอบ โครงสรา้งดูง่ายและมีความหมายดีขึน้ ดังนั้นการหมุนแกนจึงเป็นกระบวนการที่
ส  าคัญเพื่อที่จะท าใหอ้งคป์ระกอบดูชัดเจนขึน้ นอกจากนีย้ังสามารถลบตัวแปรออกไปไดบ้างตัว 
และการเปลี่ยนวิธีการหมนุแกนแบบอ่ืน เพื่อช่วยในการตีความหมายหรือเพิ่มจ านวนองคป์ระกอบ
ที่แตกต่างกนัออกไปได ้
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ในการหมุนแกนองค์ประกอบ มีแกนหมุนที่ ง่ ายที่สุดคือ Orthogonal 
Rotation Method คือ การหมุนแกน 90 องศา วิธีการหมุนนี ้เรียกว่า Varimax, Equimax and 
Quartimax ส่วนการหมุนแกเป็นมุมแหลมเรียกว่า Oblique Rotation Method มีวิ ธีการหมุน
เรียกว่า Oblimin, Promax and Orthoblique โดยเกณฑใ์นการพิจารณาความส าคัญของน า้หนัก
องคป์ระกอบในการตีความหมายองคป์ระกอบ การท าการตดัสินใจจะขึน้อยู่กบัคณุค่าของน า้หนกั
องคป์ระกอบและจ านวนตัวแปรที่จะมาพิจารณา นั่นคือ การพิจารณาความมีนัยส าคัญของค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรกบัองคป์ระกอบ 

6. ความเที่ยงตรงของการวิเคราะห์องค์ประกอบ จะเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบและประเมินระดบัการสรุปผลจากการวิเคราะหจ์ากตวัอย่างอา้งอิงไปยงัประชาการ โดย
มีวิธีตรวจสอบและประเมินความเที่ยงตรง คือ Validation ท าไดโ้ดยการยืนยนัและประเมินผลการ
วิเคราะหโ์ดยการท าซ า้กับตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งและน าผลมายืนยันกับผลการวิเคราะหค์รัง้ก่อน 
การยืนยนัผลสามารถท าไดโ้ดยการแยกตวัอย่างออกเป็นสองกลุ่มแลว้วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของ
สองกลุ่มและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห ์วิธีการที่ใชใ้นการเปรียบเทียบรูปแบบขององคป์ระกอบ
ที่ไดจ้ากการวิเคราะหจ์ากกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน ไดแ้ก่ วิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) นอกจากนี ้ความคงที่ขององค์ประกอบยังขึน้อยู่กับสัดส่วน
ระหว่างจ านวนของตวัแปรกบักลุม่ตวัอย่าง จึงสอดคลอ้งกบันกัวิชาการไดแ้นะน าว่าใหเ้พิ่มสดัส่วน
ของตวัแปรกบักลุม่ตวัอย่างใหม้ากขึน้ 

7. การใช้ประโยชน์จากผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งขึน้อยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการน าผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบไปประยุกตใ์ช ้ทัง้เพื่อการลดจ านวนตัวแปร
ลงหรือเพื่อคัดเลือกตัวแปรว่าเหมาะสมต่อการที่จะน าไปใชใ้นการวิเคราะหบ์างอย่างต่อหรือไม่ 
รูปแบบการวิเคราะห์จะแตกต่างออกไป กล่าวคือ (1) ตรวจสอบแมทริกสข์ององคป์ระกอบและ
เลือกตัวแปรที่มีความสมัพันธ์สูงสุดกับองคป์ระกอบแต่ละตัวมาเป็นตัวแทนของตัวแปรชีว้ัดของ
องคป์ระกอบนัน้ สว่นตวัแปรอ่ืนๆที่มีความสมัพนัธก์นัต ่าจะถูกตดัทิง้ (2) น าตวัแปรที่ไดค้ดัเลือกมา
ใชเ้ป็นตัวแปรชีว้ัดหรือขอ้ความคิดเห็นเพื่อใชเ้ป็นมาตรส่วนการประเมินค่า (Rating Scale) ของ
แบบสอบถาม นอกจากนีย้งั (3) สามารถใหค้ะแนนตามน า้หนกัขององคป์ระกอบที่เรียกว่า คะแนน
องคป์ระกอบ (Factor Scores) เพื่อใชใ้นการเป็นตวัแปรในการวิเคราะหอ์ย่างอื่นต่อไป  

5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
ฉตัรศิร ิปิยะพิมลสิทธิ์ (2541) ไดอ้ธิบายถึงการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจไวว้่า 

เป็นเคร่ืองมือที่ใชส้  ารวจขอ้มลู ก าหนดจ านวนองคป์ระกอบ อธิบายความแปรปรวนร่วมระหว่างตวั
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แปรเมื่อผูว้ิจัยไม่มีหลักฐานหรือทฤษฎีเพียงพอส าหรับใชใ้นการกรอบสมมติฐานเก่ียวข้องกับ
จ านวนองคป์ระกอบของขอ้มลูที่วดัได ้ 

โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ มีขอ้ตกลงเบือ้งตน้ว่า 
1) Common Factors ทกุตวัมีความสมัพนัธก์นั 
2) ตวัแปรที่สงัเกตไดท้ัง้หมดตอ้งเป็นผลโดยตรงจาก Common Factors  
3) Unique Factors แต่ละตวัจะตอ้งไม่สมัพนัธก์นั 
4) ตวัแปรที่สงัเกตไดท้กุตวัจะตอ้งเป็นผลโดยตรงจาก Unique Factors  
5) Common Factors ทัง้หมดไม่สมัพนัธก์บั Unique Factors 

ขัน้ตอนในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจแบ่งได ้5 ขัน้ตอน คือ 
1) เก็บขอ้มลูและสรา้งเมทรกิสส์หสมัพนัธ ์
อันดับแรกในขั้นตอนของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลและน าขอ้มูลที่ไดม้าหาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ตอ้งการวิเคราะห ์และน ามา
เสนอในรูปแบบของเมทรกิสส์หสมัพนัธ ์

2) การสกดัองคป์ระกอบ 
ผู้วิจัยจะต้องค้นหาจ านวนองค์ประกอบที่มีความสามารถเพียงพอที่จะ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ โดยวิธีการที่ใชม้ากในโปรแกรม SPSS คือ วิธี 
Principal Component Analysis โดยผลลพัธท์ี่ไดจ้ะน ามาเป็นสว่นในการตดัสินใจเก่ียวกบัจ านวน
ขององคป์ระกอบที่จะน าไปวิเคราะหต่์อไป กฎที่นิยมใชใ้นการก าหนดจ านวนองคป์ระกอบ คือ 
Eigenvalue ค่า Loading ที่ไดม้าจะอยู่ใตห้วัขอ้ Factor ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรแต่ละตัวกับองค์ประกอบ โดยค่า Loading จะมีพิสัยระหว่าง -1 ถึง 1 จากนั้นจะมีค่า 
Communality ก็คือเปอรเ์ซ็นของความแปรปรวนของตวัแปรแต่ละตวักบัองคป์ระกอบ 

3) เลือกวิธีหมนุแกน 
หลงัจากไดค่้าที่มาจากการสกกัดองคป์ระกอบแลว้ ซึ่งยงัคงเป็นเรื่องยากใน

การแปลขอ้มูลความหมายขององค์ประกอบ โดยสังเกตไดจ้ากค่า Loading ที่สูงมากๆ วิธีการ
ต่อมาจึงตอ้งท าการหมนุแกน ซึ่งมี 2 วิธี คือ 1) Orthogonal ใชใ้นกรณีที่ตวัแปรเป็นอิสระจากกนั มี
วิธีการย่อยใหเ้ลือกอีก 3 แบบ คือ 1.1 Varimax 1.2 Equamax 1.3 Quartimax และวิธีหมุนแกน
อีกหมึ่งวิธี คือ 2) Oblique แบบ Oblimin ใชใ้นกรณีที่ตวัแปรแต่ละตวัสมัพนัธก์นั โดยโปรแกรมจะ
เลือกหมุนโดยวิธี Orthogonal แบบ Varimax หลังจากหมุนแกนแล้ว ค่า Loading จะมีการ
กระจายระหว่างองคป์ระกอบ ซึ่งท าใหก้ารแปลขอ้มลูความหมายขององคป์ระกอบง่ายขึน้ 



  95 

4) เลือกค่า Loading  
เพื่อจะไดท้ราบว่าตัวแปรใดบรรจุอยู่ในองคป์ระกอบใด สามารถท าไดโ้ดย

การพิจารณาจากค่า Loading ซึ่งปกติจะใชเ้กณฑท์ี่ .3 - .4 แต่สามารถประยุกตใ์ชไ้ดต้ามความ
เหมาะสม ถา้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีเพียง 100 ค่า Loading ควรใชอ้ย่างต ่า .4 และจะใชเ้กณฑ ์
Loading อย่างต ่า .3 เมื่อขนาดกลุม่ตวัอย่างมีมากกว่า 175  

5) การตัง้ชื่อองคป์ระกอบ 
การตัง้ชื่อองคป์ระกอบควรจะสัน้ โดยอาจจะใชเ้พียงแค่ 1-2 ค า นอกจากนี ้

ยงัตอ้งมีความหมายสอดคลอ้งกับโครงสรา้งขององคป์ระกอบ โดยพิจารณาจากความคลา้ยคลึง
กนัระหว่างตวัแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบ ผูว้ิจยัคน้ควา้มาตามโครงสรา้งของทฤษฎี ก็อาจจะตอ้งการ
ใชช้ื่อองคป์ระกอบตามทฤษฎีที่ไดค้น้ควา้มาหรือผูว้ิจยัอาจจะตัง้ชื่อใหม่ที่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ผูว้ิจยัเอง 

5.3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
5.3.1 ความหมายและทฤษฎี 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติที่มีอ  านาจ
การทดสอบสงูและเหมาะกับการวิจยัทางสงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร์ (นงลกัษณ ์วิรชัชัย, 
2555) โดยมีคณุประโยชนท์ี่ส  าคญัก็คือ การลดปริมาณขอ้มลูหรือตวัแปร ผ่านทางการรวมตวัแปร
หลายตวัที่สมัพนัธก์นั สรา้งเป็นตวัแปรใหม่ที่เป็นตวัแปรที่เป็นคณุลกัษณะ (Trait) และผลจากการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบนอกจากจะช่วยใหน้ักวิจัยไดผ้ลการวัดที่ถูกตอ้งแลว้ ยังช่วยใหเ้ขา้ใจถึง
โครงสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้และความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้และองค์ประกอบ 
นอกจากนีย้งัสามารถน าองคป์ระกอบไปใชใ้นการวิเคราะหศ์กึษาความสมัพนัธต่์อไป 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นสถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม (Multivariate 
Statistical Analysis) ประเภทเทคนิคตวัแปรสมัพนัธก์นั (Interdependent Techniques) โดยการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ที่นักวิจัยมีทฤษฎีหรือมีโมเดลการวัดแล้ว และค่อนขา้งแน่ใจว่าข้อมูลซึ่งมีหลายตัวแปรนั้นจะ
รวมกนัเป็นจ านวนทัง้หมดก่ีองคป์ระกอบ และเป็นองคป์ระกอบชนิดใด ดงันัน้การใชส้ถิติวิเคราะห์
เป็นเพียงเครื่องมือพิสูจน์ความถูกตอ้งของโมเดลการวัด เพื่อยอมรบัหรือปฏิเสธทฤษฎีการวัด
คณุลกัษณะที่ศกึษา 

5.3.2 วตัถปุระสงคข์องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
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วัตถุประสงคข์องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันนั้นคลา้ยกับวัตถุประสงค์
ของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ แต่แตกต่างกนัที่การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนันัน้
เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยนัว่าโมเดลการวดัที่ไดจ้ากขอ้มลูเชิงประจกัษ์และโมเดลการวดัที่ไดจ้าก
ทฤษฎีสอดคลอ้ง (Fit) กนัจรงิ ซึ่งสรุปวตัถปุระสงคอ์อกมาได ้4 ประการดงันี ้

5.3.2.1 เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวับ่งชีห้รือองคป์ระกอบตามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อที่จะยืนยนัโมเดลการวัดองคป์ระกอบที่สรา้งขึน้ตามหลกัทฤษฎี อนัเป็นการ
สรุปสาระขอ้มลู ซึ่งสามารถน าไปใชต้รวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct Validity)  

5.3.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้กับ
องคป์ระกอบในโมเดลการวัด การสรา้งองคป์ระกอบเป็นตัวแทนในการวัดจะเป็นตัวแทนของตัว
บ่งชี ้จ  านวนมาก ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณข้อมูล (Data Reduction) เพื่อที่จะได้จ านวนของ
องคป์ระกอบที่นอ้ยลงโดยอิงจากโมเดล 

5.3.2.3 เพื่อสรา้งตวัแปรใหม่ โดยการประมาณค่าคะแนนองคป์ระกอบจาก
ชดุตวัแปรที่สงัเกตได ้

5.3.2.4 เพื่อศึกษาประยุกตใ์ชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน เช่น (1) 
งานวิจัยที่ผู ้วิจัยมุ่งที่จะพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด และเครื่องมือวัด
คุณลักษณะที่มีทฤษฎีรองรบั (2) งานวิจัยที่มุ่งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชีต้ามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (3) งานวิจัยที่นักวิจัยตอ้งการลดจ านวนตัวแปร (4) งานวิจัยที่มุ่งตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct Validity) ของเครื่องมือ (5) งานวิจัยที่นักวิจัยมุ่งศึกษาและ
พฒันาโมเดลการวดั เพื่อยืนยนัความถกูตอ้งชองทฤษฎีการวดัใหม่ๆ 

5.3.3 หลกัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัถูกพฒันาเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่อง

ของการวิเคราะหเ์ชิงส ารวจ ผ่านทางการศึกษาความสมัพันธ์ตัวแปรหลายตัว และนักวิจัยตอ้งมี
กรอบแนวคิดที่มีทฤษฎีรองรบั เพื่อที่จะยืนยนัว่าโมเดลการวดัองคป์ระกอบนัน้สอดคลอ้งกบัขอ้มลู
เชิงประจกัษ์และเพื่อลดจ านวนตวัแปรโดยสรา้งเป็นองคป์ระกอบ (Factor) เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์
หรือตีความต่อไป 

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็นโมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) หรือ โมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship: LISREL) 
ซึ่งในโมเดลประกอบดว้ยตวัแปรแฝง (Latent Variables) หรือองคป์ระกอบซึ่งแทนดว้ยสญัลกัษณ์
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รูปวงกลมหรือวงรี และตัวแปรที่สังเกตได้ (Observed Variables) ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์รูป
สี่เหลี่ยม โดยมีลกูศรแสดงเสน้ทางอิทธิพล ดงัภาพประกอบ 3 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 โมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั  

5.3.4 วิธีการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.3.4.1 ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจัยและมีการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับ

การวิจยัและสรา้งกรอบแนวคิดการวิจยัหรือโมเดล  
5.3.4.2 ก าหนดแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าควรมี 100 คน และควรมีอย่างนอ้ย 5 – 10 คนต่อ 1 ตวับ่งชี ้หรือ 
10 – 20 คนต่อหนึ่งพารามิเตอร ์ในกรณีที่โมเดลมีความซบัซอ้นมากหรือมีความคลาดเคลื่อนใน
การสรา้งโมเดลสูง หรือตัวแปรมีการแจกแจงไม่เป็นเสน้โคง้ปกติ ควรเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้
มากขึน้อย่างนอ้ย 15 คนต่อพารามิเตอร ์และควรวางแผนใหไ้ดข้อ้มลูที่เป็นตวัแปรมีระดบัการวัด
แบบอนัตรภาคเป็นอย่างต ่า 

5.3.4.3 เมื่อไดข้อ้มลูแลว้ ก่อนการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั ตอ้งมีการ
ตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ก่อน 5 ขอ้ ดงันี ้(1) หน่วยตวัอย่างตอ้งมาจากการสุม่และเป็นอิสระต่อ
กนั (2) ตวัแปรหรือตวับ่งชีต้อ้งเป็นตวัแปรต่อเนื่องและมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ (3) ตวัแปรตอ้งมี
ความสมัพนัธก์นั และลกัษณะความสมัพนัธเ์ป็นแบบเสน้ตรง (4) การกระจายของตวัแปรหนึ่งใน
ทุกค่าของอีกตัวแปรหนึ่งมีค่าไม่ต่างกัน (5) ตัวแปรหรือตัวบ่งชีเ้ป็นตัวแปรที่วัดคุณลักษณะหรือ
องคป์ระกอบเดียวกัน มีความสมัพันธ์กัน ตรวจสอบจากค่า Kaiser-Myer-Olkin’s Measures of 
Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งผลการวิเคราะห์ควรมีค่าเกิน 0.6 ผลการทดสอบ KMO ใน
ภาพรวมด้วย  Bartlett’s Test of Sphericity ควรปฏิ เสธสมมติฐาน ซึ่ งแสดงว่ าตัวแปรมี

K1 

K2 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 



  98 

ความสมัพนัธก์นัมากพอที่จะวิเคราะหอ์งคป์ระกอบได ้จะเห็นไดว้่าขอ้ตกลงที่กลา่วมา ไม่มีขอ้ที่ว่า
ดว้ยเทอมของความคลาดเคลื่อนของตวับ่งชีท้กุตวัเป็นอิสระต่อกนัและเป็นอิสระต่อองคป์ระกอบ 

5.3.4.4 ต่อมาเป็นขัน้ตอนของการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่สามารถวิเคราะห ์SEM ได ้โดยในการวิเคราะหข์อ้มลูสามารถแบ่งย่อยไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

 ขั้นตอนที่  1 การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดย
ประเมินค่าพารามิเตอรใ์นโมเดลผ่านวิธี Maximum Likelihood Estimation รวมทั้งการทดสอบ
นัยส าคัญของค่าพารามิเตอรแ์ละการทดสอบสมมติฐานของโมเดลว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ โดยใช้สถิติทดสอบ เช่น ค่า  Chi Square, Goodness of Fit, and Root Mean 
Square Residual 

 ขัน้ตอนที่ 2 การปรบัโมเดล เป็นการปรบัโมเดลใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิง
ประจักษ์ไดโ้ดยปรบัค่าพารามิเตอร ์โดยใช้เกณฑค่์าของ Standardized Residuals ซึ่งควรมีค่า
ระหว่าง -2 และ +2  

 ขั้นตอนที่ 3 การตีผลการวิเคราะห ์ขั้นตอนนีจ้ะคลา้ยกับการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ นักวิจัยตอ้งรายงานค่าน า้หนักขององคป์ระกอบ (Factor Loading) ซึ่ง
บอกน า้หนักของตัวแปรในองค์ประกอบ นอกจากนี ้รายงานค่าความแปรปรวนที่องค์ประกอบ
สามารถอธิบายไดค่้าที่ไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของรายงานค่าสถิติที่ใชท้ดสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ และรายงานค่าสัมประสิทธิ์ในการสรา้งองคป์ระกอบ (Factor 
Score Regression) นอกจากนี ้อาจต้องตรวจสอบความตรงของผลการวิเคราะห์ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอย่างอีกชดุหนึ่ง (Additional or Validated Sample) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล 

โดยสรุปแลว้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน นับว่าเป็นเทคนิคการวิเคราะห์
ขอ้มลูแบบตวัแปรมีความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรดว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อยืนยนัว่าโมเดลที่
ไดจ้ากขอ้มูลเชิงประจักษ์และโมเดลที่ไดจ้ากทฤษฎีสอดคลอ้งกันจริง นอกจากนีย้ังใชเ้พื่อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวับ่งชีห้รือตวัแปรท่ีสงัเกตได ้และความสมัพนัธร์ะหว่างชดุองคป์ระกอบหรือ
ตวัแปร และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัยงัสามารถใชใ้นการลดขอ้มลูหรือตวัแปรอีกดว้ย 
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6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยในประเทศ 

กิตติภฏั รตัตนสุสรณ ์(2561) ไดศ้กึษาภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธข์องผูบ้รหิารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้  าและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปรียบเทียบระกับการบริหารความ
เสี่ยงของโรงเรียนตามปัจจัยดา้นบุคคลของครู เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าเชิงกล
ยุทธข์องผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน และภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธข์อง
ผูบ้รหิารสถานศกึษาที่สามารถพยากรณก์ารบรหิารความเสี่ยงของโรงเรียน โดยผลการวิจยัพบว่า 

1) ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นที่มาก
ที่สดุ คือ ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ ์

2) การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ดา้น
การก าหนดวตัถปุระสงคม์ีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ  

3) การรบัรูเ้ก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยดา้น
บุคคลของครูพบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการรบัรูเ้ก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

4) ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนมีความสมัพนัธก์นัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

5) ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณก์ารบริหาร
ความเสี่ยงของโรงเรียนโดยรวม ไดร้อ้ยละ 81.0 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยดา้นที่
ส่งผลมากที่สดุ คือ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ ์รองมา คือ ดา้นการสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ร 
และการจดัตัง้ควบคมุองคก์รใหส้มดลุ ตามล าดบั 

จิรชยา จาระนัย (2559) ไดศ้ึกษาระดับกระบวนการบริหารโครงการ Mini English 
Program (MEP) ของโรงเรียนประถมศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับกระบวนการบริหารโครงการ Mini English Program 
(MEP) ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สดุทกุ
ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นขัน้ตอนการก าหนดโครงการ ดา้นขัน้ตอนการเปิด
โครงการ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติโครงการ และด้านขั้นตอนการวางแผนโครงการ และผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับกระบวนการบริหารโครงการ Mini English Program (MEP) ของ
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โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ วฒุิการศกึษาของครู และประสบการณก์ารสอน พบว่า 

1. ครูที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานกระบวนการบรหิารโครงการ 
โดยรวมไม่ต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นขั้นตอนการก าหนดโครงการแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

2. ครูที่มีวฒุิการศกึษาทางภาษาองักฤษต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังาน
กระบวนการบรหิารโครงการ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
กระบวนการบรหิารโครงการ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

นิมิตร ธิยาม (2558) ไดศ้กึษาการประเมินโครงการหอ้งเรียนพิเศษ เอ็ม อี พี โรงเรียน
จอมทอง ผลการประเมินพบว่า โดยรวมทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื ้องต้น ด้ าน
กระบวนการ และดา้นการผลิต มีผลการประเมินสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้ม หลักการและเหตุผล สัตถุประสงค ์และเป้าหมายของโครงการ
ห้องเรียนพิเศษเอ็ม อี พี โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
วิสัยทัศน ์และเป้าหมายของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การติดสินถือว่าผ่านเกณฑ์ ด้านปัจจัยเบือ้งต้นพบว่ามีความเหมาะสมและโดยทั่วไป
เพียงพอถึงมาตรฐานระดับสูง เทียบกับเกณฑก์ารประเมินถือว่าผ่านเกณฑ ์ในดา้นกระบวนการ 
พบว่า กระบวนการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมในระดบัสงู เทียบกบัเกณฑก์ารประเมินถือว่า
ผ่านเกณฑ ์ในดา้นผลผลิตพบว่าผูป้กครอง นกัเรียน และนกัเรียนมีความพึงพอใจ โดยทั่วไปแลว้
จะอยู่ในระดบัสงู เทียบกบัเกณฑก์ารประเมินถือว่าผ่านเกณฑ ์

อาทิตย์ อาจหาญ (2558) การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่ง
หมายเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการวิจยัพบว่า 

1. รูปแบบการประเมินการจดัการเรียนรูข้องโรงเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะเป็นแผนภูมิโครงสรา้งที่สัมพันธ์กัน 7 องคป์ระกอบ คือ 
หวัขอ้การประเมิน วตัถุประสงคข์องการประเมิน สิ่งที่มุ่งประเมิน  วิธีการประเมิน ผูท้  าการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมินและผูใ้ชส้ารสนเทศโดยมีวัตถุประสงคข์องการประเมินเพื่อเป็นสารสนเทศใน
การพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรูข้องโรงเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรร์ะดับมธัยมศึกษา
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ตอนปลาย สิ่งที่มุ่งประเมินประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นปัจจยัเบือ้งตน้
ในการจัดการเรียนรู  ้ดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ดา้นผลผลิตการจัดการเรียนรู้และดา้นการ
บริหารเครือข่าย การจดัการเรียนรู ้วิธีการประเมินประกอบดว้ยขัน้ตอนในการประเมินเครื่องมือที่
ใชใ้นการประเมินและระยะเวลาการประเมิน เกณฑก์ารประเมินเป็นเกณฑส์มับูรณท์ี่พฒันาโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

2. ผลการประเมินรูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียนหอ้ง เรียน
พิเศษวิทยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ดา้นความเหมาะสม ดา้นความถกูตอ้ง ดา้นความ
เป็นไปได ้และดา้นประโยชนใ์นการน าไปใชโ้ดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยสรุปรูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรูข้องโรงเรียน
หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรร์ะดับมธัยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึน้ ท าใหโ้รงเรียนมีพฒันาการ
ในการจดัการเรียนรูแ้ละมีมาตรฐานการประเมินดา้นการใชป้ระโยชน ์มีความเหมาะสม มีความถูก
ตอ้งและมีความเป็นไปไดส้ามารถน าไปใชใ้นสถานการณจ์รงิได ้

เกวลิน ไชยสวสัดิ์ (2557) วิจยัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวับ่งชีค้ณุภาพการจดั
การศึกษาหอ้งเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้คุณภาพการจัด
การศึกษาหอ้งเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา และเพื่อสรา้งแนวทางการพฒันาตามองคป์ระกอบและตวับ่งชีค้ณุภาพการ
จดัการศึกษาหอ้งเรียนพิเศษโครงการพฒันาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้คุณภาพการจัดการศึกษา
หอ้งเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มธัยมศกึษาประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) ดา้นความพรอ้มของสถานศึกษาและบุคลากร 2) 
ดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา 3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 4) ดา้นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนด้านความพร้อมของ
สถานศกึษาและบคุลากรมี 3 แนวทาง คือ 1) การเตรียมความพรอ้มในดา้นบคุลากรที่เก่ียวขอ้งกบั
โครงการ SME 2) การเตรียมความพรอ้มในดา้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ SME 3) การ
เตรียมความพรอ้มดา้นการประเมินผลโครงการและการพัฒนาโครงการ SME อย่างต่อเนื่องดา้น
การบรหิารจดัการสถานศกึษามี 3 แนวทาง คือ 1) การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการโครงการ SME 
2) การพัฒนาสถานที่ สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู ้3) การพัฒนาดา้นบุคลากรในโครงการ 
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SME ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามี 2 แนวทาง คือ 1) การก าหนดคณุสมบติัหนา้ที่และ
สนับสนุนใหบุ้คลากรทุกคนที่เก่ียวขอ้งกับโครงการ SME ไดม้ีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการ 2) ก าหนดใหม้ีการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนและด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนมี 2 แนวทาง คือ 1) ดา้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนจากบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับโครงการ SME 2) การส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดน้ าความรูท้ี่ไดร้บัจากการเรียนการสอนในโครงการ SME ไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงในการ
ด าเนินชีวิต ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้คือ 1) กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งควรมีการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหข้ยายการศึกษาในรูปแบบของการจดัการเรียนการสอน
หอ้งเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร  ์คณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษ (SME) โดยการก าหนด
หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ระบบติดตามประเมินผลและการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 2) ใชอ้งคป์ระกอบและตวับ่งชีท้ี่ไดจ้ากงานวิจัยมาใชใ้นการ
ประเมินผลโครงการ 3) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในชุมชนได้มีส่วนในการสนับสนุนให้
โรงเรียนไดม้ีแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายและมีความทนัสมัยมีการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ 
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 4) การน าแนวทางไปใชค้วรประยุกตใ์หเ้หมาะสมกับบริบทและ
ความพรอ้มของโรงเรียน 

อดิศกัดิ์ มุ่งชู (2555) ศึกษาพฒันารูปแบบการบริหารงานการพฒันาหอ้งเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาองคป์ระกอบและพฒันารูปแบบการ
บริหารงานการพัฒนานักเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและ 2) พฒันารูปแบบ
การบริหารงานการพัฒนานักเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า  
องคป์ระกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนที่เปิดสอนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีและหวัหนา้งานผูร้บัผิดชอบโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพบว่า 
องคป์ระกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีมี 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การพัฒนาดา้นบริหาร 2)การพัฒนาดา้นวิชาการ 3) การ
พฒันาดา้นบุคลากรและ 4) การพฒันาดา้นปัจจัยเอือ้ต่อการเรียนการสอนไดต้ัวบ่งชี ้จ  านวน 64 
ตัวบ่งชี ้ และการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ คือ 1) การพัฒนาดา้นบริหาร  2) การพัฒนาด้าน
วิชาการ 3) การพฒันาดา้นบคุลากรและ 4) การพฒันาดา้นปัจจยัเอือ้ต่อการเรียนการสอนเป็นการ
น าวงจรคุณภาพ PDCA มาบริหารงานการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละ
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เทคโนโลยีจากการทดลองใชรู้ปแบบการบริหารงานการพัฒนาหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีพบว่า ผลการประเมินตัวบ่งชีค้วามส าเร็จขององคป์ระกอบของการพฒันารูปแบบการ
บริหารงานการพัฒนาหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 64 ตัวบ่งชี ้โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นอกจากนีผ้ลการประเมินรูปแบบการบริหารงานการพัฒนา
หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีผูร้่วมสัมมนามีความเห็นว่า เป็นรูปแบบที่ดีมีความ
เหมาะสมมีความเป็นไปไดแ้ละมีประโยชนต่์อการน าไปใชอ้ย่างยิ่ง 

กรรณิการ ์พงศ์กิตติธัช (2553) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บรหิารความเสี่ยงในโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาหนองคาย ผลการวิจยั
พบว่า สภาพการบริหารความเสี่ยงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู อยู่ในระดับมากทั้ง
โดยรวมและรายดา้น และผูบ้ริหารกับครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงไม่
แตกต่างกันทัง้โดยรวมและรายดา้น ปัญหาการบริหารความเสี่ยงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูอยู่ในระดบันอ้ยทัง้โดยรวมและรายดา้น และผูบ้ริหารกบัครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา
การบริหารความเสี่ยงไม่ต่างกันทัง้โดยรวมและรายดา้น ผูบ้ริหารในโรงเรียนทัง้ 3 ขนาดเห็นว่า
โรงเรียนมีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน และมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพการบรหิารความเสี่ยงไม่แตกต่างกนัทัง้โดยรวมและรายดา้น ผูบ้ริหารในโรงเรียนทัง้ 
3 ขนาดเห็นว่าโรงเรียนมีปัญหาการบรหิารความเสี่ยงอยู่ในระดบันอ้ยทัง้โดยรวมและรายดา้น และ
มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงไม่แตกต่างกันทัง้โดยรวมและรายดา้น ครูใน
โรงเรียนทัง้ 3 ขนาดเห็นว่าโรงเรียนมีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดบัมากทัง้โดยรวมและรายดา้น 
และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารความเสี่ยงไม่แตกต่างกนัทัง้โดยรวมและรายดา้น ครู
ในโรงเรียนทัง้ 3 ขนาดเห็นว่าโรงเรียนมีปัญหาการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับนอ้ยทัง้โดยรวม
และรายดา้น และมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงไม่แตกต่างกันทัง้โดยรวม
และรายดา้น เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฎว่าครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่เห็นว่า
โรงเรียนมีปัญหาการบริหารความเสี่ยงดา้นกลยุทธม์ากกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลาง นอกจากนัน้
ไม่ต่างกนั 

สมุนา เสือเอก (2552) ไดศ้กึษาการบรหิารความเสี่ยงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดต่อการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ผูบ้ริหารชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าผูบ้ริหาร
หญิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 ทกุดา้น ผูบ้รหิารที่มีประสบการณใ์นการท างานมากมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงสงูกว่าผูบ้ริหารที่มีประสบการณใ์นการท างานนอ้ยอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 ทกุดา้น ผูบ้รหิารที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสงูกบัต ่า และผูบ้รหิารที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางกับต ่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แต่ผูบ้ริหารที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสูงกับปานกลาง มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชนในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะหก์ าหนดกรอบแนวคิดการบรหิารความ
เสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, เพื่อวิเคราะหปั์จจัยความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และเพื่อวิเคราะหแ์นวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัความเสี่ยงในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ด้านการเรียนการสอน ดา้นการเงิน ดา้นความมั่นใจทางการ
ศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารจัดการความเปลอดภัย โดยปัจจัยความเสี่ยงของ
สถานศกึษาในเมือง นอกเมืองและในแต่ละภมูิภาคมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และแนวทางการบริหารความเสี่ยงพบว่าปัจจัยความเสี่ยงดา้นการเรียนการสอนควรใช้
วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงการ
ถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจยัเสี่ยงดา้นการเงินควรใชว้ิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคมุและหา
มาตรการในการป้องกนัความเสี่ยง ปัจจยัดา้นความมั่นใจทางการศึกษาควรใชว้ิธีการควบคมุและ
หามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีคือชุมชน ผูป้กครอง และ
ผูป้ระกอบการ ปัจจยัความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มควรใชก้ารบริหารความเสี่ยงโดยการควบคมุและ
หามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงดา้นการ
บริหารจดัการความปลอดภยัควรใชก้ารควบคมุและหามาตรการในการป้องกนัความเสี่ยง รวมไป
ถึงการมีสว่นรว่มของภาคีคือชมุชน ผูป้กครอง และผูป้ระกอบการ  

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
มาเตจ ์มาซารแ์ละมาเรีย ฮูดาโควา (Matej Masár และ Mária Hudáková ,2019) 

ไดว้ิเคราะหส์ถานะปัจจุบนัของการประเมินความเสี่ยงของโครงการทั่วโลก โดยอาศยัการวิจยัเชิง
ประจักษ์ของตัวเองซึ่งจัดท าโดยผู้เขียนในปี 2018 และ 2019 ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการ   
ประสบการณแ์ละระดับการศึกษาในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ การวิจัยมุ่งเนน้ไปที่การ
วิเคราะหส์ถานะปัจจุบนัของการประเมินความเสี่ยงของโครงการในทวีปต่างๆ ผูเ้ขียนมุ่งเนน้ไปที่
ระดับเฉลี่ยของการใชก้ารวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึง
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ระดบัประสบการณก์ารบริหารความเสี่ยงของโครงการโดยผูจ้ดัการโครงการ และความซบัซอ้นของ
การเรียนรูใ้นการใชว้ิธีการและเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงของโครงการเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ค าแนะน าบางประการถูกก าหนดขึน้เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูจ้ดัการโครงการในดา้นการบรหิาร
ความเสี่ยงของโครงการ จากผลการศกึษาเชิงประจกัษพ์บว่ามีความจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่การศึกษา
ในดา้นการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยโรงเรียนอาจเปิดสาขา
การศึกษาใหม่ซึ่งสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยง ซึ่งอาจพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขนัขององคก์รและผูจ้ดัการโครงการจึงอาจด าเนินโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
มีความเป็นไปไดท้ี่จะแนะน าใหผู้จ้ัดการโครงการศึกษาเพิ่มเติมในดา้นการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการ เนื่องจากระดับการใชก้ารจัดการความเสี่ยงในโครงการ (ในการวิจัยเชิงประจักษ์) ใน
ปัจจบุนัยงัขาดแคลนอยู่มาก 

ดูอา แอบอูด (Duaa Abaoud ,2018) ไดท้ าวิจัยเชิงปฏิบติัการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแนวปฏิบติัในการจัดการความรูก้ับการจัดการความเสี่ยงขององคก์รในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อที่จะตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่างความรูแ้ละองคป์ระกอบของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กรในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความเสี่ยง และการสื่อสารและการให้
ค าปรกึษาเรื่องความเสี่ยง ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคก์รใน
ช่วงแรกของการน าไปใช้จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับเทคนิคการระบุการวิเคราะห์และการ
ประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยมนุษย ์การปฏิสมัพันธ์ของมนุษยค์าดว่าจะช่วยใหอ้งคก์รตระหนัก
มากขึน้ถึงเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง การสรา้งความไวว้างใจในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการก าหนดพืน้ฐานของการประเมินกระบวนการความเสี่ยง เมื่อบุคคลภายในองคก์ร
ตระหนักมากขึน้เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงและรับความเสี่ยงที่พวกเขารูว้่า
ตนเองเป็นเจ้าของ การจัดการความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสามารถมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึน้ ผล
การศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่าการก ากบัดแูลของผูบ้ริหารระดบัสงูของการประเมินความเสี่ยงที่ผ่านการ
จดัการความรูจ้ะลดลงเมื่อมีการใชร้ะบบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดบัการรบัรูท้ี่เพิ่มขึน้ 

จิงเล่ย เมง (Jinglei Meng ,2018) ไดศ้ึกษาโครงการความร่วมมือภาครฐัและเอกชน
การบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการศึกษา พบว่า ในแง่ของโครงสรา้งการจัดหาเงินทุนที่
ซบัซอ้นของโครงการ ความร่วมมือภาครฐัและเอกชนเพื่อการศึกษาความเสี่ยงระดับมหภาคและ
จุลภาคที่มากขึน้และจากการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัสถานการณปั์จจุบนัของโครงการความร่วมมือ
ภาครฐัและเอกชนในอุตสาหกรรมการศึกษาการศึกษานีน้  าเสนอวิธีการทบทวนโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
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รว่มกบักระบวนการล าดบัชัน้การวิเคราะหส์  าหรบัการจดัการความเสี่ยงแทรกแซงการบรหิารความ
เสี่ยงของโครงการในระยะเริ่มตน้ปรบัปรุงค่าสมัประสิทธิ์ความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและแจง้เตือน
ล่วงหนา้ซึ่งมีผลดีในการด าเนินโครงการความร่วมมือภาครฐัและเอกชน ดา้นการศึกษาในจงัหวัด 
Zhejiang ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโครงการสามารถควบคุมค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงของ
โครงการไดอ้ย่างเขม้งวดในการตรวจสอบคุณภาพและระยะเวลาการก่อสรา้งของโครงการและ
ผลประโยชนข์องนกัลงทนุและปรบัปรุงอตัราความส าเรจ็ของโครงการ 

จอห์น เดวิด เซนท์โก (John David Centko ,2017) ได้ศึกษารายงานส าหรับการ
จดัการความเสี่ยงในการศึกษาระดบัอดุมศึกษาส าหรบัมหาวิทยาลยัในมินเนโซตา วิสคอนซินและ
มิชิแกน: การศึกษาเพื่อประเมินการควบคุมเ ก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงในการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจัดระเบียบความเสี่ยงที่ระบุใหเ้ป็นหนึ่งในหา้การจ าแนก
ประเภทเพื่อสรา้งอนุกรมวิธานที่สรา้งขึน้โดยเพื่อนร่วมงานและเพื่อวัดความแปรปรวนของระดบั
ความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย โดยที่ปัญหาทั่วไปส าหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คือ ความ
ยากล าบากในการค้นหากลุ่มเพื่อนที่มีและเต็มใจแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเก่ียวกับการ
จดัการความเสี่ยงและความสญูเสียที่เกิดขึน้เนื่องจากการจดัการความเสี่ยงที่ไม่ดี การศกึษาพบว่า
มีความแตกต่างระหว่างระดับการรบัรูค้วามเสี่ยงตามระดับต าแหน่งทางการบริหารที่ด  ารงอยู่ ซึ่ง
เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะรบัรูว้่าในขณะที่ความเสี่ยงที่ระบุในแบบส ารวจมีความแตกต่างกัน แต่ไม่
ปรากฏหลกัฐานการรวมกลุ่มภายในการจ าแนกประเภทความเสี่ยงที่ระบุทัง้ 5 ประเภท โดยสิ่งที่
น่าสนใจ คือ การคน้พบนีแ้สดงใหเ้ห็นว่ามีเพียงความเสี่ยงเดียวที่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ระหว่างระดับความเสี่ยงที่รับรู ้โดยพิจารณาจากข้อมูลประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
นอกจากนีก้ารคน้พบนีแ้สดงใหเ้ห็นว่ามีปัจจยัร่วมกันมากมายในระดับของการรบัรูค้วามเสี่ยงใน
มหาวิทยาลยั ในทา้ยท่ีสดุขอ้มลูนีจ้ะเป็นประโยชน ์เนื่องจากผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัไดม้ีส่วนร่วมใน
การบรหิารความเสี่ยงมากขึน้ และหาเพื่อนรว่มงานเพื่อแบ่งปันแนวคิดและสรา้งแนวทางปฏิบติัที่ดี
ที่สุด โดยผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้จะได้รับการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงส าหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั 

สรุปไดว้่า จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งที่ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอมาสามารถ
สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงนัน้มีจ านวนองคป์ระกอบและตวับ่งชีแ้ตกต่างกนั 
ดงันัน้ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบจึงเป็นกระบวนการที่จะน ามาใชเ้พื่อคน้หาความสมัพนัธข์องตัว
แปรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เพื่อลดตวัแปรใหน้อ้ยลง รวมถึงจดักลุม่ตวัแปรใหม้ีความชดัเจน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ  EP และ 
MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Research) โดยผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การก าหนดกลุม่ประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง  
2. วิธีการวิจยั  
3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
4. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
6. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู  
7. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

ดงันี ้
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโครงการ

หอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนที่มีโครงการหอ้งเรียนพิเศษในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
จ านวน 555 คน ซึ่งไดม้าจากทฤษฎีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบซึ่งตอ้งมีอย่างนอ้ย 5-10 เท่าต่อ 1 
ตวับ่งชี ้(Hair, 2010) 

วิธีการวิจัย 
ในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษของ

โรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ผูว้ิจยัแบ่งการด าเนินเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้  
ตอนที่ 1 การก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้การบริหารความเสี่ยงในโครงการ

หอ้งเรียนพิเศษ โดยการคดัเลือกตวับ่งชีก้ารบริหารความเสี่ยงจากทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ฉบับ
ปรบัปรุงปี 2017 มีการด าเนินการศึกษาวิจยั โดยการสรา้งกรอบแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งในประเด็นการบริหาร
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ความเสี่ยงในโครงการห้องเรียนพิเศษ ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบรหิารความเสี่ยงจ านวน 5 ท่าน จากนัน้จัดกลุ่มองคป์ระกอบของตวับ่งชีด้ว้ย
ขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับองคป์ระกอบของการ
บริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนบน ดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

ตอนที่ 2 ศกึษาระดบัการบรหิารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP 
ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน โดยการส ารวจความคิดเห็นของกลุม่เปา้หมาย 

ตอนที่ 3 ศกึษาสภาพการบริหารโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียน
ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน โดยการส ารวจความคิดเห็นของกลุม่เปา้หมาย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  

1. แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียน
พิเศษ EP และ MEP มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วยค าถามที่ ให้
ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ  

2. แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ใน
เขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที่  1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และ ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  

ตวัอย่าง แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวัผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของ

ท่าน  
(0) เพศ  

(  ) ชาย   (  ) หญิง  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP 

และ MEP ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้จากแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารความเสี่ยงของ COSO 
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ฉบบัปรบัปรุงปี 
2017  ที่ และสรา้งเป็นแบบสอบถามซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้
ผูต้อบแบบสอบถามตามความคิดเห็นในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษใน



  109 

สถานศกึษาที่ตนเองปฏิบติังาน ไดก้ าหนดไวจ้ากตอนที่ 1 ทัง้ 5 องคป์ระกอบ คือ 1) การก ากบัดแูล
และวฒันธรรมของการบริหารความเสี่ยง 2) กลยุทธแ์ละการก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหาร
ความเสี่ยง 3) การปฏิบติัการความเสี่ยง 4) การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง 5) 
การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบรหิารความเสี่ยง 

ตวัอย่าง แบบสอบถามการบรหิารความเสี่ยงโครงการหอ้งเรียนพิเศษ  
ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร

ความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
โปรดอ่านขอ้ความแลว้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ดงั 

ตาราง 7 ตวัอย่างแบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP 
ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

ข้อความ ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

การก ากบัดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง 
0. มีการก าหนดพฤติกรรมที่พงึประสงคต์่อความเส่ียงของโครงการฯ ที่ชดัเจน 

     

0. มีการส่ือสารกลยทุธก์ารบรหิารความเส่ียงใหก้รรมการทกุคนไดร้บัทราบ      
0. มีการก ากบัดแูลความรบัผิดชอบเพื่อเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ      
0. มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยทุธ ์      
0. มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ      
0. มีการก าหนดพฤติกรรมที่พงึปรารถนาเพื่อเป็นเอกลกัษณใ์นการด าเนินงานของ
โครงการฯ 

     

 

ตอนที่ 3 ขอ้คิดเห็นต่อการด าเนินการโครงการ EP และ MEP ในโรงเรียน 
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วิธีการสร้างเคร่ืองมือ  
แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบั โดยรายละเอียดของวิธีการสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือ ดงันี ้ 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการ

หอ้งเรียนพิเศษ  
2. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในกรอบและแนวความคิดใน

การวิจัยเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม  

3. ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะจากการศกึษาเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ ามาเขียน
นิยามตามลกัษณะที่ตอ้งการวดั  

4. ร่างแบบสอบถาม โดยท าการเขียนขอ้ความใหม้ีความครอบคลุมตามโครงสรา้ง
ของนิยามศพัทเ์ฉพาะและเป็นไปตามสดัสว่นของผงัออกขอ้ค าถาม ดงันี ้ 

4.1 รา่งขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามแบบ  
4.2 ร่างแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ 

โดยมีขอ้ค าถามจ านวน 62 ขอ้  
5. น าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคมุปริญญานิพนธเ์พื่อพิจารณา และ

ปรบัปรุงแบบสอบถามใหม้ีความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้  
6. น าแบบสอบถามที่ประธานกรรมการ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ

ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ น าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) โดยใชเ้กณฑค์วามคิดเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนั (Index of item-objective 
contruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑใ์นการคัดเลือกขอ้ค าถามที่สามารถน าไปใชไ้ดท้ี่เกณฑ์ค่า 
IOC ≥ .5 ขึน้ไป พบว่า ขอ้ค าถามที่ใชว้ัดตัวบ่งชีทุ้กขอ้ มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (ค่าIOC อยู่
ระหว่าง 0.6 – 1.0) 

7. ปรบัปรุงแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑค่์า IOC ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญและ
เสนอประธานกรรมการ และกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธพ์ิจารณาอีกครัง้หนึ่ง  

8. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข จนมีความสมบูรณ์ และมีความ
เหมาะสมไปทดลอง (Try out) กับครูในโรงเรียนสตรีศรีน่าน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 37 ซึ่งไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน จากนัน้น าแบบสอบถามที่ไดม้าตรวจให้
คะแนนหาคณุภาพของแบบสอบถาม โดยน ามาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยหา
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ค่าสมัประสิทธิ์อลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.977 และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบรายข้อ (r) อยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.27 - 0.83 

9. จัดท าแบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ ์น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายซึ่งเป็นฝ่ายบริหารและคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา และส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ในเขต
พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ปีการศกึษา 2563  จ านวน 37 แห่ง จ านวน 555 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงันี ้ 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยัง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 37 แห่ง โดยผูว้ิจยัน าหนงัสือขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและน าไปมอบใหแ้ก่สถานศึกษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างเป้าหมายดว้ยตนเอง 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูต้อบแบบสอบถาม ในการสง่แบบสอบถามกลบัคืนมา  

2. การเก็บแบบสอบถาม ผูว้ิจยัเดินทางไปเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล  
การจัดวิเคราะหข์อ้มูลวิจัยดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปค านวณ

ค่าสถิติพืน้ฐาน และสถิติอา้งอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
1. น าแบบสอบถามที่ไดร้บัคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามทัง้ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2  
2. วิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใชก้าร

ค านวณการแจกแจงความถ่ี และค่ารอ้ยละ 
3. วิเคราะหร์ะดับการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP 

โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหข์อ้มูลโดยใชเ้กณฑก์ารแปล
ความหมายตามเกณฑ ์ดังนี ้ของ ระดับการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ แปล
ความหมายตามเกณฑ ์ดงันี ้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การบรหิารความเสี่ยงอยู่ในระดบัดีมาก  
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การบรหิารความเสี่ยงอยู่ในระดบัดี  
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การบรหิารความเสี่ยงอยู่ในระดบัปานกลาง  
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ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การบรหิารความเสี่ยงอยู่ในระดบันอ้ย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การบรหิารความเสี่ยงอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
(วิเชียร เกตสุิงห,์ 2530) 

4. วิเคราะหข์อ้มลู เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct Validity) ใน
การน าไปใชข้องตัวบ่งชีข้อ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง ที่เป็นครูใน
สถานศึกษา ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันดว้ยวิธีการ
สกัดองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) หมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
Rotation) ดว้ยวิธีการหมุนแกนแบบแวริแมกซ ์(Varimax Rotation) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส  าเร็จรูป ซึ่งก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายว่าตัวบ่งชีม้ีความเที่ยงตรงในดา้นความเป็นไป
ไดใ้นการน าไปปฏิบัติเมื่อมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ (Factor Loading) ตัง้แต่ 0.30 (สมบูรณ ์สุริ
ยวงศ,์ 2550) 

5. วิเคราะหค์วามเชื่อมั่นของตัวบ่งชี ้โดยการวิเคราะหค่์าความคงที่ (Stability) ของ
ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบที่ไดจ้ากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
1. สถิติที่ใชห้าคณุภาพของเครื่องมือ  

1.1 หาค่า IOC เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยก าหนดเกณฑค่์า IOC ≥ 
0.5  

1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 และภาพรวมทัง้ฉบบั โดยการหา
ค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  
2.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
2.2 ค่ารอ้ยละ (percentage)  

2.3 ค่าเฉลี่ย (�̅�)  
2.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2.5 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ในการ

น าไปใชก้บัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัเรื่อง การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียน
พิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ครัง้นีผู้ว้ิจยัสง่แบบสอบถามไปเก็บ
ขอ้มูลจากผูบ้ริหารและคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีโครงการ EP และ 
MEP ใน 37 โรงเรียนพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างจ านวน 555 คน ปรากฏว่าไดร้บัคืน 
37 โรงเรียน จ านวน 506 คน คิดเป็นรอ้ยละ 92 ซึ่งคิดเป็นจ านวน 8.2 เท่าของจ านวนตวับ่งชี ้ตาม
ทฤษฎีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบซึ่งตอ้งมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวนอย่างนอ้ย 5-10 เท่าต่อ 1 ตวั
บ่งชี ้จากนัน้ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามที่ไดร้บัมาด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะหผ์ลตามล าดับ
ขัน้ตอนที่ก าหนด ดงันี ้

 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหแ์ละการแปรผล 
ในการวิเคราะหข์อ้มูลและแปรความหมายของการวิเคราะหข์อ้มูล เพื่อท าใหเ้กิดความ

เขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี ้
n แทน จ านวนตวัอย่าง 

�̅� แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
CUL  แทน การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการบรหิารความเสี่ยง 
CUL1 แทน มีการก าหนดพฤติกรรมที่พงึประสงคต่์อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดัเจน 

CUL2 แทน มีการสื่อสารกลยทุธก์ารบรหิารความเสี่ยงใหก้รรมการทกุคนไดร้บัทราบ 
CUL3 แทน มีการก ากบัดแูลความรบัผิดชอบเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 
CUL4 แทน มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยทุธ ์
CUL5 แทน มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 
CUL6 แทน มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็นเอกลกัษณใ์นการด าเนินงาน

ของโครงการฯ 
CUL7 แทน มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อใหง้านในโครงการฯด าเนินต่อไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
CUL8 แทน มีการท าสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลกัของโครงการฯ 
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CUL9 แทน มีการมุ่งเนน้ท าตามค่านิยมหลกัทกุขัน้ตอนอย่างละเอียดรอบคอบ 
CUL10 แทน มีการสรา้งแรงจูงใจใหก้ับผู้ปฏิบัติงานเป็นค่าตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสม 
CUL11 แทน มีแผนการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 
CUL12 แทน มีแผนรกัษาบคุลากรที่มีความสามารถใหอ้ยู่ร่วมกบัโครงการฯ 
STO แทน กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเสี่ยง 
STO1 แทน มีวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความเสี่ยง

โดยรวมของโครงการฯ 
STO2 แทน มีการวิเคราะหปั์จจยัภายใน (งบประมาณ บคุลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ) 

ที่สง่ผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ 
STO3 แทน มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่

สง่ผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ 
STO4 แทน มีก าหนดและระบคุวามเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรบัได ้
STO5 แทน มีก าหนดและระบคุวามเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรบัได ้

STO6 แทน มีการด าเนินการที่มีขัน้ตอนในการรกัษาความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบั
ได ้

STO7 แทน มีการประเมินกลยทุธท์างเลือกที่เป็นไปไดโ้ดยตีคณุค่าเทียบกบัเกณฑ ์

STO8 แทน มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเสี่ยง 

STO9 แทน มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัความเสี่ยงในภาพรวม 

STO10 แทน มีการก าหนดเปา้หมายของโครงการฯที่สอดคลอ้งและสนบัสนนุกลยทุธข์อง
โรงเรียน 

STO11 แทน มีการก าหนดความคุม้ทนุของโครงการ 

STO12 แทน มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน 
PER แทน การปฏิบติัการความเสี่ยง 

PER1 แทน มีการระบุความหมายของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกล
ยทุธข์องโครงการฯ 

PER2 แทน มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อวัตถุประสงคท์ี่คุม้ทุน
ของโครงการฯ 
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PER3 แทน มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้ความเสี่ยงปัจจุบันและความเสี่ยงอุบติั
ใหม่ 

PER4 แทน มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ไดร้ะบไุว ้

PER5 แทน มีการใชต้วัชีว้ดัที่ส  าคญัครบถว้นในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง 

PER6 แทน มีการตีค่าเทียบกบัเกณฑข์องตวัชีว้ดัในเรื่องของระดับของความรุนแรงของ
ความเสี่ยง 

PER7 แทน การจดัล าดบัความส าคญัของความเสี่ยงตอ้งมีการก าหนดความส าคญัของ
ความเสี่ยงที่เป็นพืน้ฐานในการปฏิบติัความเสี่ยง 

PER8 แทน มีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่น ามาใชแ้ก้ปัญหาตามล าดับ
ของความรุนแรง 

PER9 แทน มีการระบมุาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบติัเพื่อตอบสนองกบัความเสี่ยง 

PER10แทน มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง 

PER11 แทน มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

PER12 แทน มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการยอมรบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้

PER13 แทน มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ว่มรบัผลจากความเสี่ยง 

PER14 แทน มีการจดัท าภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อน าไปพฒันา 
PER1 แทน มกีารประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ 
REV แทน การทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความเสี่ยง  

REV1 แทน มีการกระบกุารเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่ส  าคญั 
REV2 แทน มีการกระบกุารเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่ส  าคญั 

REV3 แทน มีการประเมินสิ่งที่สง่ผลกระทบต่อกลยทุธข์องโครงการฯ 

REV4 แทน มีการประเมินสิ่งที่สง่ผลกระทบต่อวตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทุนของโครงการฯ 

REV5 แทน มีการทบทวนการปฎิบัติการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบติัการที่ส  าคัญ
ของความเสี่ยงโครงการฯ 

REV6 แทน มีการทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ 
REV7 แทน มีการทบทวนปฎิบติัการความเสี่ยงที่สามารถน าไปพฒันาได ้

REV8 แทน มีการทบทวนปฏิบัติการความเสี่ยงตามหลักการพื ้นฐานและทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้ง 
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REV9 แทน มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถน าไป
ปรบัปรุงไดใ้นล าดบัตน้ๆ 

REV10 แทน มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองค์การให้
เหมาะสม 

REV11 แทน มีการปรบัปรุงการบรหิารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

REV12 แทน มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ท าแลว้เกิดผล
ดีมากกว่าผลเสีย 

ICR แทน การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบรหิารความเสี่ยง 

ICR1 แทน มีการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการจดัการความรูภ้ายใน
ตน 

ICR2 แทน มีการเผยแพร่ความรูภ้ายในตนใหก้ับผูอ่ื้นไดร้บัทราบ เพื่อเป็นการจัดการ
ความรูภ้ายนอก 

ICR3 แทน มีการจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้ 
ICR4 แทน มีการจดักระท าใหน้วตักรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ 

ICR5 แทน มีการพัฒนาความรูผู้ส้่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความเสี่ยง
ของโครงการฯ 

ICR6 แทน มีการพฒันาความรูท้ี่ใชใ้นการสื่อสารสารสนเทศดา้นการบริหารความเสี่ยง
ตามสถานการณ ์

ICR7 แทน มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ที่
หลากหลาย 

ICR8 แทน มีการท าความเขา้ใจสารที่สง่มาใหเ้ป็นที่เขา้ใจตรงกนั 
ICR9 แทน มีการรายงานการบรหิารความเสี่ยงโดยใชข้อ้มลูจรงิ 

ICR10 แทน มีการรายงานการบรหิารความเสี่ยงที่ผูท้  างานในโครงการฯรบัรูอ้ย่างทั่วถึง 

ICR11 แทน มีการน าเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึงวฒันธรรม
องคก์าร 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP 

และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู
ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการก าหนดและองคป์ระกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ
การบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

1.1 การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.2 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

EP และ MEP 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ

โรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพื ้นที่

ภาคเหนือตอนบน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการก าหนดและองคป์ระกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารความเส่ียงของ

โครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารความเส่ียงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 

ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและตัวบ่งชี ้การบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
EP และ MEP จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยน ากระบวนการบรหิารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองคก์ร – การบูรณาการกับกลยุทธ์และการปฏิบัติการ (Enterprise Risk Management – 
Integrating with Strategy and Performance) ซึ่งเป็นทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงของโคโซ่  
(COSO, 2017) ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันให้ส่วนราชการภายใน
กระทรวงศึกษาธิการตอ้งมีการวิเคราะหแ์ละบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรใ์ห้
ครบถว้นทกุประเด็นของสว่นราชการ  

โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวแปรจากทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง และน าตัวบ่งชี ้ของ
องคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนบนไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ ไดผ้ลดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 องคป์ระกอบการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน 

ตัวบ่งชี ้

การวิเคราะหจ์ากการสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญ 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่

5 

1 การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความ
เสี่ยง 
1.1 มีการก าหนดพฤตกิรรมที่พึงประสงคต์่อความเส่ียงของ
โครงการฯ ที่ชดัเจน 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

 

 
 
✓ 

 
1.2 มีการส่ือสารกลยทุธก์ารบรหิารความเส่ียงใหก้รรมการ
ทกุคนไดร้บัทราบ 

✓ 
 

✓ 
 - ✓ 

 
✓ 

 

1.3 มีการก ากบัดแูลความรบัผิดชอบเพื่อเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการฯ 

- ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

1.4 มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ 
เพื่อแสวงหากลยทุธ ์

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

1.5 มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์
ของโครงการฯ 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

1.6 มีการก าหนดพฤตกิรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็น
เอกลกัษณใ์นการด าเนินงานของโครงการฯ 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

1.7มีการออกแบบวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหง้านในโครงการฯ
ด าเนินต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 - 

1.8มีการท าส่ิงต่างๆเพื่อตอบสนองต่อคา่นิยมหลกัของ
โครงการฯ 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 - ✓ 

 

1.9 มีการมุ่งเนน้ท าตามค่านยิมหลกัทกุขัน้ตอนอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ 

✓ 
 

✓ 
 - ✓ 

 
✓ 

 

1.10 มกีารสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูป้ฏิบตัิงานเป็นค่าตอบแทน
และสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

1.11 มีแผนการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.12 มีแผนรกัษาบคุลากรท่ีมคีวามสามารถใหอ้ยู่รว่มกบั
โครงการฯ 

✓ 
 

✓ 
 - ✓ 

 
✓ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี ้

การวิเคราะหจ์ากการสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญ 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่

5 

2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหาร
ความเสี่ยง 
2.1 มีวเิคราะหโ์ครงสรา้งของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆ
ต่อความเส่ียงโดยรวมของโครงการฯ 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

2.2 มีการวเิคราะหปั์จจยัภายใน (งบประมาณ บคุลากร 
เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ส่งผลตอ่ความเส่ียงของโครงการฯ 

✓ 
 - ✓ 

 - ✓ 
 

2.3 มีการวเิคราะหปั์จจยัภายนอก (สงัคม เศรษฐกจิ 
การเมือง กฎหมาย) ท่ีส่งผลต่อความเส่ียงของโครงการฯ 

✓ 
 - ✓ 

 - ✓ 
 

2.4 มีก าหนดและระบคุวามเส่ียงของโรงเรียนท่ียอมรบัได ้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.5 มีก าหนดและระบคุวามเส่ียงของโครงการฯท่ียอมรบัได ้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.6 มีการด าเนินการท่ีมีขัน้ตอนในการรกัษาความเส่ียงให้
อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

2.7 มีการประเมินกลยทุธท์างเลือกที่เป็นไปไดโ้ดยตีคณุค่า
เทียบกบัเกณฑ ์

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

2.8 มีการตีคา่ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากความเส่ียง  ✓ ✓ ✓ ✓ - 
2.9 มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัความเส่ียง
ในภาพรวม 

✓ 
 

✓ 
 - ✓ 

 
✓ 

 

2.10 มกีารก าหนดเป้าหมายของโครงการฯท่ีสอดคลอ้งและ
สนบัสนนุกลยทุธข์องโรงเรียน 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

2.11มีการก าหนดความคุม้ทนุของโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.12 มกีารพิจารณาความเส่ียงเพื่อความคงอยู่ของ
โครงการฯอย่างยั่งยืน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 การปฏิบัตกิารความเสี่ยง  
3.1 มีการระบคุวามหมายของความเส่ียงที่เป็นผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิตามกลยทุธข์องโครงการฯ 

 
✓ 

 

 
✓ 

 
- 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

3.2 มีการระบปุระเภทของความเส่ียงที่เป็นผลกระทบต่อ
วตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทนุของโครงการฯ 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี ้

การวิเคราะหจ์ากการสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญ 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่

5 

3.3 มีการระบคุวามเส่ียงที่ชีใ้หเ้หน็ทัง้ความเส่ียงปัจจบุนั
และความเส่ียงอบุตัใิหม ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.4 มีการประเมินผลกระทบของความเส่ียงที่ไดร้ะบไุว ้ ✓ ✓ - ✓ ✓ 
3.5 มีการใชต้วัชีว้ดัที่ส  าคญัครบถว้นในการประเมินความ
รุนแรงของความเส่ียง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.6 มีการตีคา่เทียบกบัเกณฑข์องตวัชีว้ดัในเรื่องของระดบั
ของความรุนแรงของความเส่ียง ✓ ✓ ✓ ✓ - 

3.7 มีการก าหนดความส าคญัของความเส่ียงที่เป็นพืน้ฐาน
ในการปฏิบตัคิวามเส่ียง ✓ ✓ - ✓ ✓ 

3.8 มีการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงที่น ามาใช้
แกปั้ญหาตามล าดบัของความรุนแรง 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.9 มีการระบมุาตรการท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัเิพื่อ
ตอบสนองกบัความเส่ียง ✓ ✓ - ✓ ✓ 

3.10 มกีารเลือกวิธีปฏิบตัเิพื่อตอบสนองในการลดความ
เส่ียง  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.11 มกีารเลือกวิธีปฏิบตัเิพื่อตอบสนองในการหลีกเล่ียง
ความเส่ียง  ✓ ✓ - ✓ ✓ 

3.12 มกีารเลือกวิธีปฏิบตัเิพื่อตอบสนองในการยอมรบั
ความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.13 มกีารเลือกวิธีปฏิบตัเิพื่อตอบสนองในการหาผูร้ว่มรบั
ผลจากความเส่ียง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.14 มกีารจดัท าภาพรวมเชงิระบบของความเส่ียง
โครงการฯ เพื่อน าไปพฒันา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.15 มกีารประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเส่ียง
โครงการฯ  

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 - - 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี ้

การวิเคราะหจ์ากการสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญ 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่

5 

4 การทบทวนและสรุปประเดน็การบริหารความเสี่ยง  
4.1 มีการกระบกุารเปล่ียนแปลงภายในโครงการฯท่ีส าคญั  

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

4.2 มีการกระบกุารเปล่ียนแปลงภายนอกโครงการฯท่ีส าคญั ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.3 มีการประเมินส่ิงที่ส่งผลกระทบต่อกลยทุธข์อง
โครงการฯ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

4.4 มีการประเมินส่ิงที่ส่งผลกระทบต่อวตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทนุ
ของโครงการฯ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.5 มีการทบทวนการปฎิบตัิการความเส่ียงในประเด็นการ
ปฏิบตัิการท่ีส าคญัของความเส่ียงโครงการฯ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

4.6 มีการทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเส่ียง
ของโครงการฯ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.7 มีการทบทวนปฎิบตัิการความเส่ียงที่สามารถน าไป
พฒันาได ้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.8 มีการทบทวนปฏิบตัิการความเส่ียงตามหลกัการพืน้ฐาน
และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ✓ ✓ - ✓ ✓ 

4.9 มีการปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงโดยพจิารณาส่ิงที่
สามารถน าไปปรบัปรุงไดใ้นล าดบัตน้ๆ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.10 มกีารปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงโดยพิจารณาการ
จดัองคก์ารใหเ้หมาะสม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.11 มกีารปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.12 มกีารปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงจากการพิจารณา
ในส่ิงที่ท  าแลว้เกดิผลดีมากกว่าผลเสีย 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน
การบริหารความเสี่ยง  
5.1 มีการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการ
จดัการความรูภ้ายในตน 

 
✓ 

 
✓ 

-  
✓ 

 
✓ 

5.2 มีการเผยแพรค่วามรูภ้ายในตนใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัทราบ 
เพื่อเป็นการจดัการความรูภ้ายนอก  ✓ ✓ - ✓ ✓ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี ้

การวิเคราะหจ์ากการสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญ 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่

5 

5.3 มีการจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5.4 มีการจดักระท าใหน้วตักรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดี
ขึน้ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

5.5 มีการพฒันาความรูผู้ส่้งสารในเรื่องสารสนเทศของการ
บรหิารความเส่ียงของโครงการฯ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.6 มีการพฒันาความรูท้ี่ใชใ้นการส่ือสารสารสนเทศดา้น
การบรหิารความเส่ียงตามสถานการณ ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.7 มีการใชช้่องทางการส่ือสารการบรหิารความเส่ียงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย  ✓ - ✓ ✓ ✓ 

5.8 มีการท าความเขา้ใจสารที่ส่งมาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5.9 มีการรายงานการบรหิารความเส่ียงโดยใชข้อ้มลูจรงิ ✓ ✓ - ✓ ✓ 
5.10 มกีารรายงานการบรหิารความเส่ียงที่ผูท้  างานใน
โครงการฯรบัรูอ้ยา่งทั่วถงึ 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.11 มกีารน าเสนอการบรหิารความเส่ียงของโครงการฯท่ี
ตระหนกัถึงวฒันธรรมองคก์าร  
 

✓ - ✓ ✓ ✓ 

 
จากตาราง 8 พบว่า องคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP 

จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ไดอ้งคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
EP และ MEP จ านวน 5 องคป์ระกอบ 62 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ย 
12 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1. มีการก าหนดพฤติกรรมที่พงึประสงคต่์อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดัเจน 2. 
มีการสื่อสารกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงใหก้รรมการทุกคนไดร้บัทราบ 3. มีการก ากบัดแูลความ
รบัผิดชอบเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องโครงการฯ 4. มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงาน
ของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยทุธ ์5. มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการฯ 6. มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการด าเนินงานของ
โครงการฯ 7. มีการออกแบบวัฒนธรรมองคก์รเพื่อใหง้านในโครงการฯด าเนินต่อไปได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ 8. มีการท าสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลกัของโครงการฯ 9. มีการมุ่งเนน้ท า
ตามค่านิยมหลกัทุกขัน้ตอนอย่างละเอียดรอบคอบ 10. มีการสรา้งแรงจูงใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานเป็น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม 11. มีแผนการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม 12. มีแผนรกัษาบคุลากรที่มีความสามารถใหอ้ยู่ร่วมกบัโครงการฯ  

องค์ประกอบที่  2 กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบดว้ย 12 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1. มีวิเคราะหโ์ครงสรา้งของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความ
เสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ 2. มีการวิเคราะหปั์จจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี 
สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ  3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ  4. มีก าหนดและระบุความ
เสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรบัได้ 5. มีก าหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรบัได้ 6. มีการ
ด าเนินการที่มีขัน้ตอนในการรกัษาความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ 7. มีการประเมินกลยุทธ์
ทางเลือกที่เป็นไปไดโ้ดยตีคุณค่าเทียบกับเกณฑ์ 8. มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความ
เสี่ยง 9. มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับความเสี่ยงในภาพรวม  10. มีการก าหนด
เป้าหมายของโครงการฯที่สอดคลอ้งและสนบัสนนุกลยุทธข์องโรงเรียน  11. มีการก าหนดความคุม้
ทนุของโครงการ 12. มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน  

องคป์ระกอบที่ 3 การปฏิบติัการความเสี่ยง ประกอบดว้ย 15 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1. มีการระบุ
ความหมายของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกลยุทธข์องโครงการฯ 2. มีการระบุ
ประเภทของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อวตัถุประสงคท์ี่คุม้ทุนของโครงการฯ  3. มีการระบุความ
เสี่ยงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้ความเสี่ยงปัจจบุนัและความเสี่ยงอบุติัใหม่ 4. มีการประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงที่ไดร้ะบุไว ้5. มีการใชต้วัชีว้ดัที่ส  าคญัครบถว้นในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง  6. 
มีการตีค่าเทียบกับเกณฑข์องตัวชีว้ัดในเรื่องของระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง  7. มีการ
ก าหนดความส าคัญของความเสี่ยงที่เป็นพื ้นฐานในการปฏิบัติความเสี่ยง  8. มีการจัดล าดับ
ความส าคญัของความเสี่ยงที่น ามาใชแ้กปั้ญหาตามล าดบัของความรุนแรง 9. มีการระบมุาตรการ
ที่เหมาะสมในการปฏิบติัเพื่อตอบสนองกับความเสี่ยง 10. มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองใน
การลดความเสี่ยง 11. มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 12. มีการ
เลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการยอมรบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้13. มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อ
ตอบสนองในการหาผูร้่วมรบัผลจากความเสี่ยง 14. มีการจดัท าภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยง
โครงการฯ เพื่อน าไปพฒันา 15. มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ  
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องคป์ระกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ย 12 
ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1. มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่ส  าคัญ 2. มีการกระบุการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่ส  าคัญ 3. มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของ
โครงการฯ 4. มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงคท์ี่คุม้ทุนของโครงการฯ  5. มีการ
ทบทวนการปฎิบติัการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบติัการที่ส  าคญัของความเสี่ยงโครงการฯ 6. มี
การทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ  7. มีการทบทวนปฎิบัติการ
ความเสี่ยงที่สามารถน าไปพฒันาได้ 8. มีการทบทวนปฏิบติัการความเสี่ยงตามหลกัการพืน้ฐาน
และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 9. มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถน าไป
ปรบัปรุงไดใ้นล าดบัตน้ๆ 10. มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจดัองคก์ารให้
เหมาะสม 11. มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  12. มีการปรบัปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ท าแลว้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย  

องคป์ระกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความ
เสี่ยง ประกอบดว้ย 11 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1. มีการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการ
จัดการความรูภ้ายในตน 2. มีการเผยแพร่ความรูภ้ายในตนใหก้ับผูอ่ื้นไดร้บัทราบ เพื่อเป็นการ
จดัการความรูภ้ายนอก 3. มีการจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้ 4. มีการจดักระท าใหน้วตักรรม 
เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ 5. มีการพัฒนาความรูผู้ส้่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการฯ 6. มีการพฒันาความรูท้ี่ใชใ้นการสื่อสารสารสนเทศดา้นการบรหิารความ
เสี่ยงตามสถานการณ์ 7. มีการใช้ช่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ที่
หลากหลาย 8. มีการท าความเขา้ใจสารที่ส่งมาใหเ้ป็นที่เขา้ใจตรงกนั 9. มีการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยใชข้อ้มูลจริง 10. มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผูท้  างานในโครงการฯรบัรู ้
อย่างทั่วถึง 11. มีการน าเสนอการบรหิารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนกัถึงวฒันธรรมองคก์าร 

1.1 การวิเคราะหข์้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การท างานในโครงการห้องเรียนพิเศษ และต าแหน่งภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่าง 37 โรงเรียน จ านวน 506 คน ซึ่งเป็นจ านวน 10 เท่าของตวับ่งชี ้
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ปรากฏ
ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตวัแปรตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  
ประสบการณก์ารท างานในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ และต าแหน่งภายในสถานศกึษา  

ข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
112 
394 

 
22.13 
77.87 

รวม 506 100.00 
2. อายุ 

นอ้ยกว่า 31 ปี   
31 - 40 ปี 
41 – 50 ปี    
51 ปีขึน้ไป   

 
110 
215 
127 
54 

 
21.74 
42.49 
25.10 
10.67 

รวม 506 100.00 
3. ระดับการศึกษา   

ปรญิญาตรี  
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 
อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ............... 

 
192 
305 
9 
 

 
37.96 
60.27 
1.77 

 
รวม 506 100.00 

4. ประสบการณก์ารท างานในโครงการหอ้งเรียนพเิศษ  
 นอ้ยกวา่ 5 ปี 

5 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 ปี ขึน้ไป 

 
158 
214 
54 
80 

 
31.22 
42.29 
10.67 
15.82 

รวม 506 100.00 
5. ต าแหน่งภายในสถานศึกษา 

ครู 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
443 
63 

 
87.55 
12.45 

รวม 506 100.00 
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จากตาราง 9 พบว่า คณะกรรมการโครงการห้องเรียน EP และ MEP ในเขตพื ้นที่
ภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 77.87 และเป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 
22.13 โดยคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียน EP และ MEP อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นรอ้ย
ละ 42.49 รองลงมา คือ ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 25.10 ช่วงอาย ุนอ้ยกว่า 31 ปี คิดเป็น
รอ้ยละ 21.74 และช่วงอายุ 51 ปีขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 10.67 ระดบัการศึกษาของคณะกรรมการ
โครงการหอ้งเรียน EP และ MEP สว่นใหญ่อยู่ในระดบั ปรญิญาโท คิดเป็นรอ้ยละ 60.27 รองลงมา
เป็นระดบัปรญิญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 37.96 และระดบัปรญิญาเอก คิดเป็นรอ้ยละ 1.77 ต่อมาเป็น
ประสบการณก์ารท างานในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ โดยสว่นใหญ่คณะกรรมการโครงการหอ้งเรียน 
EP และ MEP มีประสบการณก์ารท างานในโครงการฯอยู่ที่ระดับ 5 – 10 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 42.29  
ต่อมาเป็น นอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 31.22 จากนัน้เป็นระดบั 16 ปี ขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 15.82 
สดุทา้ยในระดับ 11 – 15 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 10.67 ต าแหน่งของคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียน 
EP และ MEP ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง ครู คิดเป็นรอ้ยละ 87.55 และ ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศกึษา คิดเป็นรอ้ยละ 12.45  

 
1.2 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของการบริหารความเส่ียงของ

โครงการ EP และ MEP 
ผูว้ิจยัไดน้ าแบบวดัการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP จ านวน 62 ขอ้ 

ที่ได้มาจากทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงไปวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายช้อและคัดเลือกขอ้
ค าถามที่มีอ  านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ไดข้อ้ค าถามจ านวน 62 ขอ้ มีค่าตัง้แต่ 0.30 – 0.63 
จากนั้นน าแบบวัดการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP มาท าการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อศึกษาน า้หนักของตัวบ่งชีใ้นแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ของการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP 
และ MEP   

ตัวบ่งชี ้ Factor 
Loading 

ตัวบ่งชี ้ Factor 
Loading 

ตัวบ่งชี ้ Factor 
Loading 

CUL1 0.38 STO 10 0.35 REV 4 0.58 
CUL 2 0.43 STO 11  0.43 REV 5 0.47 
CUL 3 0.31 STO 12 0.54 REV 6 0.43 
CUL 4 0.30 PER 1 0.61 REV 7 0.22 
CUL 5 
CUL 6  
CUL 7 
CUL 8 
CUL 9 
CUL 10 

0.30 
0.23 
0.32 
0.42 
0.38 
0.29 

PER 2 
PER 3 
PER 4 
PER 5 
PER 6 
PER 7 

0.63 
0.58 
0.49 
0.44 
0.63 
0.55 

REV 8 
REV 9 

REV 10 
REV 11 
REV 12 
ICR 1 

0.50 
0.31 
0.46 
0.34 
0.37 
0.27 

CUL 11 0.46 PER 8 0.53 ICR 2 0.42 
CUL 12 0.65 PER 9 0.55 ICR 3 0.59 
STO 1 
STO 2 
STO 3 
STO 4 
STO 5 
STO 6 
STO 7 
STO 8 
STO 9 

0.49 
0.38 
0.53 
0.45 
0.58 
0.66 
0.48 
0.54 
0.56 

PER 10 
PER 11 
PER 12 
PER 13 
PER 14 
PER 15 
REV 1 
REV 2 
REV 3 

0.50 
0.48 
0.55 
0.51 
0.48 
0.34 
0.40 
0.41 
0.58 

ICR 4 
ICR 5 
ICR 6 
ICR 7 
ICR 8 
ICR 9 
ICR 10 
ICR 11 

0.43 
0.44 
0.26 
0.36 
0.63 
0.53 
0.47 
0.42 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลเชิงประจกัษอ์งคป์ระกอบและตวับ่งชีจ้ากการวิจยั 
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จากตาราง 10 พบว่า ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ของตวับ่งชีก้ารบริหาร
ความเสี่ยงโครงการ EP และ MEP มีค่าตัง้แต่ 0.22 - 0.66 โดยที่ตวับ่งชีท้ี่มีค่าน า้หนักสงูที่สุด คือ 
มีการดำเนินการที่มีขั้นตอนในการรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  (STO 6) มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบอยู่ที่ 0.66 และตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ มีการทบทวนปฎิบัติการ
ความเสี่ยงที่สามารถนำไปพัฒนาได้ (REV7) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ที่ 0.22 โดยค่าน า้หนัก
องค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าน า้หนักขององค์ประกอบ (Factor 
Loading) เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบ ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.3 เมื่อ
งานวิจยัมีขนาดของประชากรมากกว่า 350 (ฉตัรศิร ิปิยะพิมลสิทธิ์, 2541) เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกั
ของตวับ่งชีก้ารบริหารความเสี่ยงโครงการ EP และ MEP เป็นรายองคป์ระกอบ จะสามารถอ่านค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรกบัองคป์ระกอบ ดงัตารางต่อไปนี ้ 
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ตาราง 11 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของ
การบริหารความเสี่ยง (CUL)  

ตัวย่อ ตัวบ่งชี ้ ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ผลการพิจารณา 

CUL 12 มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่ร่วมกับ
โครงการฯ 

0.65 ผ่านเกณฑ ์

CUL 11 มีแผนการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

0.46 ผ่านเกณฑ ์

CUL 2 มีการส่ือสารกลยุทธก์ารบริหารความเส่ียงใหก้รรมการ
ทกุคนไดร้บัทราบ 

0.43 ผ่านเกณฑ ์

CUL 8 มีการท าส่ิงต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลักของ
โครงการฯ 

0.42 ผ่านเกณฑ ์

CUL 1 มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงคต์่อความเส่ียงของ
โครงการฯ ที่ชดัเจน 

0.38 ผ่านเกณฑ ์

CUL 9 มีการมุ่งเน้นท าตามค่านิยมหลักทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียดรอบคอบ 

0.38 ผ่านเกณฑ ์

CUL 7 มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่ อให้งานใน
โครงการฯด าเนินต่อไปได ้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.32 ผ่านเกณฑ ์

CUL 3 มีการก ากับดูแลความรับผิดชอบเพื่อเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการฯ 

0.31 ผ่านเกณฑ ์

CUL 4 มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ 
เพื่อแสวงหากลยทุธ ์

0.30 ผ่านเกณฑ ์

CUL 5 มี ก า ร ก า หนด โค ร งส ร้า ง กา รด า เ นิ น ง านตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการฯ 

0.30 ผ่านเกณฑ ์

CUL10 มีการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูป้ฏิบตัิงานเป็นค่าตอบแทน
และสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

0.29 ไม่ผ่านเกณฑ ์

CUL 6  มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึ งปรารถนาเพื่ อ เ ป็น
เอกลกัษณใ์นการด าเนินงานของโครงการฯ 

0.23 ไม่ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 11 องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง 
(CUL) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.65 โดยมีการเรียงล าดับจากค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งชีจ้ากมากที่สดุไปนอ้ยที่สดุ ดงันี ้มีแผนรกัษาบุคลากรที่มีความสามารถให้
อยู่ร่วมกับโครงการฯ (CUL12) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบสูงสุด เท่ากับ 0.65 รองลงมา คือ มี
แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  (CUL11) มีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ เท่ากับ 0.46 และ มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงใหก้รรมการทุกคนได้
รบัทราบ (CUL2) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.43  และ มีการท าสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อ
ค่านิยมหลักของโครงการฯ (CUL8) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.42 และ มีการก าหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงคต่์อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชัดเจน (CUL1) และมีการมุ่งเนน้ท าตาม
ค่านิยมหลักทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ (CUL9) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.38 
ต่อมา มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้งานในโครงการฯด าเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (CUL7) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ  0.32 และ มีการก ากับดูแลความ
รบัผิดชอบเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องโครงการฯ (CUL3) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 
0.31 และ มีการกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานของโครงการฯ เพ่ือแสวงหากลยุทธ์ (CUL4) และ มี
การกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  (CUL5) มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.30 และ มีการสรา้งแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการที่เหมาะสม (CUL10) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.29และ มีการกำหนดพฤติกรรม

ที่พึงปรารถนาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินงานของโครงการฯ (CUL6) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ
นอ้ยที่สุด เท่ากับ 0.23 ดังนัน้มีตัวบ่งชีผ้่านเกณฑจ์ากค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) 
จ านวน 10 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ CUL 12, CUL 11, CUL 2, CUL 8, CUL 1, CUL 9, CUL 7, CUL 3, 
CUL 4, CUL 5 และไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ CUL 10, CUL 6 
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ตาราง 12 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถปุระสงค์
ของการบรหิารความเสี่ยง(STO)  

ตัวย่อ ตัวบ่งชี ้ ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ผลการพิจารณา 

STO 6 มีการด าเนินการที่มีขั้นตอนในการรกัษาความเส่ียงให้
อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

0.66 ผ่านเกณฑ ์

STO 5 มีก าหนดและระบคุวามเส่ียงของโครงการฯท่ียอมรบัได ้ 0.58 ผ่านเกณฑ ์
STO 9 มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับความเส่ียง

ในภาพรวม 
0.56 ผ่านเกณฑ ์

STO 8 มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเส่ียง 0.54 ผ่านเกณฑ ์
STO 12 มีการพิจารณาความเ ส่ียง เพื่ อความคงอยู่ ของ

โครงการฯอย่างยั่งยืน 
0.54 ผ่านเกณฑ ์

STO 3 มีการวิเคราะหปั์จจัยภายนอก ท่ีส่งผลต่อความเส่ียง
ของโครงการฯ 

0.53 ผ่านเกณฑ ์

STO 1 มีวิเคราะหโ์ครงสรา้งของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆ
ต่อความเส่ียงโดยรวมของโครงการฯ 

0.49 ผ่านเกณฑ ์

STO 7 มีการประเมินกลยุทธท์างเลือกที่เป็นไปไดโ้ดยตีคณุค่า
เทียบกบัเกณฑ ์

0.48 ผ่านเกณฑ ์

STO 4 มีก าหนดและระบคุวามเส่ียงของโรงเรียนท่ียอมรบัได ้ 0.45 ผ่านเกณฑ ์
STO 11  มีการก าหนดความคุม้ทนุของโครงการ 0.43 ผ่านเกณฑ ์
STO 2 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร 

เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ ส่งผลต่อความเส่ียงของ
โครงการฯ 

0.38 ผ่านเกณฑ ์

STO 10 มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคลอ้งและ
สนบัสนนุกลยทุธข์องโรงเรียน 

0.35 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 12 องคป์ระกอบที่ 2 กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหารความ
เสี่ยง (STO) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.66 โดยมีการเรียงล าดบัจากค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบของตัวบ่งชีจ้ากมากที่สุดไปนอ้ยที่สุด ดงันี ้มีการด าเนินการที่มีขัน้ตอนในการรกัษา
ความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้(STO6) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมากที่สุด เท่ากับ 0.66 
รองลงมา คือ มีก าหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรับได้ (STO5) มีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.58 และ มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัความเสี่ยงในภาพรวม 
(STO9) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.56 และ มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ

เสี่ยง (STO8) และ มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน (STO12) มี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ  0.54 และ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย) ที่สง่ผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 
0.53 ต่อมา มีวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความเสี ่ยงโดยรวมของ

โครงการฯ (STO1) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.49 และ มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่
เป็นไปได้โดยตีคุณค่าเทียบกับเกณฑ์ (STO7) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.48 และ มี
ก าหนดและระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรบัได้ (STO4) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 
0.45 และ มีการก าหนดความคุม้ทนุของโครงการ (STO11) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.43 
และ มีการวิเคราะหปั์จจยัภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อความ
เสี่ยงของโครงการฯ (STO2) ค่าน า้หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.38 และสุดท้าย มีการก าหนด
เป้าหมายของโครงการฯที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน  (STO10) ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด เท่ากับ  0.35 ดังนั้นมีตัวบ่งชี ้ผ่านเกณฑ์จากค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) จ านวน 12 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 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  ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 3 การปฏิบติัการความเสี่ยง (PER)  

ตัวย่อ ตัวบ่งชี ้ ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ผลการพิจารณา 

PER 2 มีการระบุประเภทของความเส่ียงที่เป็นผลกระทบต่อ
วตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทนุของโครงการฯ 

0.63 ผ่านเกณฑ ์

PER 6 มีการตีค่าเทียบกบัเกณฑข์องตวัชีว้ดัในเรื่องของระดบั
ของความรุนแรงของความเส่ียง 

0.63 ผ่านเกณฑ ์

PER 1 มีการระบุความหมายของความเส่ียงที่เป็นผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิตามกลยทุธข์องโครงการฯ 

0.61 ผ่านเกณฑ ์

PER 3 มีการระบุความเส่ียงที่ชีใ้ห้เห็นทั้งความเส่ียงปัจจุบัน
และความเส่ียงอบุตัิใหม่ 

0.58 ผ่านเกณฑ ์

PER 7 การจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงต้องมีการ
ก าหนดความส าคัญของความเส่ียงที่เป็นพืน้ฐานใน
การปฏิบตัิความเส่ียง 

0.55 ผ่านเกณฑ ์

PER 9 มีการระบุมาตรการที่ เหมาะสมในการปฏิบัติ เพื่อ
ตอบสนองกบัความเส่ียง 

0.55 ผ่านเกณฑ ์

PER 12 มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อตอบสนองในการยอมรบัความ
เส่ียงที่ยอมรบัได ้

0.55 ผ่านเกณฑ ์

PER 8 มีการจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงที่น ามาใช้
แกปั้ญหาตามล าดบัของความรุนแรง 

0.53 ผ่านเกณฑ ์

PER 13 มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหาผูร้่วมรบั
ผลจากความเส่ียง 

0.51 ผ่านเกณฑ ์

PER 10 มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการลดความ
เส่ียง 

0.5 ผ่านเกณฑ ์

PER 4 มีการประเมินผลกระทบของความเส่ียงที่ไดร้ะบุ 0.49 ผ่านเกณฑ ์
PER 11 มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหลีกเล่ียง

ความเส่ียง 
0.48 ผ่านเกณฑ ์

PER 14 มีการจดัท าภาพรวมเชิงระบบของความเส่ียงโครงการฯ 
เพื่อน าไปพฒันา 

0.48 ผ่านเกณฑ ์

PER 5 มีการใชต้วัชีว้ดัที่ส  าคญัครบถว้นในการประเมินความ
รุนแรงของความเส่ียง 

0.44 ผ่านเกณฑ ์

PER 15 มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเส่ียง
โครงการฯ 

0.34 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 13 องคป์ระกอบที่ 3 การปฏิบติัการความเสี่ยง (PER) ) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ
อยู่ระหว่าง 0.34 – 0.63 โดยมีการเรียงล าดบัจากค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชีจ้ากมากที่สดุ
ไปนอ้ยที่สุด ดังนี ้มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อวัตถุประสงคท์ี่คุม้ทุนของ
โครงการฯ (PER2) และมีการตีค่าเทียบกบัเกณฑข์องตวัชีว้ดัในเรื่องของระดบัของความรุนแรงของ
ความเสี่ยง (PER6) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 0.63 รองลงมา มีการระบุ
ความหมายของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกลยุทธข์องโครงการฯ (PER1) มีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.61 และ มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้ความเสี่ยงปัจจุบันและ
ความเสี่ยงอบุติัใหม่ (PER3) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.58 และ การจดัล าดบัความส าคญั
ของความเสี่ยงตอ้งมีการก าหนดความส าคญัของความเสี่ยงที่เป็นพืน้ฐานในการปฏิบติัความเสี่ยง 
(PER7)  มีการระบมุาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบติัเพื่อตอบสนองกบัความเสี่ยง (PER9) และ มี
การเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (PER12) มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบ เท่ากับ 0.55 และ มีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่น ามาใชแ้ก้ปัญหา
ตามล าดับของความรุนแรง (PER8)  มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.53 และ มีการเลือกวิธี
ปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหาผูร้่วมรับผลจากความเสี่ยง (PER13) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ 
เท่ากบั 0.51 และ มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง (PER10)  มีค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบ เท่ากับ 0.50 และ มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้  (PER4) มีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.49 และ มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (PER11) และ มีการจัดท าภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อน าไปพัฒนา 
(PER14) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.48 และ มีการใชต้ัวชีว้ัดที่ส  าคัญครบถ้วนในการ
ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (PER5) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.44 และสดุทา้ย มี
การประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ (PER15) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบน้อย
ที่สดุ เท่ากบั 0.34 ดงันัน้มีตวับ่งชีผ้่านเกณฑจ์ากค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ครบ
ทัง้หมดจ านวน 15 ตวับ่งชี ้ 
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ตาราง 14 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการ
บรหิารความเสี่ยง (REV)  

ตัวย่อ ตัวบ่งชี ้ ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ผลการพิจารณา 

REV 3 มีการประเมิน ส่ิงที่ ส่ งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของ
โครงการฯ 

0.58 ผ่านเกณฑ ์

REV 4 มีการประเมินส่ิงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงคท์ี่คุม้
ทนุของโครงการฯ 

0.58 ผ่านเกณฑ ์

REV 8 มีการทบทวนปฏิบัติการความเส่ียงตามหลักการ
พืน้ฐานและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 

0.50 ผ่านเกณฑ ์

REV 5 มีการทบทวนการปฎิบตัิการความเส่ียงในประเด็นการ
ปฏิบตัิการท่ีส าคญัของความเส่ียงโครงการฯ 

0.47 ผ่านเกณฑ ์

REV 10 มีการปรบัปรุงการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาการ
จดัองคก์ารใหเ้หมาะสม 

0.46 ผ่านเกณฑ ์

REV 6 มีการทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเส่ียง
ของโครงการฯ 

0.43 ผ่านเกณฑ ์

REV 2 มีการกระบุการเปล่ียนแปลงภายนอกโครงการฯที่
ส  าคญั 

0.41 ผ่านเกณฑ ์

REV 1 มีการกระบกุารเปล่ียนแปลงภายในโครงการฯท่ีส าคญั 0.4 ผ่านเกณฑ ์
REV 12 มีการปรบัปรุงการบริหารความเส่ียงจากการพิจารณา

ในส่ิงที่ท  าแลว้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย 
0.37 ผ่านเกณฑ ์

REV 11 มีการปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 0.34 ผ่านเกณฑ ์
REV 9 มีการปรบัปรุงการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาส่ิงที่

สามารถน าไปปรบัปรุงไดใ้นล าดบัตน้ๆ 
0.31 ผ่านเกณฑ ์

REV 7 มีการทบทวนปฎิบัติการความเส่ียงที่สามารถน าไป
พฒันาได ้

0.22 ไม่ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 14 องคป์ระกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (REV) มี
ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.58 โดยมีการเรียงล าดบัจากค่าน า้หนักองคป์ระกอบ
ของตัวบ่งชี ้จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี ้ มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของ
โครงการฯ (REV3) และ มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงคท์ี่คุม้ทุนของโครงการฯ 
(REV4) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากที่สดุ เท่ากบั 0.58 รองลงมา มีการทบทวนปฏิบติัการความ
เสี่ยงตามหลกัการพืน้ฐานและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง (REV8) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.50 
และ มีการทบทวนการปฎิบัติการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบัติการที่ส  าคัญของความเสี่ยง
โครงการฯ (REV5) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.47 และ มีการปรบัปรุงการบริหารความ
เสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองคก์ารใหเ้หมาะสม (REV10) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.46 
และ มีการทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.43 และ มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่สำคัญ (REV2) มี
ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.41 และ มีการกระบุการเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่ส  าคัญ 
(REV1) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.40 และ มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการ
พิจารณาในสิ่งที่ท าแลว้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย (REV12) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.37 
ต่อมา มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (REV11) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
เท่ากบั 0.34 และ มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถน าไปปรบัปรุงได้
ในล าดบัตน้ๆ (REV9) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.31 และสดุทา้ย มีการทบทวนปฎิบติัการ
ความเสี่ยงที่สามารถน าไปพัฒนาได้ (REV7) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบน้อยที่สุด เท่ากับ 0.22 
ดงันัน้มีตวับ่งชีผ้่านเกณฑจ์ากค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) จ านวน 11 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 
REV 3, REV 4, REV 8, REV 5, REV 10, REV 6, REV 2, REV 1, REV 12, REV 11, REV 9 และ
ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 1 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ REV 7 
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ตาราง 15 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 5 การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและ
การรายงานการบรหิารความเสี่ยง (ICR)  

ตัวย่อ ตัวบ่งชี ้ ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ผลการพิจารณา 

ICR 8 มีการท าความเขา้ใจสารที่ส่งมาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั 0.63 ผ่านเกณฑ ์
ICR 3 มีการจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้ 0.59 ผ่านเกณฑ ์
ICR 9 มีการรายงานการบรหิารความเส่ียงโดยใชข้อ้มลูจรงิ 0.53 ผ่านเกณฑ ์

ICR 10 มีการรายงานการบริหารความเส่ียงที่ผู้ท  างานใน
โครงการฯรบัรูอ้ย่างทั่วถึง 

0.47 ผ่านเกณฑ ์

ICR 5 มีการพฒันาความรูผู้ส่้งสารในเรื่องสารสนเทศของการ
บรหิารความเส่ียงของโครงการฯ 

0.44 ผ่านเกณฑ ์

ICR 4 มีการจดักระท าใหน้วตักรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดี
ขึน้ 

0.43 ผ่านเกณฑ ์

ICR 2 มีการเผยแพร่ความรูภ้ายในตนใหก้ับผูอ้ื่นไดร้บัทราบ 
เพื่อเป็นการจดัการความรูภ้ายนอก 

0.42 ผ่านเกณฑ ์

ICR 11 มีการน าเสนอการบริหารความเส่ียงของโครงการฯที่
ตระหนกัถึงวฒันธรรมองคก์าร 

0.42 ผ่านเกณฑ ์

ICR 7 มีการใชช้่องทางการส่ือสารการบริหารความเส่ียงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย 

0.36 ผ่านเกณฑ ์

ICR 1 มีการพัฒนาความรูพ้ืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็น
การจดัการความรูภ้ายในตน 

0.27 ไม่ผ่านเกณฑ ์

ICR 6 มีการพัฒนาความรูท้ี่ใชใ้นการส่ือสารสารสนเทศดา้น
การบรหิารความเส่ียงตามสถานการณ ์

0.26 ไม่ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 15  องคป์ระกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการ
บริหารความเสี่ยง (ICR) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.63 โดยมีการเรียงล าดับ
จากค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชีจ้ากมากที่สดุไปนอ้ยที่สดุ ดงันี ้มีการท าความเขา้ใจสารที่
ส่งมาใหเ้ป็นที่เขา้ใจตรงกัน (ICR8) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมากที่สุด เท่ากบั 0.63 รองลงมา มี
การจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้ (ICR3) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.59 และ มีการ
รายงานการบรหิารความเสี่ยงโดยใชข้อ้มลูจรงิ (ICR9) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.53 และ 
มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผูท้  างานในโครงการฯรบัรูอ้ย่างทั่วถึง  (ICR10) มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.47 และ มีการพัฒนาความรู้ผู้ส่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความ

เสี ่ยงของโครงการฯ  (ICR5) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ  0.44 และ มีการจัดกระท าให้
นวตักรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ (ICR4) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.43 และ มีการ
เผยแพรค่วามรูภ้ายในตนใหก้บัผูอ่ื้นไดร้บัทราบ เพื่อเป็นการจดัการความรูภ้ายนอก (ICR2) และ มี
การน าเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึงวัฒนธรรมองคก์าร (ICR11) มีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.42 และ มีการใชช้่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย (ICR7) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.36 และ มีการพฒันาความรู้
พืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการจัดการความรูภ้ายในตน (ICR1) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ 
เท่ากับ 0.27 และสุดทา้ย มีการพัฒนาความรูท้ี่ใชใ้นการสื่อสารสารสนเทศดา้นการบริหารความ
เสี่ยงตามสถานการณ ์มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 0.26 ดงันัน้มีตวับ่งชีผ้่านเกณฑ์
จากค่าน า้หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จ านวน 9 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ICR 8, ICR 3, ICR 9, 
ICR 10, ICR 5, ICR 4, ICR 2, ICR 11, ICR 7 และไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ICR 1, 
ICR 6 
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จากการวิเคราะหก์ารบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงของโคโซ่ (COSO, 
2017) ไดข้อ้สงัเกต ดงัตาราง 16 

ตาราง 16 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ 
MEP ที่ไดจ้ากการวิจยักบัองคป์ระกอบการบรหิารความเสี่ยงของโคโซ่ 

องคป์ระกอบ ตัวบ่งชีข้องโคโซ่ (COSO, 
2017) 

ตัวบ่งชีท้ีไ่ด้จากการวจัิย 

1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรม
ของการบรหิารความเส่ียง 

1. บรหิารจดัใหม้ีการก ากบัดแูล
กลยทุธแ์ละด าเนินการตามความ
รบัผิดชอบดา้นการก ากบัดแูลเพื่อ
สนบัสนนุฝ่ายบรหิารในการบรรลุ
กลยทุธแ์ละวตัถปุระสงค ์
2. ก าหนดโครงสรา้งการ
ด าเนินงานเพื่อแสวงหากลยทุธ์
และวตัถปุระสงค ์
3. ก าหนดพฤติกรรมที่พงึประสงค ์
ซึ่งเป็นลกัษณะของวฒันธรรมที่
พึงประสงคข์ององคก์ร 
4. แสดงใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นต่อ
ค่านิยมหลกัขององคก์ร 
5. มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งทนุมนษุยใ์ห้
สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละ
วตัถปุระสงค ์

1. มีแผนรกัษาบคุลากรท่ีมี
ความสามารถใหอ้ยู่รว่มกบั
โครงการฯ 
2. มีแผนการพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม 
3. มีการส่ือสารกลยทุธก์ารบรหิาร
ความเส่ียงใหก้รรมการทกุคนได้
รบัทราบ 
4. มีการท าส่ิงตา่งๆเพื่อตอบสนอง
ต่อค่านยิมหลกัของโครงการฯ 
5. มีการก าหนดพฤติกรรมที่พงึ
ประสงคต์่อความเส่ียงของ
โครงการฯ ที่ชดัเจน 
6. มีการมุง่เนน้ท าตามคา่นิยม
หลกัทกุขัน้ตอนอยา่งละเอยีด
รอบคอบ 
7. มีการออกแบบวฒันธรรม
องคก์รเพื่อใหง้านในโครงการฯ
ด าเนินต่อไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
8. มีการก ากบัดแูลความ
รบัผิดชอบเพื่อเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการฯ 
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ตาราง 16(ต่อ) 

องคป์ระกอบ ตัวบ่งชีข้องโคโซ่ (COSO, 
2017) 

ตัวบ่งชีท้ีไ่ด้จากการวจัิย 

  9. มีการก าหนดโครงสรา้งการ
ด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อ
แสวงหากลยทุธ ์
10. มีการก าหนดโครงสรา้งการ
ด าเนินงานตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการฯ 

2 กลยทุธแ์ละการก าหนด
วตัถปุระสงคข์องการบรหิารความ
เส่ียง 

1. พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ต่อขอบเขตของความเส่ียง
ในภาพรวม 
2. ก าหนดความเส่ียงที่ยอมรบัได้
ในบรบิทของการสรา้ง การรกัษา
และการตระหนกัถึงคณุค่า 
3. ประเมินกลยทุธท์างเลือกและ
ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ต่อ
ขอบเขตความเส่ียงในภาพรวม 
4. พิจารณาความเส่ียงในขณะท่ี
ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นระดบัตา่ง 
ๆ ท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนนุกล
ยทุธ ์

1. มีการด าเนินการท่ีมีขัน้ตอนใน
การรกัษาความเส่ียงใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ียอมรบัได ้
2. มีก าหนดและระบคุวามเส่ียง
ของโครงการฯท่ียอมรบัได ้
3. มีการขยายความผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้กบัความเส่ียงใน
ภาพรวม 
4. มีการตคี่าผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้จากความเส่ียง 
5. มีการพิจารณาความเส่ียงเพื่อ
ความคงอยู่ของโครงการฯอยา่ง
ยั่งยืน 
6. มีการวิเคราะหปั์จจยัภายนอก 
(สงัคม เศรษฐกจิ การเมือง 
กฎหมาย) ท่ีส่งผลต่อความเส่ียง
ของโครงการฯ 
7. มีวิเคราะหโ์ครงสรา้งของ
โครงการฯจากผลกระทบต่างๆตอ่
ความเส่ียงโดยรวมของโครงการฯ 
8. มีการประเมินกลยทุธท์างเลือก
ที่เป็นไปไดโ้ดยตีคณุคา่เทยีบกบั
เกณฑ ์
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ตาราง 16(ต่อ) 

องคป์ระกอบ ตัวบ่งชีข้องโคโซ่ (COSO, 
2017) 

ตัวบ่งชีท้ีไ่ด้จากการวจัิย 

  9. มีก าหนดและระบคุวามเส่ียง
ของโรงเรียนท่ียอมรบัได ้
10. มีการก าหนดความคุม้ทนุของ
โครงการ 
11. มีการวเิคราะหปั์จจยัภายใน 
(งบประมาณ บคุลากร เทคโนโลยี 
สารสนเทศ) ท่ีส่งผลต่อความเส่ียง
ของโครงการฯ 
12. มีการก าหนดเปา้หมายของ
โครงการฯท่ีสอดคลอ้งและ
สนบัสนนุกลยทุธข์องโรงเรียน 

3 การปฎิบตัิการความเส่ียง 1. ระบคุวามเส่ียงที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของกลยทุธแ์ละ
วตัถปุระสงค ์
2. ประเมินความรุนแรงของความ
เส่ียง 
3. จดัล าดบัความส าคญัของ
ความเส่ียงเป็นพืน้ฐานในการ
เลือกการตอบสนองต่อความเส่ียง 
4. ระบแุละเลือกการตอบสนองตอ่
ความเส่ียง 
5. พฒันาและประเมินมมุมอง
ภาพรวมเก่ียวกบัความเส่ียง 

1. มีการระบปุระเภทของความ
เส่ียงที่เป็นผลกระทบต่อ
วตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทนุของ
โครงการฯ 
2. มีการตคี่าเทียบกบัเกณฑข์อง
ตวัชีว้ดัในเรื่องของระดบัของความ
รุนแรงของความเส่ียง 
3. มีการระบคุวามหมายของความ
เส่ียงที่เป็นผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิตามกลยทุธข์องโครงการฯ 
4. มีการระบคุวามเส่ียงที่ชีใ้หเ้ห็น
ทัง้ความเส่ียงปัจจบุนัและความ
เส่ียงอบุตัใิหม ่
5. การจดัล าดบัความส าคญัของ
ความเส่ียงตอ้งมีการก าหนด
ความส าคญัของความเส่ียงที่เป็น
พืน้ฐานในการปฏิบตัิความเส่ียง 

 



  144 

ตาราง 16(ต่อ) 

องคป์ระกอบ ตัวบ่งชีข้องโคโซ่ (COSO, 
2017) 

ตัวบ่งชีท้ีไ่ด้จากการวจัิย 

  6. มีการระบมุาตรการท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบตัเิพื่อตอบสนองกบั
ความเส่ียง 
7. มีการเลือกวิธีปฏิบตัเิพื่อ
ตอบสนองในการยอมรบัความ
เส่ียงที่ยอมรบัได ้

  8. มีการจดัล าดบัความส าคญัของ
ความเส่ียงที่น ามาใชแ้กปั้ญหา
ตามล าดบัของความรุนแรง 
9. มีการเลือกวิธีปฏิบตัเิพื่อ
ตอบสนองในการหาผูร้ว่มรบัผล
จากความเส่ียง 
10. มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อ
ตอบสนองในการลดความเส่ียง 
11. มีการประเมินผลกระทบของ
ความเส่ียงที่ไดร้ะบไุว ้
12. มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อ
ตอบสนองในการหลีกเล่ียงความ
เส่ียง 
13. มีการจดัท าภาพรวมเชิงระบบ
ของความเส่ียงโครงการฯ เพื่อ
น าไปพฒันา 
14. มีการใชต้วัชีว้ดัที่ส  าคญั
ครบถว้นในการประเมินความ
รุนแรงของความเส่ียง 
15. มีการประเมินภาพรวมเชงิ
ระบบของความเส่ียงโครงการฯ 
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4 การทบทวนและสรุปประเด็น
การบรหิารความเส่ียง 

1. ระบแุละประเมินการ
เปล่ียนแปลงที่อาจส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อกลยทุธแ์ละ
วตัถปุระสงค ์
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
องคก์รและพิจารณาความเส่ียง 
3. ด าเนินการปรบัปรุงการบรหิาร
ความเส่ียงขององคก์ร 

1. มีการประเมินส่ิงที่ส่งผลกระทบ
ต่อกลยทุธข์องโครงการฯ 
2. มีการประเมินส่ิงที่ส่งผลกระทบ
ต่อวตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทนุของ
โครงการฯ 
3. มีการทบทวนปฏิบตักิารความ
เส่ียงตามหลกัการพืน้ฐานและ
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
4. มีการทบทวนการปฎิบตัิการ
ความเส่ียงในประเด็นการ
ปฏิบตัิการท่ีส าคญัของความเส่ียง
โครงการฯ 
5. มีการปรบัปรุงการบรหิารความ
เส่ียงโดยพจิารณาการจดัองคก์าร
ใหเ้หมาะสม 
6. มีการทบทวนองคป์ระกอบการ
ด าเนินงานความเส่ียงของ
โครงการฯ 
7. มีการกระบกุารเปล่ียนแปลง
ภายนอกโครงการฯท่ีส าคญั 
8. มีการกระบกุารเปล่ียนแปลง
ภายในโครงการฯท่ีส าคญั 

  9. มีการปรบัปรุงการบรหิารความ
เส่ียงจากการพิจารณาในส่ิงที่ท  า
แลว้เกดิผลดีมากกวา่ผลเสีย 
10. มีการปรบัปรุงการบรหิาร
ความเส่ียงอยา่งต่อเนื่อง 
11. มีการปรบัปรุงการบรหิาร
ความเส่ียงโดยพจิารณาส่ิงที่
สามารถน าไปปรบัปรุงไดใ้นตน้ๆ 
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5 การจดัการสารสนเทศ การ
ส่ือสารและการรายงานการบรหิาร
ความเส่ียง 

1. ยกระดบัระบบขอ้มลูและ
เทคโนโลยีขององคก์รเพื่อ
สนบัสนนุการจดัการความเส่ียง
ขององคก์ร 
2. ใชช้่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายเพื่อสนบัสนนุการ
บรหิารความเส่ียงขององคก์ร 
3. รายงานเก่ียวกบัความเส่ียง
วฒันธรรมการบรหิารความเส่ียง
และผลการด าเนินงานในหลาย
ระดบัและทั่วทัง้องคก์ร 

1. มีการท าความเขา้ใจสารท่ีส่งมา
ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั 
2. มีการจดักระท าใหข้อ้มลู
สารสนเทศดีขึน้ 
3. มีการรายงานการบรหิารความ
เส่ียงโดยใชข้อ้มลูจรงิ 
4. มีการรายงานการบรหิารความ
เส่ียงที่ผูท้  างานในโครงการฯรบัรู ้
อย่างทั่วถงึ 
5. มีการพฒันาความรูผู้ส่้งสารใน
เรื่องสารสนเทศของการบรหิาร
ความเส่ียงของโครงการฯ 
6. มีการจดักระท าใหน้วตักรรม 
เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ 
7. มีการเผยแพรค่วามรูภ้ายในตน
ใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัทราบ เพื่อเป็นการ
จดัการความรูภ้ายนอก 
8. มีการน าเสนอการบรหิารความ
เส่ียงของโครงการฯท่ีตระหนกัถึง
วฒันธรรมองคก์าร 
9. มีการใชช้่องทางการส่ือสารการ
บรหิารความเส่ียงของโครงการฯ ที่
หลากหลาย 
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จากตาราง 16 พบว่า ตวับ่งชีจ้ากงานวิจยัที่ไดม้าจากทฤษฎีการบรหิารความเสี่ยงของโค
โซ่ของแต่ละองค์ประกอบมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด
จ านวนทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี ้โดยเริ่มจาก องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการ
บริหารความเสี่ยง มีตวับ่งชีท้ี่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบไม่ถึงเกณฑ ์จ านวน 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  มีการ
ก าหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็นเอกลกัษณใ์นการด าเนินงานของโครงการฯ  (CUL6) และ 
มีการสรา้งแรงจูงใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานเป็นค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม  (CUL10) ต่อมา 
องคป์ระกอบที่ 2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสี่ยง มีซึ่งองคป์ระกอบ
นีไ้ม่มีตัวบ่งชีใ้ดมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบนอ้ยกว่าเกณฑ์ ต่อมาองคป์ระกอบที่ 3 การปฎิบติัการ
ความเสี่ยง ซึ่งองค์ประกอบนีไ้ม่มีตัวบ่งชี ้ใดมีค่าน า้หนักองค์ประกอบน้อยกว่าเกณฑ์ ต่อมา
องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง มีตัวบ่งชีท้ี่มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบไม่ถึงเกณฑ ์จ านวน 1 ตวับ่งชี ้คือ มีการทบทวนปฎิบติัการความเสี่ยงที่สามารถน าไป
พัฒนาได ้(REV7) และองคป์ระกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการ
บริหารความเสี่ยง มีตัวบ่งชีท้ี่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบไม่ถึงเกณฑ ์จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้คือ มีการ
พัฒนาความรูพ้ืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการจัดการความรูภ้ายในตน  (ICR1) และ มีการ
พฒันาความรูท้ี่ใชใ้นการสื่อสารสารสนเทศดา้นการบรหิารความเสี่ยงตามสถานการณ ์(ICR6) 
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการบริหารความเส่ียงของโครงการ EP และ MEP 
ของโรงเรียนในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP 
ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

องคป์ระกอบ �̅� S.D. แปลผล 
1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการบรหิารความเส่ียง 4.35 0.396 ดี 
2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถปุระสงคข์องการบริหารความ

เส่ียง 
4.22 0.499 ดี 

3 การปฎิบตัิการความเส่ียง 4.14 0.535 ดี 
4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความเส่ียง 4.12 0.471 ดี 
5 การจัดการสารสนเทศ การส่ือสารและการรายงานการ

บรหิารความเส่ียง 
4.19 0.454 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.20 0.471 ดี 

 

จากตาราง 17 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดบัดี (�̅� = 4.20, S.D. = 0.471) ซึ่งทุกองคป์ระกอบอยู่
ในระดบัสมบรูณม์าก โดยองคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการ
บริหารความเสี่ยง (�̅� = 4.35, S.D. = 0.396) และองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ
ทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความเสี่ยง (�̅� = 4.12, S.D. = 0.471)  

โดยการพิจารณาระดบัการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
เขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน แยกตามตวับ่งชีใ้นแต่ละองคป์ระกอบ ไดด้งันี ้

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง มีระดับการ
บรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP 
ของตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการบรหิารความเสี่ยง 

CUL ตัวบ่งชี ้ �̅� S.D. แปลผล 
1 มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงคต์่อความเส่ียงของ

โครงการฯ ที่ชดัเจน  
4.29 0.622 ดี 

2 มีการส่ือสารกลยทุธก์ารบรหิารความเส่ียงใหก้รรมการทกุ
คนไดร้บัทราบ  

4.28 0.627 ดี 

3 มีการก ากับดูแลความรับผิดชอบเพื่ อ เ ป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการฯ  

4.53 0.577 ดีมาก 

4 มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อ
แสวงหากลยทุธ ์ 

4.63 0.482 ดีมาก 

5 มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ของโครงการฯ  

4.63 0.482 ดีมาก 

6 มีการก าหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็นเอกลกัษณ์
ในการด าเนินงานของโครงการฯ  

4.37 0.484 ดี 

7 มีการออกแบบวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหง้านในโครงการฯ
ด าเนินต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

4.39 0.651 ดี 

8 มีการท าส่ิงต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลักของ
โครงการฯ  

4.33 0.469 ดี 

9 มีการมุ่งเนน้ท าตามค่านิยมหลกัทกุขัน้ตอนอย่างละเอียด
รอบคอบ  

4.32 0.578 ดี 

10 มีการสรา้งแรงจูงใจใหก้ับผูป้ฏิบัติงานเป็นค่าตอบแทน
และสวสัดิการท่ีเหมาะสม  

3.80 0.612 ดี 

11 มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม  

4.32 0.574 ดี 

12 มีแผนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่ร่วมกับ
โครงการฯ  

4.27 0.790 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.35 0.396 ดี 
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จากตาราง 18 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน องคป์ระกอบที่ 1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการบริหาร
ความเสี่ยง อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.35, S.D. = 0.396) โดยตัวบ่งชี ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
ก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์ (CUL4) และ มีการก าหนด
โครงสรา้งการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ (CUL5) (�̅� = 4.63, S.D. = 0.482) และ
ตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการสรา้งแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการที่เหมาะสม (CUL10) (�̅� = 3.80, S.D. = 0.612)  
 

องคป์ระกอบที่ 2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง มีระดบั
การบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ดงัตาราง 19 
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ตาราง 19  ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP 
ของตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสี่ยง 

STO ตัวบ่งชี ้ �̅� S.D. แปลผล 
1 มีวิเคราะหโ์ครงสรา้งของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆ

ต่อความเส่ียงโดยรวมของโครงการฯ  
4.28 0.709 ดี 

2 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (งบประมาณ บุคลากร 
เทคโนโลยี  สารสนเทศ) ที่ ส่งผลต่อความเส่ียงของ
โครงการฯ  

4.23 0.505 ดี 

3 มีการวิ เคราะห์ปัจจัยภายนอก (สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย) ท่ีส่งผลต่อความเส่ียงของโครงการฯ  

4.03 0.636 ดี 

4 มีก าหนดและระบคุวามเส่ียงของโรงเรียนท่ียอมรบัได ้ 4.36 0.617 ดี 
5 มีก าหนดและระบคุวามเส่ียงของโครงการฯท่ียอมรบัได ้ 4.25 0.750 ดี 
6 มีการด าเนินการท่ีมีขัน้ตอนในการรกัษาความเส่ียงใหอ้ยู่

ในระดบัท่ียอมรบัได ้ 
4.19 0.731 ดี 

7 มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นไปไดโ้ดยตีคุณค่า
เทียบกบัเกณฑ ์ 

4.20 0.551 ดี 

8 มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเส่ียง  4.06 0.687 ดี 
9 มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับความเส่ียง

ในภาพรวม  
4.12 0.643 ดี 

10 มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคลอ้งและ
สนบัสนนุกลยทุธข์องโรงเรียน  

4.52 0.500 ดีมาก 

11 มีการก าหนดความคุม้ทนุของโครงการ   4.23 0.601 ดี 
12 มีการพิจารณาความเส่ียงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯ

อย่างยั่งยืน  
4.23 0.607 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.499 ดี 
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จากตาราง 19 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน องคป์ระกอบที่ 2 กลยุทธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการ
บริหารความเสี่ยงอยู่ในระดบัดี (�̅� = 4.22, S.D. = 0.499) โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีการ
ก าหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคลอ้งและสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน  (STO10) (�̅� = 
4.52, S.D. = 0.500) และตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คือ มีการวิเคราะหปั์จจัยภายนอก (สงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) (�̅� = 4.03, S.D. = 
0.636)  
 

องคป์ระกอบที่ 3 การปฏิบติัการความเสี่ยง มีระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
EP และ MEP ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP 
ของตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 3 การปฏิบติัการความเสี่ยง 

PER ตัวบ่งชี ้ �̅� S.D. แปลผล 
1 มีการระบคุวามหมายของความเส่ียงที่เป็นผลกระทบต่อ

การปฏิบตัิตามกลยทุธข์องโครงการฯ  
4.19 0.803 ดี 

2 มีการระบุประเภทของความเส่ียงที่เป็นผลกระทบต่อ
วตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทนุของโครงการฯ  

4.25 0.748 ดี 

3 มีการระบคุวามเส่ียงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้ความเส่ียงปัจจบุนัและ
ความเส่ียงอบุตัิใหม่  

3.92 0.712 ดี 

4 มีการประเมินผลกระทบของความเส่ียงที่ไดร้ะบไุว ้ 4.08 0.674 ดี 
5 มีการใชต้ัวชีว้ัดที่ส  าคัญครบถว้นในการประเมินความ

รุนแรงของความเส่ียง  
4.07 0.689 ดี 

6 มีการตีค่าเทียบกับเกณฑข์องตัวชีว้ัดในเรื่องของระดบั
ของความรุนแรงของความเส่ียง  

3.95 0.699 ดี 

7 มีการก าหนดความส าคญัของความเส่ียงที่เป็นพืน้ฐาน
ในการปฏิบตัิความเส่ียง  

4.06 0.687 ดี 

8 มีการจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงที่น ามาใช้
แกปั้ญหาตามล าดบัของความรุนแรง  

4.07 0.605 ดี 

9 มีการระบุมาตรการที่ เหมาะสมในการปฏิบัติ เพื่อ
ตอบสนองกบัความเส่ียง  

4.17 0.587 ดี 

10 มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อตอบสนองในการลดความเส่ียง   4.25 0.585 ดี 
11 มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหลีกเล่ียง

ความเส่ียง   
4.28 0.630 ดี 

12 มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อตอบสนองในการยอมรบัความ
เส่ียงที่ยอมรบัได ้ 

4.28 0.635 ดี 

13 มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ว่มรบัผล
จากความเส่ียง (PER13) 

4.22 0.616 ดี 

14 มีการจดัท าภาพรวมเชิงระบบของความเส่ียงโครงการฯ 
เพื่อน าไปพฒันา (PER14) 

4.11 0.640 ดี 

15 มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเ ส่ียง
โครงการฯ  (PER15) 

4.23 0.505 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.535 ดี 
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จากตาราง 20 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน องคป์ระกอบที่  3 การปฏิบติัการความเสี่ยง อยู่ในระดบัดี (�̅� = 
4.14, S.D. = 0.535) โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (PER11) (�̅� = 4.28, S.D. = 0.630) และ มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนอง
ในการยอมรบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(PER12) (�̅� = 4.28, S.D. = 0.635) และตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยที่สดุ คือ มีการระบคุวามเสี่ยงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้ความเสี่ยงปัจจบุนัและความเสี่ยงอบุติัใหม่ (PER3) 
(�̅� = 3.92, S.D. = 0.712) 
 

องคป์ระกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความเสี่ยง มีระดบัการบรหิารความเสี่ยง

ของโครงการ EP และ MEP ดงัตาราง 21 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP 
ของตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง 

REV ตัวบ่งชี ้ �̅� S.D. แปลผล 
1 มีการกระบกุารเปล่ียนแปลงภายในโครงการฯท่ีส าคญั  4.24 0.500 ดี 
2 มีการกระบกุารเปล่ียนแปลงภายนอกโครงการฯท่ีส าคญั   4.18 0.573 ดี 
3 มีการประเมินส่ิงที่ส่งผลกระทบต่อกลยทุธข์องโครงการฯ  4.09 0.581 ดี 
4 มีการประเมินส่ิงที่ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคท์ี่คุม้ทุน

ของโครงการฯ  
4.09 0.581 ดี 

5 มีการทบทวนการปฎิบัติการความเส่ียงในประเด็นการ
ปฏิบตัิการท่ีส าคญัของความเส่ียงโครงการฯ  

4.00 0.739 ดี 

6 มีการทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเส่ียงของ
โครงการฯ  

3.96 0.597 ดี 

7 มีการทบทวนปฎิบัติการความเส่ียงที่สามารถน าไป
พฒันาได ้ 

4.13 0.535 ดี 

8 มีการทบทวนปฏิบตัิการความเส่ียงตามหลกัการพืน้ฐาน
และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง  

4.13 0.714 ดี 

9 มีการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาส่ิงที่
สามารถน าไปปรบัปรุงไดใ้นล าดบัตน้ๆ  

4.18 0.567 ดี 

10 มีการปรบัปรุงการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาการจดั
องคก์ารใหเ้หมาะสม  

4.14 0.611 ดี 

11 มีการปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง  4.12 0.639 ดี 
12 มีการปรบัปรุงการบริหารความเส่ียงจากการพิจารณาใน

ส่ิงที่ท  าแลว้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย  
4.19 0.554 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.12 0.471 ดี 

     

จากตาราง 21 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน องคป์ระกอบที่  4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความ
เสี่ยง อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.12, S.D. = 0.471) โดยตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกระบุการ
เปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่ส  าคญั (REV1) (�̅� = 4.24, S.D. = 0.500) และตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยที่สุด คือ มีการทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) (�̅� = 
3.96, S.D. = 0.597) 
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องคป์ระกอบที่ 5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความ
เสี่ยง มีระดบัการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ดงัตาราง 22 

ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP 
ของตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบที่ 5 การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความ
เสี่ยง 

ICR ตัวบ่งชี ้ �̅� S.D. แปลผล 
1 มีการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการ

จดัการความรูภ้ายในตน 
4.24 0.668 ดี 

2 มีการเผยแพร่ความรูภ้ายในตนให้กับผู้อื่นไดร้ับทราบ 
เพื่อเป็นการจดัการความรูภ้ายนอก   

4.32 0.575 ดี 

3 มีการจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้  4.38 0.673 ดี 
4 มีการจดักระท าใหน้วตักรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดี

ขึน้ 
4.27 0.548 ดี 

5 มีการพัฒนาความรูผู้ส่้งสารในเรื่องสารสนเทศของการ
บรหิารความเส่ียงของโครงการฯ  

3.98 0.666 ดี 

6 มีการพฒันาความรูท้ี่ใชใ้นการส่ือสารสารสนเทศดา้นการ
บรหิารความเส่ียงตามสถานการณ ์ 

4.05 0.510 ดี 

7 มีการใช้ช่องทางการส่ือสารการบริหารความเส่ียงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย   

4.04 0.544 ดี 

8 มีการท าความเขา้ใจสารที่ส่งมาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั  4.14 0.706 ดี 
9 มีการรายงานการบรหิารความเส่ียงโดยใชข้อ้มลูจรงิ  4.30 0.687 ดี 
10 มีการรายงานการบริหารความเส่ียงที่ ผู้ท  างานใน

โครงการฯรบัรูอ้ย่างทั่วถึง  
4.11 0.645 ดี 

11 มีการน าเสนอการบริหารความเส่ียงของโครงการฯที่
ตระหนกัถึงวฒันธรรมองคก์าร   

4.21 0.540 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.454 ดี 
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จากตาราง 22 พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน องคป์ระกอบที่  5 การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการ
รายงานการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.19, S.D. = 0.454) โดยตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีมีการจัดกระท าใหข้อ้มูลสารสนเทศดีขึน้ (ICR3) (�̅� = 4.38, S.D. = 0.673) และตัว
บ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ มีการพฒันาความรูผู้ส้่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการฯ (ICR5) (�̅� = 3.98, S.D. = 0.666) 
 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 

ผลการศกึษาสภาพการบรหิารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนบน จากการแบบสอบถามจากคณะกรรมการของโครงการ EP และ MEP ที่เป็นทั้งครูและ
ผูบ้ริหาร ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูการบริหารโครงการ EP และ MEP ทัง้หมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ
เป็นมาและเหตผุลในการด าเนินโครงการ EP และ MEP ดา้นการบรรลวุตัถุประสงค ์ดา้นปัญหาใน
การด าเนินการโครงการ EP และ MEP ดา้นแนวทางการแก้ไขปัญหา และ ดา้นแนวทางในการ
พฒันาโครงการ EP และ MEP ใหป้ระสบความส าเรจ็ ตามล าดบั 

3.1 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
ดา้นความเป็นมาและเหตผุลในการด าเนินโครงการ EP และ MEP 

ผลการวิเคราะหส์ภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านความเป็นมาและเหตุผลในการด าเนินโครงการ EP และ MEP จาก
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP ที่ตอบแบบสอบถาม มีดงันี ้ 

“เพื่อสนองต่อการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์และความตอ้งของนกัเรียนและ
ผูป้กครอง” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“เพื่อตอ้งการพัฒนานักเรียนใหม้ีความรู ้มีทักษะที่ดีในการใชภ้าษาอังกฤษ 

ใหม้ีความสามารถที่โดดเด่นและเป็นจุดเด่นของตวันกัเรียน” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“สง่เสรมิและพฒันาเด็กท่ีมีความสามารถสงูใหม้ีศกัยภาพสงูยิ่งขึน้” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 



  158 

“เนื่องจากโรงเรียนมุ่งเนน้พฒันาทักษะของนักเรียนตามศตวรรษที่ 21 และ
ตามมาตรฐานโรงเรียน World Class Standard” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“จัดการเรียนสองภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนใหก้า้วสู่ความ

เป็นสากล” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“เพื่อตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลาย และความตอ้งการในการพฒันา

นกัเรียนตามความสามารถเฉพาะบคุคล” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“สถานศึกษาใหบ้ริการการศึกษาแก่ผูเ้รียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไดอ้ย่าง

มีคณุภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม" 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“เพื่อเปิดโอกาสใหน้ักเรียน ที่อยู่รอบนอก นักเรียนที่อยู่ในพืน้ที่ ไดม้ีโอกาส

เรียน หอ้งเรียนพิเศษ" 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“เพื่อใหเ้ด็กนอกเมืองมีโอกาสไดเ้รียนรูภ้าษาองักฤษจากเจา้ของภาษาเทียบ

กบัเด็กในเมือง” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“เพื่อพฒันานกัเรียนใหม้ีทกัษะภาษาองักฤษที่ดี” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“เพื่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรูก้ับครูต่างชาติและได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

เตรียมความพรอ้มเขา้สูส่ากล” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“เพื่อพฒันาผูเ้รียนที่มีความสนใจใฝ่รูท้างดา้นภาษาและสามารถน าไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได”้ 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 

จากการวิเคราะหส์ภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน ดา้นความเป็นมาและเหตผุลในการด าเนินโครงการ EP และ MEP พบว่า ทศันะ
ของคณะกรรมการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การที่โรงเรียนเปิดโครงการ EP และ MEP 
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หรือ ด าเนินการโครงการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น เนื่องจากความต้องการที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตัวผูเ้รียนเองในเรื่องของทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ รวมไปถึงการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้กครองที่อยากใหบุ้ตรหลานของตนเองไดร้บัการพฒันาทกัษะในดา้นการใชภ้าษา
อีกดว้ย นอกจากนีโ้รงเรียนในต่างอ าเภอของแต่ละจงัหวดัก็มีการเปิดโครงการขึน้มา เพื่อที่จะเป็น
การขยายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กที่อยู่นอกเมือง ไดม้ีโอกาสพฒันาตนเองทดัเทียมกบัเด็กที่
อยู่ในเมืองดว้ยเช่นกนั  

3.2 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
ดา้นการบรรลวุตัถปุระสงค ์

ผลการวิเคราะหส์ภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน ดา้นการบรรลุวัตถุประสงค ์จากคณะกรรมการโครงการ EP และ MEP ที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดงันี ้ 

“เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และบริบทของโรงเรียน 
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของชมุชน อ.แม่สาย” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“บรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ไดว้างแผนไว ้โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นดา้นต่างๆ” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“บรรลุวัตถุประสงค์ จากการประเมินนักเรียนและความพึ่งพอใจของ

ครอบครวัของนกัเรียน รวมถึงกระแสค าชมของชมุชนที่มีใหน้กัเรียน” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“มีบางประเด็นหัวข้อที่ไม่ไม่สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงคไ์ดเ้นื่องจาก

ภายใตส้ถานการณ ์Covid-19” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“บรรลวุตัถุประสงค ์เปิดอย่างต่อเนื่องมาถึงปีที่ 22 และขยายการเรียนต่อถึง

ระดบั ม.ปลายในปัจจบุนั” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“บรรลตุามวตัถุประสงค ์นกัเรียนมีผลการทดสอบ CEFR เป็นไปตามเกณฑท์ี่

สถานศกึษาก าหนด และนกัเรียนสามารถเขา้เรียนต่อในหอ้งพิเศษในระดบัที่สงูขึน้” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
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“บรรลุ  นักเรียนที่ศึกษาในโครงการจบการศึกษาและสามารถน าความรู้
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษไปเป็นพืน้ฐานส าคัญในการศึกษาต่อมีความสามารถในการสื่อสาร  มี
ความกลา้แสดงออกอย่างสรา้งสรรค ์ มีภาวะผูน้  า ซึ่งทุกอย่างลว้นเป็นสิ่งที่นกัเรียนไดร้บัการเพาะ
บ่มความรู ้ความสามารถจากการศึกษาในโครงการ ผูป้กครองมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโครงการ รวมถึงการน าระบบดแูลช่วยเหลือสูก่ารปฏิบติัอย่างจรงิจงั และเป็นรูปธรรม” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“บรรจวุตัถปุระสงค ์เนื่องจากเด็กสามารถเรียนรูภ้าษาองักฤษไดดี้ขึน้ สื่อสาร

และโตต้อบกบัชาวต่างชาติได ้มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษสงูขึน้” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“บรรลวุตัถุประสงคม์าก เปิดมาไดส้ิบกว่าปี ขยายชัน้เรียนจากหนึ่งหอ้งเรียน

ปัจจุบนัสามหอ้งเรียน นกัเรียนที่จบไปเรียนต่ออย่างต่อเนื่องในหอ้งเรียน  mep / ep น าความรูท้ี่ได้
ไปใชใ้นการสื่อสารต่อไดดี้ ” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“บรรลุวัตถุประสงคด์ว้ยดี แมปี้แรกที่เปิดมีจ านวนไม่เต็มหอ้ง (30 คน)แต่ปี

ต่อ ๆ มา มีนร.ใหค้วามสนใจในโครงการนีม้าก สมคัรเขา้มามากกว่า 60 คน/ปี ซึ่งท าใหไ้ดค้ดัเลือก
นร. เขา้เรียนโครงการนีอ้ย่างมีคณุภาพ” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
จากการวิเคราะหส์ภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่

ภาคเหนือตอนบน ดา้นการบรรลุวัตถุประสงค ์พบว่า ทัศนะของคณะกรรมการโครงการ EP และ 
MEP เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ การด าเนินการโครงการ EP และ MEP ของแต่ละโรงเรียน
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการที่ไดว้างแผนเอาไว ้โดยที่การบรรลวุตัถปุระสงคน์ัน้ มีความ
แตกต่างกันออกไป ในบางโรงเรียนบรรลุผลเนื่องจากผูเ้รียนที่เขา้เรียนในโครงการ EP และ MEP 
ไดร้บัโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามที่ไดต้ัง้ใจเอาไว ้ในขณะที่บางโรงเรียนบรรลุ
วตัถปุระสงคใ์นการตอบสนองต่อความตอ้งการของทัง้ผูป้กครองและนกัเรียนเอง สว่นอีกประเด็นที่
น่าสนใจ คือ โครงการ EP และ MEP สามารถด าเนินโครงการไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืนทัง้ในดา้น
คุณภาพของการจัดการศึกษา คุณภาพของผูเ้รียน ความคุม้ทุนของโครงการ รวมไปถึงสามารถ
สนองความตอ้งการไดท้ัง้ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชมุชนไปพรอ้มกนัเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 

3.3 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
ดา้นปัญหาในการด าเนินการโครงการ EP และ MEP 
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ผลการวิเคราะหส์ภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน ด้านปัญหาในการด าเนินการโครงการ EP และ MEP  จากคณะกรรมการ
โครงการ EP และ MEP ที่ตอบแบบสอบถาม มีดงันี ้ 

“ความไม่แน่นอนของจ านวนนกัเรียนและทรพัยากรดา้นต่างๆ” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“เนื่องจากนักเรียนบางกลุ่มมีความรูพ้ืน้ฐานที่ไม่เท่ากับเพื่อนและมีขอ้ดอ้ย

อยู่ ไม่มีความพรอ้มในดา้นความรูพ้ืน้ฐานและความปรารถนาที่จะเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ  
จึงเป็นการยากที่จะพฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะตามที่ก าหนดไวไ้ปพรอ้มกนั ” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“ครูต่างชาติที่มีคุณวุฒิตรงเอกการสอนขาดแคลน การจัดหาครูต่างชาติมา

สอนในโครงการ และการท าเอกสารต่างๆของครูต่างชาติ” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“งบประมาณที่เก็บรายหัวจากนร.โครงการหอ้งเรียนพิเศษไม่สอดคล้องกับ

รายจ่ายและค่าจา้งครูต่างชาติ” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“บุคลากรมีจ านวนน้อย   การจัดการต่างๆ ในดา้นความเสี่ยงต่างๆ มีการ

ด าเนินงานไม่จรงิจงัและต่อเนื่อง” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“มีการโยกยา้ยครูชาวต่างชาติค่อนขา้งบ่อย ครูชาวต่างชาติทีมีประสบการณ์

นัน้หายาก งบประมานในการจดัจา้งค่อนขา้งจ ากดั” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“1. ปัญหาที่พบคือปีที่แลว้ เมื่อมีเหตกุารณโ์รค COVID-19 ระบาดทั่วโลก ท า

ให้การจัดสรรครูชาวต่างชาติ (Native teacher) ส าหรับโครงการนี ้เกิดการขาดแคลน ในบาง
รายวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษไม่สามารถจัดหาครูต่างชาติมาสอนได ้ เพราะชาวต่างชาติก็ไม่
สามารถเดินทางเขา้ประเทศได ้ท าใหต้อ้งใชค้รูไทย (CO-teacher) ช่วยท าหนา้ที่แทน 2.มีนกัเรียน
บางรายที่ผูป้กครองเกิดปัญหาทางการเงิน ไม่ช าระค่าเรียนติดต่อกนัหลายภาคเรียน” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“มีการโยกยา้ยครูชาวต่างชาติค่อนขา้งบ่อย ครูชาวต่างชาติทีมีประสบการณ์

นัน้หายาก งบประมานในการจดัจา้งค่อนขา้งจ ากดั” 
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(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
การวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพื ้นที่

ภาคเหนือตอนบน ด้านปัญหาในการด าเนินการโครงการ EP และ MEP  พบว่า ทัศนะของ
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความไม่แน่นอนทั้ง
ทางดา้นบุคลากรชาวต่างชาติซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการในการเสริมศกัยภาพผูเ้รียน ดา้นจ านวน
นกัเรียน สภาพเศรษฐกิจของผูป้กครอง รวมไปถึงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการวางแผน
ด าเนินการโครงการได ้

3.4 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
ดา้นแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ผลการวิเคราะหส์ภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน ดา้นแนวทางการแกไ้ขปัญหา จากคณะกรรมการโครงการ EP และ MEP ที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดงันี ้ 

“วางแผนหาแนวทางการจดัการท่ีจะสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมั่นคงถาวร” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“ก าหนดแนวทางเรื่องค่าใชจ้่ายใหช้ดัเจน โดยการแบ่งจ่าย” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“มีโครงการเพิ่มจ านวนค่าเทอมแต่อาจจะตอ้งใชร้ะยะพอสมควรเนื่องจาก

ตอ้งพฒันาโครงการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“ใชว้ิธี ท า MOU กับสถาบนัเอกชนเพื่อ หาครูเจา้ของภาษามาจัดการเรียน

การสอนไดต้ามเปา้หมาย” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“จัดระบบสารสนเทศ การรวบรวมขอ้มูลดา้นความเสี่ยง  การประเมินผล

ติดตาม และการปรบัปรุง โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วย” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“1) เปิดช่องทางการรบัครูต่างชาติหลายวิธี จากที่ปกติใชบ้ริการบริษัทจดัหา

ครูชาวต่างชาติใหอ้ย่างเดียว เรารบัชาวต่างชาติแบบ Walk in ที่มีประสบการณ์การสอนจากผู้
แนะน าที่รูจ้กัซึ่งตอ้งตรวจคณุสมบติัอย่างเขม้ขน้ แต่ก็สามารถด าเนินการต่อไดด้ว้ยดี นอกจากนี ้
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ครูต่างชาติของเรา(ชาวอเมริกัน) เปิดเว็บไซตช์่วยจัดหาชาวต่างชาติ/เพื่อนของเขา ที่ตอ้งการมา
ท างานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษประเทศไทยอีกทางหนึ่ง  2) เชิญผูป้กครองนักเรียนที่คา้งช าระ
(หลายเทอม)เขา้พบและแรกึษาพดูคยุถึงการผ่อนช าระกบัทางฝ่ายบรหิารของโรงเรียน” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“การสรา้งแรงจูงใจใหก้ับบุคลากร การจดัหาบุคลากรที่สามารถสอนแทนได้

กรณีขาดแคลนครู” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“สรา้งเครือข่ายโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ เพื่อช่วยเหลือหรือแนะน าการ

จดัหาครูชาวต่างชาติ” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 

การวิเคราะห์สภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพื ้นที่
ภาคเหนือตอนบน ดา้นแนวทางการแกไ้ขปัญหา พบว่า ทศันะของคณะกรรมการโครงการ EP และ 
MEP เป็นไปในทิศทางที่หลากหลาย กล่าวคือ การแกไ้ขปัญหาเป็นไปหลากหลายทิศทางตามที่
ปัญหาที่พบเจอ ปัญหาดา้นบุคลากรต่างชาติที่ขาดแคลนจะด าเนินการโดยการวางแผนติดต่อกับ
บริษัทเอกชนไวล้่วงหนา้ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องครูต่างชาติ ในดา้นงบประมาณ ทางโครงการตอ้ง
ด าเนินการวางแผนการใชง้บประมาณใหส้อดคลอ้งกบัรายรบัและรายจ่ายของโครงการ นอกจากนี ้
ยงัมีการน าขอ้มลูดา้นความเสี่ยงของโครงการ เพื่อท าการศกึษาถึงปัจจยัที่อาจสง่ผลกระทบต่อการ
บรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ รวมไปถึงมีการวางแผนหาแนวแกไ้ขลว่งหนา้ 

3.5 การบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
ดา้นแนวทางในการพฒันาโครงการ EP และ MEP ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

ผลการวิเคราะหส์ภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน ดา้นแนวทางในการพฒันาโครงการ EP และ MEP ใหป้ระสบความส าเร็จ จาก
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP ที่ตอบแบบสอบถาม มีดงันี ้ 

“ติดตามสถานการณ ์แนวโนม้ความตอ้งการของโลกและสงัคมไทย รวมไปถึง
ศกึษาศกัยภาพของผูเ้รียน” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“น าปัญหาที่พบมาปรบัปรุงและแกไ้ขและพฒันา” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“ใชก้ระบวนการ PDCA ในการด าเนินงาน” 
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(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“วางแผนการด าเนินงาน งบประมาณการจัดจา้งครูต่างชาติ และกิจกรรม

นอกหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัเงินค่าเทอมของนร.โครงการหอ้งเรียนพิเศษ” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“มีการวางแผนที่ดี และมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการอยู่เสมอ” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“การพัฒนาหลักสูตร การสร้างความตระหนักให้กับครู และการพัฒนา

เทคนิควิธีการสอนของครู” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“จดัใหม้ีขัน้ตอนในกาตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง  มีการจดัท าขอ้มลูเก่ียวกบัการบรหิารความเสี่ยง” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“การจดัใหม้ีการประขาสมัพนัธ์/อบรม เพื่อใหค้วามรูห้รือขอ้มลูเก่ียวกับการ

จดัการบรหิารความเสี่ยง” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“มีการนิเทศการสอนของครู  มีการทดสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบที่ได้

มาตรฐาน สง่นกัเรียนเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลายหน่วยงานจดัขึน้ จดักิจกรรมดา้นภาษาองักฤษ
ขึน้ในโรงเรียน” 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรของ

สถานศกึษาและด าเนินกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนที่วางไว”้ 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“1. มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 2. จดัหาสื่อ อปุกรณ ์การเรียนที่ทนัสมยัมาใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3. น านักเรียนไปท ากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
เสรมิสรา้งประสบการณก์ารเรียนรู”้ 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“1) จดัการเรียนการสอนที่เนน้คณุภาพทางวิชาการในเชิงประจกัษ์ และเขา้สู่

เวทีแข่งขันต่าง ๆ อย่างมั่นใจ สรา้งชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ และสอนเสริมในวันเสาร  ์2) จัด
กิจกรรมใหน้กัเรียนแสดงออกอย่างสรา้งสรรคแ์ละพฒันาทักษะการใชภ้าษาองักฤษอยู่เสมอ เช่น
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กิจกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ วะฒนธรรมของเจา้ของภาษา 3) พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนอย่างเต็มที่ 
จดักิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติมถา้นร.คนใดถนัดดา้นใด ท าการพฒันาอย่างต่อเนื่ องในดา้นนัน้ ๆ ทัง้
รายบคุคล และกลุม่ " 

(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“จดักิจกรรมการเรียนการสอนภายใตส้โลแกน..เด็กทกุคนสามารถเรียนรูแ้ละ

พฒันาได”้ 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 
“มีเครือข่ายครูในโรงเรียนที่เขม้แข็ง และมีการนิเทศติดตามการด าเนินงาน

จากผูบ้รหิารโรงเรียน และส านกังานเขตอย่างสม ่าเสมอ” 
(แบบสอบถาม, คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP) 

จากการวิเคราะหส์ภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน ดา้นแนวทางในการพฒันาโครงการ EP และ MEP ใหป้ระสบความส าเรจ็ พบว่า 
ทัศนะของคณะกรรมการเป็นไปในทิศทางที่แตกต่าง ในด้านการด าเนินการของโครงการ 
คณะกรรมการตอ้งด าเนินการวางแผนจัดการโครงการเป็นอย่างดี โดยมีการวิเคราะหก์ับปัจจัย
ต่างๆทัง้ที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของโครงการ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ 
เพื่อท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่วางเอาไวท้ี่สดุ รวมไปถึงจัด
ใหม้ีขัน้ตอนในการนิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มีการ
จดัท าขอ้มลูเก่ียวกบัการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ นอกจากนีย้งัตอ้งพฒันาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างยั่งยืนและมั่นคง   
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการ
หอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน”  มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ
ศึกษาและจดักลุ่มองคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องการบริหารความเสี่ยงของโครงการหอ้งเรียนพิเศษ 
EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อศกึษาระดบัการบริหารความเสี่ยง
ในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 3) เพื่อศึกษา
สภาพการบรหิารโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน
ในการศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
โครงการหอ้งเรียนพิเศษ และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีโครงการ EP และ 

MEP ใน 37 โรงเรียนพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวน 555 คน ปรากฏว่าไดร้บั
คืน 37 โรงเรียน จ านวน 506 คน คิดเป็นรอ้ยละ 92 ซึ่งคิดเป็นจ านวน 8.2 เท่าของจ านวนตัวบ่งชี ้
ตามทฤษฎีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบซึ่งตอ้งมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวนอย่างนอ้ย 5-10 เท่าต่อ 
1 ตวับ่งชี ้(นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2555) 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวตอรส์  าเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิง

บรรยาย ประกอบการหาค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการเรื่อง “การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียน

พิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน”  สรุปผลการวิจยั ไดด้งันี ้ 
1. ผลการก าหนดและองคป์ระกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP 

และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า 
สามารถก าหนดองคป์ระกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารความเสี่ยง ไดท้ัง้หมด 5 องคป์ระกอบ 57 ตวั
บ่งชี ้ดงันี ้   

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (CUL) มี
ตัวบ่งชีจ้  านวน 10 ตัวบ่งชี ้โดยตัวบ่งชี ้มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.65 โดยตัว
บ่งชีเ้มื่อเรียงล าดบัตามน า้หนกัขององคป์ระกอบมีดงันี ้ มีแผนรกัษาบุคลากรที่มีความสามารถให้
อยู่ร่วมกับโครงการฯ (CUL12) รองลงมา คือ มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการ
อย่างเป็นรูปธรรม (CUL11) มีการสื่อสารกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการทุกคนได้
รบัทราบ (CUL2) มีการท าสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมหลกัของโครงการฯ (CUL8) มีการ
ก าหนดพฤติกรรมที่พงึประสงคต่์อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชดัเจน (CUL1) และมีการมุ่งเนน้ท า
ตามค่านิยมหลักทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ (CUL9) มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้งานในโครงการฯด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CUL7) มีการก ากับดูแลความ
รับผิดชอบเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (CUL3) มีการก าหนดโครงสร้างการ
ด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยทุธ ์(CUL4) และ มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงาน
ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ (CUL5) 

องคป์ระกอบที่ 2 กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง 
(STO) มีตวับ่งชีจ้  านวน 12 ตวับ่งชี ้โดยตวับ่งชีม้ีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.66 
โดยตัวบ่งชีโ้ดยตัวบ่งชี ้เมื่อเรียงล าดับตามน า้หนักขององคป์ระกอบมีดังนี ้ มีการด าเนินการที่มี
ขัน้ตอนในการรกัษาความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้(STO6) รองลงมา คือ มีก าหนดและระบุ
ความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรบัได ้(STO5) มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับความ
เสี่ยงในภาพรวม (STO9) มีการตีค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเสี่ยง (STO8) และ มีการ
พิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่างยั่งยืน (STO12) มีการวิเคราะหปั์จจัย
ภายนอก (สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) มี
วิเคราะหโ์ครงสรา้งของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความเสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ (STO1) 
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ต่อมา มีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นไปไดโ้ดยตีคุณค่าเทียบกับเกณฑ ์(STO7) มีก าหนด
และระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้ (STO4) มีการก าหนดความคุ้มทุนของโครงการ 
(STO11) มีการวิเคราะหปั์จจยัภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อ
ความเสี่ยงของโครงการฯ (STO2) และสดุทา้ย มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคลอ้ง
และสนบัสนนุกลยทุธข์องโรงเรียน (STO10)  

องคป์ระกอบที่ 3 การปฏิบติัการความเสี่ยง (PER) ) มีตวับ่งชีจ้  านวน 15 ตวับ่งชี ้โดย
ตัวบ่งชีม้ีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.63 โดยตัวบ่งชีโ้ดยตัวบ่งชีเ้มื่อเรียงล าดับ
ตามน ้าหนักขององค์ประกอบมีดังนี ้ มีการระบุประเภทของความเสี่ยงที่ เป็นผลกระทบต่อ
วตัถุประสงคท์ี่คุม้ทุนของโครงการฯ (PER2) และมีการตีค่าเทียบกบัเกณฑข์องตวัชีว้ดัในเรื่องของ
ระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง (PER6) รองลงมา มีการระบุความหมายของความเสี่ยงที่
เป็นผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกลยุทธข์องโครงการฯ (PER1) มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้
ความเสี่ยงปัจจุบนัและความเสี่ยงอบุติัใหม่ (PER3) การจดัล าดบัความส าคญัของความเสี่ยงตอ้ง
มีการก าหนดความส าคญัของความเสี่ยงที่เป็นพืน้ฐานในการปฏิบติัความเสี่ยง (PER7)  มีการระบุ
มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบติัเพื่อตอบสนองกบัความเสี่ยง (PER9) และ มีการเลือกวิธีปฏิบติั
เพื่อตอบสนองในการยอมรบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(PER12) มีการจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงที่น ามาใช้แก้ปัญหาตามล าดับของความรุนแรง (PER8)  มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองในการหาผูร้่วมรบัผลจากความเสี่ยง (PER13) มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองใน
การลดความเสี่ยง (PER10) มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ไดร้ะบไุว ้(PER4) มีการเลือก
วิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (PER11) และ มีการจดัท าภาพรวมเชิงระบบ
ของความเสี่ยงโครงการฯ เพื่อน าไปพัฒนา (PER14) มีการใชต้ัวชีว้ัดที่ส  าคัญครบถ้วนในการ
ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (PER5) และสุดทา้ย มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของ
ความเสี่ยงโครงการฯ (PER15)  

องคป์ระกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบรหิารความเสี่ยง (REV) มีตวับ่งชี ้
จ  านวน 11 ตวับ่งชี ้โดยตวับ่งชีม้ีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.58 โดยตวับ่งชีโ้ดย
ตัวบ่งชีเ้มื่อเรียงล าดับตามน า้หนกัขององคป์ระกอบมีดังนี ้ มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกล
ยุทธ์ของโครงการฯ (REV3) และ มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่คุม้ทุนของ
โครงการฯ (REV4) รองลงมา มีการทบทวนปฏิบติัการความเสี่ยงตามหลกัการพืน้ฐานและทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้ง (REV8) มีการทบทวนการปฎิบติัการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบติัการที่ส  าคัญของ
ความเสี่ยงโครงการฯ (REV5) มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจดัองคก์ารให้
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เหมาะสม (REV10) มีการทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) มี
การกระบุการเปลี่ยนแปลงภายนอกโครงการฯที่ส  าคัญ (REV2) มีการกระบุการเปลี่ยนแปลง
ภายในโครงการฯที่ส  าคญั (REV1) มีการปรบัปรุงการบรหิารความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ท า
แลว้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย (REV12) มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (REV11) 
มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถน าไปปรับปรุงได้ในล าดับต้นๆ 
(REV9)  

องคป์ระกอบที่ 5 การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบรหิารความ
เสี่ยง (ICR) มีตัวบ่งชีจ้  านวน 9 ตัวบ่งชี ้โดยตัวบ่งชี ้มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.36 – 
0.63 โดยตัวบ่งชีโ้ดยตัวบ่งชี ้เมื่อเรียงล าดับตามน า้หนักขององคป์ระกอบมีดังนี ้ มีการท าความ
เขา้ใจสารที่สง่มาใหเ้ป็นที่เขา้ใจตรงกนั (ICR8) รองลงมา มีการจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้ 
(ICR3) มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใชข้อ้มูลจริง (ICR9) มีการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงที่ผูท้  างานในโครงการฯรบัรูอ้ย่างทั่วถึง (ICR10) มีการพัฒนาความรูผู้ส้่งสารในเรื่อง
สารสนเทศของการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ( ICR5) มีการจัดกระท าให้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ (ICR4) มีการเผยแพร่ความรูภ้ายในตนใหก้ับผูอ่ื้นไดร้บัทราบ เพื่อ
เป็นการจดัการความรูภ้ายนอก (ICR2) และ มีการน าเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่
ตระหนักถึงวัฒนธรรมองคก์าร (ICR11) มีการใชช้่องทางการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการฯ ที่หลากหลาย (ICR7)  

2. ผลการศึกษาระดบัการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

การศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดบัดี (�̅� = 4.20, S.D. = 0.471) ซึ่งทุกองคป์ระกอบอยู่
ในระดับดี โดยองคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหาร
ความเสี่ยง (�̅� = 4.35, S.D. = 0.396) และองคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ การทบทวนและ
สรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (�̅� = 4.12, S.D. = 0.471) โดยการพิจารณาระดับการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน แยกตามตวับ่งชี ้
ในแต่ละองคป์ระกอบ ไดด้งันี ้

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการบริหารความเสี่ยง อยู่ใน
ระดับดี (�̅� = 4.35, S.D. = 0.396) โดยตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการก าหนดโครงสรา้งการ
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ด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยทุธ ์(CUL4) และ มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงคข์องโครงการฯ (CUL5) (�̅� = 4.63, S.D. = 0.482) และตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยนอ้ย
ที่สุด คือ มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
(CUL10) (�̅� = 3.80, S.D. = 0.612) 

องคป์ระกอบที่ 2 กลยุทธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง
อยู่ในระดบัดี (�̅� = 4.22, S.D. = 0.499) โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีการก าหนดเป้าหมาย
ของโครงการฯที่สอดคลอ้งและสนบัสนุนกลยุทธข์องโรงเรียน (STO10) (�̅� = 4.52, S.D. = 0.500) 
และตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คือ มีการวิเคราะหปั์จจัยภายนอก (สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมาย) ที่สง่ผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) (�̅� = 4.03, S.D. = 0.636)  

องคป์ระกอบที่  3 การปฏิบัติการความเสี่ยง อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.14, S.D. = 
0.535) โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (PER11) (�̅� = 4.28, S.D. = 0.630) และ มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการยอมรบั
ความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(PER12) (�̅� = 4.28, S.D. = 0.635) และตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คือ 
มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้ความเสี่ยงปัจจุบนัและความเสี่ยงอบุติัใหม่ (PER3) (�̅� = 3.92, 
S.D. = 0.712) 

องคป์ระกอบที่  4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดบั
ดี (�̅� = 4.12, S.D. = 0.471) โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีการกระบกุารเปลี่ยนแปลงภายใน
โครงการฯที่ส  าคญั (REV1) (�̅� = 4.24, S.D. = 0.500) และตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ มีการ
ทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) (�̅� = 3.96, S.D. = 0.597) 

องคป์ระกอบที่  5 การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.19, S.D. = 0.454) โดยตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัด
กระท าใหข้อ้มูลสารสนเทศดีขึน้ (ICR3) (�̅� = 4.38, S.D. = 0.673) และตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สดุ คือ มีการพฒันาความรูผู้ส้่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ  
(ICR5) (�̅� = 3.98, S.D. = 0.666) 

3. ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนบน 

ผลการศกึษาสภาพการบรหิารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนบน แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นมาและเหตุผลในการด าเนินโครงการ EP และ 
MEP ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านปัญหาในการด าเนินการโครงการ EP และ MEP ด้าน
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แนวทางการแก้ไขปัญหา และ ด้านแนวทางในการพัฒนาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบ
ความส าเรจ็ จ าแนกแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี ้

ดา้นความเป็นมาและเหตผุลในการด าเนินโครงการ EP และ MEP พบว่า ทศันะ
ของคณะกรรมการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การที่ โรงเรียนเปิดโครงการ EP และ MEP 
หรือ ด าเนินการโครงการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น เนื่องจากความต้องการที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตัวผูเ้รียนเองในเรื่องของทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ รวมไปถึงการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้กครองที่อยากใหบุ้ตรหลานของตนเองไดร้บัการพฒันาทกัษะในด้านการใชภ้าษา
อีกดว้ย นอกจากนีโ้รงเรียนในต่างอ าเภอของแต่ละจงัหวดัก็มีการเปิดโครงการขึน้มา เพื่อที่จะเป็น
การขยายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กที่อยู่นอกเมือง ไดม้ีโอกาสพฒันาตนเองทดัเทียมกบัเด็กที่
อยู่ในเมืองดว้ยเช่นกนั 

ดา้นการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า ทัศนะของคณะกรรมการโครงการ EP และ 
MEP เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ การด าเนินการโครงการ EP และ MEP ของแต่ละโรงเรียน
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการที่ไดว้างแผนเอาไว ้โดยที่การบรรลวุตัถปุระสงคน์ัน้ มีความ
แตกต่างกันออกไป ในบางโรงเรียนบรรลุผลเนื่องจากผูเ้รียนที่เขา้เรียนในโครงการ EP และ MEP 
ไดร้บัโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามที่ไดต้ัง้ใจเอาไว ้ในขณะที่บางโรงเรียนบรรลุ
วตัถปุระสงคใ์นการตอบสนองต่อความตอ้งการของทัง้ผูป้กครองและนกัเรียนเอง สว่นอีกประเด็นที่
น่าสนใจ คือ โครงการ EP และ MEP สามารถด าเนินโครงการไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืนทัง้ในดา้น
คุณภาพของการจัดการศึกษา คุณภาพของผูเ้รียน ความคุม้ทุนของโครงการ รวมไปถึงสามารถ
สนองความตอ้งการไดท้ัง้ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชมุชนไปพรอ้มกนัเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 

ด้านปัญหาในการด าเนินการโครงการ EP และ MEP  พบว่า ทัศนะของ
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความไม่แน่นอนทั้ง
ทางดา้นบุคลากรชาวต่างชาติซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการในการเสริมศกัยภาพผูเ้รียน ดา้นจ านวน
นกัเรียน สภาพเศรษฐกิจของผูป้กครอง รวมไปถึงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการวางแผน
ด าเนินการโครงการได ้

ดา้นแนวทางการแกไ้ขปัญหา พบว่า ทศันะของคณะกรรมการโครงการ EP และ 
MEP เป็นไปในทิศทางที่หลากหลาย กล่าวคือ การแกไ้ขปัญหาเป็นไปหลากหลายทิศทางตามที่
ปัญหาที่พบเจอ ปัญหาดา้นบุคลากรต่างชาติที่ขาดแคลนจะด าเนินการโดยการวางแผนติดต่อกับ
บริษัทเอกชนไวล้่วงหนา้ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องครูต่างชาติ ในดา้นงบประมาณ ทางโครงการตอ้ง
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ด าเนินการวางแผนการใชง้บประมาณใหส้อดคลอ้งกบัรายรบัและรายจ่ายของโครงการ นอกจากนี ้
ยงัมีการน าขอ้มลูดา้นความเสี่ยงของโครงการ เพื่อท าการศกึษาถึงปัจจยัที่อาจสง่ผลกระทบต่อการ
บรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ รวมไปถึงมีการวางแผนหาแนวแกไ้ขลว่งหนา้  

ดา้นแนวทางในการพฒันาโครงการ EP และ MEP ใหป้ระสบความส าเร็จ พบว่า 
ทัศนะของคณะกรรมการเป็นไปในทิศทางที่แตกต่าง ในด้านการด าเนินการของโครงกา ร 
คณะกรรมการตอ้งด าเนินการวางแผนจัดการโครงการเป็นอย่างดี โดยมีการวิเคราะหก์ับปัจจัย
ต่างๆทัง้ที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของโครงการ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ 
เพื่อท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่วางเอาไวท้ี่สดุ รวมไปถึงจัด
ใหม้ีขัน้ตอนในการนิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มีการ
จดัท าขอ้มลูเก่ียวกบัการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ นอกจากนีย้งัตอ้งพฒันาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างยั่งยืนและมั่นคง   
 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการเรื่อง “การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียน

พิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน”  อภิปรายผลการวิจยั ไดด้งันี ้ 
1. ผลการก าหนดและองคป์ระกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP 

และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า เดิมที่
ท าการก าหนดองคป์ระกอบและตัวบ่งชีต้ามทฤษฎีของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission, 2017)และน าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ สามารถ
ก าหนดองคป์ระกอบและตวับ่งชีก้ารบรหิารความเสี่ยง ไดท้ัง้หมด 5 องคป์ระกอบ 62 ตวับ่งชี ้ 

ภายหลงัจากการวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการวิจัย โดยผูว้ิจยัไดต้ัดตัวบ่งชีท้ี่มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบ (Factor Loading) ที่ต  ่ากว่า 0.30 ออกไป จึงได้องคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยง
ในโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนทัง้หมด 5 องคป์ระกอบ 57 
ตวับ่งชี ้ดงันี ้

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (CUL) มี
ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.65 โดยตวับ่งชี ้มีแผนรกัษาบคุลากรที่มีความสามารถ
ใหอ้ยู่ร่วมกับโครงการฯ (CUL12) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบสูงสุด เท่ากับ 0.65 รองลงมา คือ มี
แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม (CUL11) มีค่าน ้าหนัก
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องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.46 ถดัมา มีการสื่อสารกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงใหก้รรมการทุกคนได้
รบัทราบ (CUL2) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.43  ต่อมา มีการท าสิ่งต่างๆเพื่ อตอบสนอง
ต่อค่านิยมหลกัของโครงการฯ (CUL8) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.42 ต่อมา มีการก าหนด
พฤติกรรมที่พึงประสงคต่์อความเสี่ยงของโครงการฯ ที่ชัดเจน (CUL1) และมีการมุ่งเนน้ท าตาม
ค่านิยมหลกัทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ (CUL9) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.38 
ต่อมา มีการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้งานในโครงการฯด าเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (CUL7) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.32 ต่อมา มีการก ากับดูแลความ
รบัผิดชอบเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ (CUL3) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 
0.31 ต่อมา มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยุทธ์ (CUL4) 
และ มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ (CUL5) มีค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบ เท่ากับ 0.30 และตัวบ่งชีท้ี่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ (Factor Loading) น้อยกว่า 
0.30 และถูกตัดออกไปจ านวน 2 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่  มีการสรา้งแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม (CUL10) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.29และ มีการ
ก าหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเพื่อเป็นเอกลกัษณใ์นการด าเนินงานของโครงการฯ (CUL6) มีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 0.23  

องคป์ระกอบที่ 2 กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง 
(STO) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.66 โดยตวับ่งชี ้มีการด าเนินการที่มีขัน้ตอน
ในการรกัษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (STO6) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากที่สุด 
เท่ากับ 0.66 รองลงมา คือ มีก าหนดและระบุความเสี่ยงของโครงการฯที่ยอมรบัได้ (STO5) มีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.58 ต่อมา มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัความเสี่ยง
ในภาพรวม (STO9) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.56 ต่อมา มีการตีค่าผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากความเสี่ยง (STO8) และ มีการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอย่าง
ยั่งยืน (STO12) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.54 ต่อมา มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.53 ต่อมา มีวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความ

เสี่ยงโดยรวมของโครงการฯ (STO1) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.49 ต่อมา มีการประเมิน
กลยทุธท์างเลือกที่เป็นไปไดโ้ดยตีคณุค่าเทียบกบัเกณฑ ์(STO7) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 
0.48 ต่อมา มีก าหนดและระบุความเสี่ยงของโรงเรียนที่ยอมรับได้  (STO4) มีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ เท่ากับ 0.45 ต่อมา มีการก าหนดความคุม้ทุนของโครงการ (STO11) มีค่าน า้หนัก
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องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.43 ต่อมา มีการวิเคราะหปั์จจยัภายใน (งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี 
สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO2) ค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.38 
และสดุทา้ย มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคลอ้งและสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
(STO10) ค่าน า้หนักองคป์ระกอบนอ้ยที่สุด เท่ากับ 0.35 ดังนัน้ตัวบ่งชีทุ้กตัวในองคป์ระกอบที่ 2 
ไม่มีขอ้ใดที่มีน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ยกว่า 0.30  

องคป์ระกอบที่ 3 การปฏิบัติการความเสี่ยง (PER) ) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.34 – 0.63 โดยตวับ่งชี ้มีการระบปุระเภทของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อวตัถุประสงค์
ที่คุม้ทุนของโครงการฯ (PER2) และมีการตีค่าเทียบกับเกณฑข์องตัวชีว้ัดในเรื่องของระดับของ
ความรุนแรงของความเสี่ยง (PER6) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากที่สดุ เท่ากบั 0.63 รองลงมา มี
การระบุความหมายของความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโครงการฯ 
(PER1) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.61 ต่อมา มีการระบคุวามเสี่ยงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้ความเสี่ยง
ปัจจุบันและความเสี่ยงอุบัติใหม่  (PER3) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.58 ต่อมาการ
จดัล าดบัความส าคญัของความเสี่ยงตอ้งมีการก าหนดความส าคญัของความเสี่ยงที่เป็นพื ้นฐานใน
การปฏิบัติความเสี่ยง (PER7)  มีการระบุมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองกับ
ความเสี่ยง (PER9) และ มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการยอมรบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ 
(PER12) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.55 ต่อมา มีการจดัล าดบัความส าคญัของความเสี่ยง
ที่น ามาใชแ้กปั้ญหาตามล าดับของความรุนแรง (PER8)  มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.53 
ต่อมา มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหาผูร้่วมรบัผลจากความเสี่ยง  (PER13) มีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.51 ต่อมา มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการลดความเสี่ยง 
(PER10)  มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.50 ต่อมา มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้

ระบุไว้ (PER4) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.49 ต่อมา มีการเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนอง
ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (PER11) และ มีการจดัท าภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ 
เพื่อน าไปพฒันา (PER14) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.48 ต่อมา มีการใชต้วัชีว้ดัที่ส  าคัญ
ครบถ้วนในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง  (PER5) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 
0.44 และสดุทา้ย มีการประเมินภาพรวมเชิงระบบของความเสี่ยงโครงการฯ (PER15) มีค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 0.34 ดงันัน้ตวับ่งชีทุ้กตวัในองคป์ระกอบที่ 3 ไม่มีขอ้ใดที่มีน า้หนกั
องคป์ระกอบนอ้ยกว่า 0.30  

องคป์ระกอบที่ 4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง (REV) มีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.58 โดยตัวบ่งชี ้มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกล
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ยุทธ์ของโครงการฯ (REV3) และ มีการประเมินสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่คุ้มทุนของ
โครงการฯ (REV4) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ  0.58 รองลงมา มีการทบทวน
ปฏิบัติการความเสี่ยงตามหลักการพื ้นฐานและทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้อง  (REV8) มี ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.50 ต่อมา มีการทบทวนการปฎิบติัการความเสี่ยงในประเด็นการปฏิบติัการ
ที่ส  าคัญของความเสี่ยงโครงการฯ (REV5) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.47 ต่อมา มีการ
ปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการจัดองคก์ารใหเ้หมาะสม (REV10) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.46 ต่อมา มีการทบทวนองค์ประกอบการด าเนินงานความเสี่ยงของ
โครงการฯ (REV6) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.43 ต่อมา มีการกระบุการเปลี ่ยนแปลง

ภายนอกโครงการฯที่สำคัญ (REV2) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.41 ต่อมา มีการกระบุการ
เปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่ส  าคัญ (REV1) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.40 ต่อมา มี
การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงจากการพิจารณาในสิ่งที่ท าแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย  
(REV12) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.37 ต่อมา มีการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง (REV11) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.34 ต่อมา มีการปรบัปรุงการบริหารความ
เสี่ยงโดยพิจารณาสิ่งที่สามารถน าไปปรบัปรุงไดใ้นล าดับตน้ๆ (REV9) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ 
เท่ากบั 0.31 และตวับ่งชีท้ี่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) นอ้ยกว่า 0.30 และถูกตดั
ออกไปจ านวน 1 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ มีการทบทวนปฎิบัติการความเสี่ยงที่สามารถน าไปพัฒนาได้ 
(REV7) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 0.22 

องคป์ระกอบที่ 5 การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบรหิารความ
เสี่ยง (ICR) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.63 โดยตวับ่งชี ้มีการท าความเขา้ใจสาร
ที่สง่มาใหเ้ป็นที่เขา้ใจตรงกนั (ICR8) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากที่สดุ เท่ากบั 0.63 รองลงมา มี
การจัดกระท าใหข้อ้มูลสารสนเทศดีขึน้ (ICR3) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.59 ต่อมา  มี
การรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยใชข้อ้มลูจริง (ICR9) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.53 
ต่อมา มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ผูท้  างานในโครงการฯรบัรูอ้ย่างทั่วถึง  (ICR10) มีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.47 ต่อมา มีการพัฒนาความรู้ผู ้ส่งสารในเรื่องสารสนเทศของการ

บริหารความเสี่ยงของโครงการฯ (ICR5) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.44 ต่อมา มีการจัด
กระท าใหน้วตักรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้ (ICR4) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.43 
ต่อมา มีการเผยแพร่ความรูภ้ายในตนใหก้ับผูอ่ื้นไดร้บัทราบ เพื่อเป็นการจัดการความรูภ้ายนอก 
(ICR2) และ มีการน าเสนอการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯที่ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การ 
(ICR11) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.42 ต่อมา มีการใชช้่องทางการสื่อสารการบริหาร
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ความเสี่ยงของโครงการฯ ที่หลากหลาย (ICR7) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ เท่ากับ 0.36 และตัว
บ่งชีท้ี่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) นอ้ยกว่า 0.30 และถูกตดัออกไปจ านวน 2 ตวั
บ่งชี ้ได้แก่ มีการพัฒนาความรูพ้ืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการจัดการความรูภ้ายในตน 
(ICR1) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.27 และสดุทา้ย มีการพฒันาความรูท้ี่ใชใ้นการสื่อสาร
สารสนเทศดา้นการบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์ มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 
0.26  

2. ผลการศึกษาระดบัการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

การศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนใน
พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า ในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของ
โรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดบัดี ซึ่งทกุองคป์ระกอบอยู่ในระดบัดี โดยองคป์ระกอบ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง ทัง้นีเ้นื่องมาจาก
การบริหารโครงการหอ้งเรียนพิเศษหรือกิจกรรมใดๆนั้น อาจมีสาเหตุหรือปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมาสง่ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงคข์องโครงการหอ้งเรียนพิเศษ กิจกรรม หรือ การ
บริหารงานได้ทั้งสิ ้น ผู้บริหารจึงความวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้นี ้ โดยการน า
กระบวนการบรหิารความเสี่ยงเขา้มา เพื่อใชว้ิเคราะหถ์ึงสาเหต ุความน่าจะเป็น แนวโนม้ของปัจจยั
ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค ์ตลอดจนหาทางรบัมือหรือบริหารจัดการกับความเสี่ยงตรงนัน้ 
โดยเฉพาะในภาคการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2562) ได้
ด าเนินการผลกัดันใหห้น่วยงานภายใตก้ระทรวงศึกษาธิการด าเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการภาครฐัแนวใหม่ ซึ่งใหค้วามส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือส าคญั
ต่อการบรหิารเชิงยทุธศาสตรใ์นการผลกัดนัใหก้ารบรหิารงานของภาครฐัมีผลการด าเนินงานที่เป็น
เลิศและเป็นองคก์รที่มีสมรรถนะสงู (High Performance Organization: HPO) อีกทัง้ยงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ Matej Masár และ Mária Hudáková (2019) ที่ไดศ้ึกษาถึงสภาพการณปั์จจุบนั
ของการประเมินความเสี่ยงและการศึกษา โดยผลการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า มีความจ าเป็นที่
จะตอ้งเอาใจใส่การศึกษาในสาขาของการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความ
เสี่ยงโครงการ โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาต่างๆ อาจจะท าการศึกษาซึ่งใหค้วามส าคญักับการ
บริหารความเสี่ยง โดยส่วนนีอ้าจท าให้เกิดผลดีในดา้นความสามารถในการแข่งขัน และท าให้
ผูบ้ริหารของโรงเรียนด าเนินการงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และองคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยที่สดุ คือ การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง อนัเนื่องมาจากในกระบวนการ
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บริหารนั้นได้ให้น ้าหนักไปกับการวางแผนและด า เนินการโครงการห้องเรียนพิเศษมากกว่า
กระบวนการอ่ืนใด โดยภายหลงัจากการที่กิจกรรมและโครงการบรรลุวัตถุประสงคเ์รียบรอ้ยแลว้
นัน้ ผุบ้ริหารและคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษจึงไม่ไดท้ าการสรุปหรือทบทวนกิจกรรม 
สอดคลอ้งกับสุมนา เสือเอก (2552) ที่ไดศ้ึกษาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดบั
นอ้ย โดยการพิจารณาระดบัการบริหารความเสี่ยงของโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขต
พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน แยกตามตวับ่งชีใ้นแต่ละองคป์ระกอบ ไดด้งันี ้

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากบัดแูลและวฒันธรรมของการบริหารความเสี่ยง อยู่ใน
ระดบัดี โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อ
แสวงหากลยุทธ์ (CUL4) และ มีการก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ (CUL5) เนื่องจากขั้นตอนแรกของการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการของโครงการจ าเป็นตอ้งประชุมวางแผนจัดกิจกรรม รวมถึ งก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของปรตี ประทุมสุวรรณ์ 
(2559)ที่ศึกษาในเรื่องของกลยุทธก์ารบรหิารความเสี่ยงของโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามแนวคิดการ
พฒันาความเป็นพลโลกพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบนัและสภาพพึงประสงคม์ากที่สดุ คือ 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง เนื่องมากจากการด าเนินงานในการ
ก าหนดวัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยงเป็นจุดเริ่มตน้ของกระบวนการทัง้หมด ท าใหผู้ท้ี่
เก่ียวข้องกับการด าเนินการบริหารความเสี่ยงต้องการที่จะพัฒนาการก าหนดวัตถุประสงคใ์ห้
ถูกตอ้งและชัดเจนรวมไปถึงสอดคลอ้งกับบริบทขององคก์รอีกดว้ย และตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
(CUL10) เนื่องดว้ยส่วนใหญ่ผูบ้ริหารและคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษรบัราชการครูอยู่
แล้ว จึงได้ค่าตอบแทนในการท างานเป็นรูปแบบของเงินเดือน โดยระเบียบบริหารราชการไม่
สามารถใหเ้งินพิเศษเพื่อเป็นค่าตอบแทนผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการของโครงการหอ้งเรียนพิเศษ
ได ้ดงันัน้การสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานนัน้อาจจะออกมาในรูปแบบของเบีย้เลีย้งหรือประสบ
การณใ์หแ้ก่ผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการโครงการในการน านักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรูน้อก
สถานที่ต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา ยศค าลือ (2553) ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานมหาวิทยาลยัราชภัฎเลย พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัราชภฎัเลยดา้นรายไดแ้ละผลประโยชนท์ี่ไดร้บัมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ 
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องคป์ระกอบที่ 2 กลยุทธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง
อยู่ในระดบัดี โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการฯที่สอดคลอ้ง
และสนบัสนุนกลยุทธข์องโรงเรียน (STO10) ดว้ยเหตผุลที่ว่าโครงการหอ้งเรียนพิเศษเป็นโครงการ
ย่อยภายในโรงเรียน โดยมีความแตกต่างในดา้นวัตถุประสงค ์และกลยุทธท์ี่เพิ่มมากขึน้ ผูบ้ริหาร
โครงการและคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษจ าเป็นตอ้งก าหนดวัตถุประสงคข์องโครงการ
ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางของโครงการหอ้งเรียนพิเศษใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางของโรงเรียนดว้ยเช่นกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสมยศ ชีแ้จง (2556) ที่ไดศ้ึกษาการ
พฒันาระบบบริหารความเสี่ยงส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาไทย พบว่ากระบวนการการบริหารความ
เสี่ยงในสถาบนัอดุมศึกษาไทยทัง้สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงคท์ี่มีค่าเฉลี่ยของการน าไป
ปฏิบติัสงูสดุ คือ การก าหนดวัตถุประสงค ์ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการพิจารณาในส่วนที่เป็นเป้าหมาย
ในการในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกลยุทธ ์เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
และตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คือ มีการวิเคราะหปั์จจัยภายนอก (สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมาย) ที่สง่ผลต่อความเสี่ยงของโครงการฯ (STO3) อนัเนื่องมากจากการวิเคราะหปั์จจยัที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงคข์องโครงการหอ้งเรียนพิเศษ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจยัที่
จะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน คือ กระบวนการบริหาร
จดัการ งบประมาณ หรือบคุลากรเป็นตน้ และปัจจยัภายนอก คือ สภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และกฎหมาย ณ ตอนที่ท าการวิเคราะหปั์จจยั ว่าสภาพปัจจยัเหลา่นัน้อยู่ในระดบัใด ซึ่งปัจจยัภาย
นอกนัน้มีความยากล าบากในการควบคมุ เพราะเป็นสภาพปัญหาที่เกิดจากสงัคมโดยรวมทัง้หมด 
มีสิ่งที่เก่ียวขอ้งกนัในทุกๆดา้น จึงท าใหผู้บ้รหิารและคณะกรรมการพบกบัความยากล าบากในการ
ควบคมุปัจจยัภายนอกนี ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีรภทัร ฝอยทอง (2559) ที่ไดศ้ึกษาในเรื่อง
ของการน าเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงดา้นคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล โดยพบว่า ปัจจัยทางสังคมและสภาพที่พึงประสงค์ของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงดา้นคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
โครงการพฒันาการบรหิารรูปแบบนิติบุคคลมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ  

องคป์ระกอบที่  3 การปฏิบติัการความเสี่ยง อยู่ในระดบัดี โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีการเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (PER11) และ มีการ
เลือกวิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองในการยอมรบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ (PER12) เนื่องมาจากการเลือก
วิธีที่ปฏิบติัต่อความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ส  าคัญที่สุดในการบริหารความเสี่ยง ภายหลงัจากที่
ผูบ้รหิารและคณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษไดท้ าการประเมินความเสี่ยงแลว้ กระบวนการ
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ที่ส  าคญัต่อมาก็คือ การเลือกกระบวนการในการจดัการกบัความเสี่ยง (Risk Appetite) ที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงนั้นใหม้ากที่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกับพีรภัทร ฝอยทอง (2559)ที่ศึกษาการน าเสนอกล
ยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหาร
รูปแบบนิติบุคคล ที่พบว่าสภาพปัจจุบันของการจัดการกับความเสี่ยงในทางการปฏิบัติของ
โรงเรียนอยู่ในระดบัต ่า แต่มีค่าความตอ้งการจ าเป็นที่สงูกว่าดา้นอ่ืนๆ โดยในงานวิจยัไดเ้สนอกล
ยทุธพ์ฒันามาตรฐานการจดัการความเสี่ยงดา้นคณุภาพการศกึษาดว้ยการพฒันาคู่มือการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าโรงเรียนมีแนวทางจดัการกบัความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน และตวับ่งชีท้ี่
มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คือ มีการระบุความเสี่ยงที่ชีใ้หเ้ห็นทัง้ความเสี่ยงปัจจุบันและความเสี่ยงอุบติั
ใหม่ (PER3) เนื่องจากสาเหตุของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น
เปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา และมีมากมายหลากหลายปัจจยั ทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 
ซึ่งมีความผนัแปรตามสภาพการณปั์จจุบนัของเศรษฐกิจและสงัคมไทย สง่ผลใหโ้ครงการหอ้งเรียน
พิเศษนั้นพบเจอกับความยากล าบากในการระบุปัจจัยของความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ซึ่งจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษได้ทันตามสภาพการณ์
ปัจจุบนั สอดคลอ้งกับพีรภัทร ฝอยทอง (2559) ที่ศึกษาถึงการน าเสนอกลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงดา้นคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล พบว่า
โรงเรียนจ านวนกว่ารอ้ยละ 70 ยังไม่มีการก าหนดนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง ผูว้ิจัยจึง
น าเสนอกลยุทธท์ี่จะใหโ้รงเรียนปรบัโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดัท า
นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง โดยใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมในการวิเคราะหแ์ละระบุความ
เสี่ยงของโรงเรียน 

องคป์ระกอบที่  4 การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดบั
ดี โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีการกระบกุารเปลี่ยนแปลงภายในโครงการฯที่ส  าคญั (REV1) 
การสื่อสารภายในโครงการหอ้งเรียนพิเศษระหว่างผูบ้ริหารและคณะกรรมการนับว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญและเป็นสิ่งที่พึงปฏิบติัมากที่สุด เพราะจะท าใหบุ้คลากรที่เป็นฝ่ายด าเนินการโครงการนัน้  
ไดท้ราบถึงวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ของโครงการ เพื่อที่จะท าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในโครงการ รวมไปถึงหากมีความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ ้นภายในโครงการผู้บริหารและ
คณะกรรมการของโครงการหอ้งเรียนพิเศษ ก็จ าเป็นที่จะตอ้งท าการชีแ้จงใหก้ับคณะด าเนินงาน
เช่นกัน เพื่อให้ผู ้ด  าเนินงานได้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นไปก าหนดกระบวนการท างานใหม่ให้
สอดคล้องกับการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุชาดา สุมน (2561) ที่ไดศ้ึกษาแนวทางการบริหารการสื่อสารองคก์ารของโรงเรียน
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ระดับมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ริหาร ครูและนกัเรียนมีการปฏิบติัในดา้นการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
ระดับปานกลางถึงมาก  และตัวบ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการทบทวนองค์ประกอบการ
ด าเนินงานความเสี่ยงของโครงการฯ (REV6) สอดคลอ้งกับสุมนา เสือเอก (2552) ที่ไดศ้ึกษาใน
เรื่องของการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีการ
ทบทวนระบบการบรหิารความเสี่ยงอยู่ในระดบันอ้ย 

องคป์ระกอบที่  5 การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง อยู่ในระดบัดี โดยตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีการจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้ 
(ICR3) เนื่องจากขอ้มลูสารสนเทศของการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนมาก จึงตอ้งอาศยับุคลากร
และทรพัยากรจ านวนมากในการด าเนินการ จึงตอ้งอาศัยการจัดกระท าขอ้มูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบ เพื่อใหโ้รงเรียนสามารถน าขอ้มลูที่ไดร้บัไปใชใ้นการระบปัุจจยัเสี่ยง และสามารถด าเนินการ
จัดการกับความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสมและทันท่วงที สอดคลอ้งกับพีรภัทร ฝอยทอง (2559)ที่
ศึกษาการน าเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงดา้นคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
พฒันาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล พบว่าการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการรายงานหรือติดตามผล ก็
จะช่วยให้บุคลากรของโรงเรียนไม่ต้องรับภาระด้านการจัดการขอ้มูลมากเกินไป รวมไปถึงยัง
สามารถน าขอ้มลูไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย และตวับ่งชีท้ี่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ มีการ
พัฒนาความรู้ผู ้ส่งสารในเรื่องสารสนเทศของการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ  (ICR5) 
เนื่องจากในการบริหารความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องบูรณาการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยี เขา้กบัการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคก์รในดา้นบุคลากรใหไ้ด ้
ถา้หากองคก์รใหค้วามส าคญักับการบริหารทรพัยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดลดความ
เสี่ยงอันเกิดจากตัวคนได ้(ธร สุนทรายุทธ, 2553) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของเธียรรตัน ์ไชยโรจน ์
(2556) ที่ไดศ้กึษาในเรื่องของการน าเสนอแนวทางการบรหิารความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการเร่งด าเนินการ คือ การปฏิบติัจริง
ดา้นบุคลากรผูดู้แลงาน ICT ของโรงเรียน โดยที่โรงเรียนตอ้งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ชัดเจนให้แก่บุคลากรด้าน ICT ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความคาดหวังให้เกิดใน
ระดับสูง จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก ถ้าหากบุคลากรมีคุณภาพในด้านของ ICT ก็จะยิ่งท าให้
ประสิทธิภาพของการบรหิารความเสี่ยงเพิ่มมากขึน้ 
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3. ผลการศึกษาสภาพการบริหารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนบน 

ผลการศกึษาสภาพการบรหิารโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียนในพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนบน แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นมาและเหตุผลในการด าเนินโครงการ EP และ 
MEP ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านปัญหาในการด าเนินการโครงการ EP และ MEP ด้าน
แนวทางการแก้ไขปัญหา และ ด้านแนวทางในการพัฒนาโครงการ EP และ MEP ให้ประสบ
ความส าเรจ็ จ าแนกแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี ้

ดา้นความเป็นมาและเหตผุลในการด าเนินโครงการ EP และ MEP พบว่า ทศันะ
ของคณะกรรมการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การที่โรงเรียนเปิดโครงการ EP และ MEP 
หรือ ด าเนินการโครงการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น เนื่องจากความต้องการที่จ ะพัฒนา
ศักยภาพของตัวผูเ้รียนเองในเรื่องของทักษะการใชภ้าษาอังกฤษซึ่งสอดคลอ้งกับส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2559) โดยคณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นถึงความตอ้งการของ
นักเรียนกลุ่มนีว้่านักเรียนเหล่านีต้้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการไดร้บัการจัดการ
เรียนรูท้ี่เหมาะสมเพื่อพฒันาศักยภาพดา้นใดดา้นหนึ่งหรือหลายดา้นจนถึงระดับสูงกว่าปกติ ใน
สภาพแวดลอ้มที่มีการจดัสรรทรพัยากรและในการที่จะเอือ้ใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่ เหมาะสม รวมไปถึง
การตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองที่อยากใหบุ้ตรหลานของตนเองไดร้บัการพฒันาทกัษะ
ในดา้นการใชภ้าษาอีกดว้ย นอกจากนีโ้รงเรียนในต่างอ าเภอของแต่ละจงัหวดัก็มีการเปิดโครงการ
ขึน้มา เพื่อที่จะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่นอกเมือง ไดม้ีโอกาสพัฒนา
ตนเองทดัเทียมกบัเด็กที่อยู่ในเมืองดว้ยเช่นกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภารุจา จนัทรเ์งิน (2559) 
ที่ได้ศึกษาแนวทางบริหารจัดการหอ้งเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน)์ พบว่า การที่โรงเรียนมีการตอบสนองและปฏิบัติตามต่อนโยบายหอ้งเรียนสอง
ภาษาของกระทรวงศกึษาธิการซึ่งผูบ้ริหารมีวิสยัทศันก์วา้งไกล ในการสง่เสรมิดา้นภาษาองักฤษให้
เด็กเนียนในต่างอ าเภอและอ าเภอใกลเ้คียงไม่ตอ้งเขา้ไปเรียนไกลถึงในตวัจงัหวดั โดยมีการพฒันา
คุณภาพดา้นการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษใหม้ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

ดา้นการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า ทัศนะของคณะกรรมการโครงการ EP และ 
MEP เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ การด าเนินการโครงการ EP และ MEP ของแต่ละโรงเรียน
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการที่ไดว้างแผนเอาไว ้โดยที่การบรรลวุตัถปุระสงคน์ัน้ มีความ
แตกต่างกันออกไป ในบางโรงเรียนบรรลุผลเนื่องจากผูเ้รียนที่เขา้เรียนในโครงการ EP และ MEP 
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ไดร้บัโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามที่ไดต้ัง้ใจเอาไว ้ในขณะที่บางโรงเรียนบรรลุ
วตัถปุระสงคใ์นการตอบสนองต่อความตอ้งการของทัง้ผูป้กครองและนกัเรียนเอง สว่นอีกประเด็นที่
น่าสนใจ คือ โครงการ EP และ MEP สามารถด าเนินโครงการไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืนทัง้ในดา้น
คุณภาพของการจัดการศึกษา คุณภาพของผูเ้รียน ความคุม้ทุนของโครงการ รวมไปถึงสามารถ
สนองความตอ้งการไดท้ัง้ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนไปพรอ้มกันเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของเกวลิน ไชยสวสัดิ์ (2557) ที่ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบและตวับ่งชีคุ้ณภาพ
การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษ 
(SME) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาพบว่า องคป์ระกอบและตัวบ่งชีคุ้ณภาพการจัดการศึกษา
หอ้งเรียนพิเศษประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) ดา้นความพรอ้มของสถานศึกษา โดยมีตวัแปร
ที่มีน า้หนกัองคป์ระกอบมากที่สดุ คือ มีการจดัการเรียนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2) ดา้นการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยตัวแปรที่มีน า้หนักองคป์ระกอบมากที่สุด คือ ชุมชน/ผูป้กครอง ส่งเสริม
และใหก้ารสนับสนุนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโครงการ 3) ดา้นการมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา โดยตวัแปรที่มีน า้หนักมากที่สุด คือ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโครงการ 
โดยอาจจะเขา้มาในรูปแบบของการไดร้บัการพิจารณาใหเ้ป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 4) ดา้น
การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โดยตวัแปรที่มีน า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ มีการ
จดัการเรียนการสอนที่เนน้ใหผู้เ้รียนไดก้ลา้แสดงออก สรา้งความมั่นใจใหก้บัตนเอง ส่งเสริมความ
เชื่อมั่นและความภาคภมูิใจในตนเอง  

ด้านปัญหาในการด าเนินการโครงการ EP และ MEP  พบว่า ทัศนะของ
คณะกรรมการโครงการ EP และ MEP เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความไม่แน่นอนทั้ง
ทางดา้นบุคลากรชาวต่างชาติซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการในการเสริมศักยภาพผูเ้รียน เนื่องจาก
โครงการ EP และ MEP เป็นโครงการที่จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งความมุ่งหวังของตัวผูเ้รียนและผูป้กครอง ตอ้งการเรียนกับครูต่างชาติ เพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง ถ้าหากทางโครงการมีปัญหาเรื่องของบุคลากร
ชาวต่างชาติก็จะกระทบถึงความเชื่อมั่นของตัวผูเ้รียนและผูป้กครองดว้ยเช่นกัน สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของสุคนธ์ เทพณรงค์ (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการหลักสูตร
หอ้งเรียนพิเศษโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยที่การศึกษาพบว่าการประเมินดา้นปัจจัยที่ท าให้
โครงการประสบความส าเรจ็ คือ ดา้นบคุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ รวมไปถึงงานวิจยัของภารุจา 
จนัทรเ์งิน (2559) ที่ศกึษาในเรื่องของ แนวทางบริหารจดัการหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษโรงเรียน
บา้นแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน)์ โดยพบว่าปัญหาดา้นบุคลากรครูต่างชาติป็นจุดอ่อนของ
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โครงการหอ้งเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เมื่อบุคลากรชาวต่างชาติไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครูต่างชาติอยู่ตลอดเวลานัน้ ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง นกัเรียนไม่ได้
รบัการพฒันาตามศกัยภาพอย่างที่ควรจะเป็น ดา้นจ านวนนกัเรียน สภาพเศรษฐกิจของผูป้กครอง 
รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นอย่างมาก ซึ่งสง่ผลโดยตรงต่อการวางแผนด าเนินการโครงการได ้

ดา้นแนวทางการแกไ้ขปัญหา พบว่า ทศันะของคณะกรรมการโครงการ EP และ 
MEP เป็นไปในทิศทางที่หลากหลาย กล่าวคือ การแกไ้ขปัญหาเป็นไปหลากหลายทิศทางตามที่
ปัญหาที่พบเจอ ปัญหาดา้นบุคลากรต่างชาติที่ขาดแคลนจะด าเนินการโดยการวางแผนติดต่อกับ
บริษัทเอกชนไวล้่วงหนา้ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องครูต่างชาติ ในดา้นงบประมาณ ทางโครงการตอ้ง
ด าเนินการวางแผนการใชง้บประมาณใหส้อดคลอ้งกบัรายรบัและรายจ่ายของโครงการ นอกจากนี ้
ยงัมีการน าขอ้มลูดา้นความเสี่ยงของโครงการ เพื่อท าการศกึษาถึงปัจจยัที่อาจสง่ผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการ รวมไปถึงมีการวางแผนหาแนวแกไ้ขล่วงหน้า ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของดวงใจ ช่วยตระกูล (2551)ที่ศึกษา การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยพบว่าปัจจัยความเสี่ยงดา้นงบประมาณและการเงินควรใชว้ิ ธีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ควบคมุและหามาตรการในการป้องกนัความเสี่ยง เพื่อเป็นการเลี่ยงไม่ใหเ้กิดปัจจยัใดๆที่จะท าให้
เกิดผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ  

ดา้นแนวทางในการพฒันาโครงการ EP และ MEP ใหป้ระสบความส าเร็จ พบว่า 
ทัศนะของคณะกรรมการเป็นไปในทิศทางที่แตกต่าง ในด้านการด าเนินการของโครงการ 
คณะกรรมการตอ้งด าเนินการวางแผนจัดการโครงการเป็นอย่างดี โดยมีการวิเคราะหก์ับปัจจัย
ต่างๆทัง้ที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของโครงการ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ 
เพื่อท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่วางเอาไวท้ี่สดุ รวมไปถึงจัด
ใหม้ีขัน้ตอนในการนิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มีการ
จดัท าขอ้มลูเก่ียวกบัการบรหิารความเสี่ยงของโครงการ นอกจากนีย้งัตอ้งพฒันาหลกัสตูรและการ
จัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อท าให้โครงการสามารถด าเนินไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง  
สอดคลอ้งกับอาทิตย ์อาจหาญ (2558) ที่ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการประเมินการ
จัดการเรียนรูข้องโรงเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดา้นความ
เหมาะสม ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นประโยชนใ์นการน าไปใชโ้ดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด โรงเรียนมีพฒันาการในการจัดการเรียนรูแ้ละมีมาตรฐานการประเมินดา้นการใช้
ประโยชน ์มีความเหมาะสม มีความถกูตอ้งและมีความเป็นไปได ้สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ    



  184 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากขอ้คน้พบจากการวิจยัที่พบว่า องคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงโครงการหอ้งเรียน

พิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน โดยใชแ้นวคิดการบริหารความ
เสี่ยงของ COSO 2017 มีองคป์ระกอบหลกัทัง้สิน้ 5 องคป์ระกอบ และมีตวับ่งชีจ้  านวน 57 ตวับ่งชี ้
นัน้ 

1. คณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษ สามารถน าผลการวิจัยไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินการโครงการ ในรุปแบบของการประเมินความเสี่ยงของโครงการห้องเรียนพิเศษ 
เพื่อที่จะสามารถสรา้งแนวทางการบริหารโครงการหอ้งเรียนพิเศษใหด้ าเนินไปไดอ้ย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

2. ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพื ้นที่  และผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึง
คณะกรรมการโครงการหอ้งเรียนพิเศษ สามารถน าผลการวิจัยไปใชใ้นการก าหนดแนวทางการ
บรหิารความเสี่ยงภายในส านกัการศกึษา รวมไปถึงสถานศกึษาได ้

3. การบริหารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP ควรมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถน าผลของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปรับปรุงระบบและ
พัฒนาการบริหารโครงการหอ้งเรียนพิเศษใหส้ามารถด าเนินต่อไปไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อ
ตอบสนองเปา้หมายในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation 

Coefficient) และการวิ เคราะห์การถดถอย  (Regression Analysis) ที่ เ ป็นการศึกษาถึ ง
ความสมัพนัธข์องตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัชึน้ไป โดยมีวตัถุประสงคท์ี่จะประมาณหรือพยากรณค่์าของ
การบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียน ที่เป็นตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) จากตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุ เพื่อเป็น
ขอ้มูลเพิ่มขึน้ในการน าไปปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP ของโรงเรียน
ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพขององคป์ระกอบหลักและตัวบ่งชีข้องโครงการ
หอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP ของโรงเรียน เพื่อเป็นการยืนยนัผลการศึกษาเชิงปรมิาณ นอกจากนี ้
ยงัอาจคน้พบองคป์ระกอบหลกัและตวับ่งชีใ้หม่ ๆ เพิ่มขึน้ นอกเหนือจากการศกึษาในครัง้นี ้
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายชื่อสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บเคร่ืองมือการวิจัย 

1 บา้นสนัโคง้ (เชียงรายจรูญ
ราษฎร)์ 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 1 

2 อนบุาลเชยีงราย  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 1 

3 อนบุาลเมืองเชียงราย (สนัทราย
ราษฎรด์รุณานเุคราะห)์ 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 1 

4 บา้นแมจ่นั (เชียงแสนประชานุ
สาสน)์ 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 

5 อนบุาลแม่สาย (สายศิลป
ศาสตร)์ 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 

6 อนบุาลเชยีงของ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 

7 อนบุาลเชยีงใหม ่ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงใหม่ เขต 1 

8 บา้งเชงิดอย (ดอยสะเก็ดศกึษา) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงใหม่ เขต 1 

9 บา้นสนัก าแพง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงใหม่ เขต 1 

10 พทุธิโศภน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงใหม่ เขต 1 

11 ชมุชนบา้นบวกครกนอ้ย ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงใหม่ เขต 1 

12 วดัเวฬวุนั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงใหม่ เขต 4 

13 สนัป่าตอง (สวุรรณราษฎรว์ิทยา
คาร) 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงใหม่ เขต 4 

14 อนบุาลพะเยา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา พะเยา เขต 1 

15 บา้นดอน (ศรีเสรมิกสิกร) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา น่าน เขต 1 

16 บา้นปรางค ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา น่าน เขต 2 

17 บา้นสบกอน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา น่าน เขต 2 

18 บา้นนาราบ (จลุเกษตรศกึษา
คาร) 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา น่าน เขต 1 

19 ราชานบุาล ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา น่าน เขต 1 

20 วดัเมธงักราวาส (เทศรฐัราษฎร์
นกุลู) 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา แพร ่เขต 1 

21 อนบุาลแพร ่ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา แพร ่เขต 1 

22 บา้นปงสนกุ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา ล าปาง เขต 1 

23 อนบุาลล าปาง (เขลางรตัน์
อนสุรณ)์ 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา ล าปาง เขต 1 

24 ยพุราชวิทยาลยั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 
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25 จอมทอง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

26 วฒัโนทยัพายพั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 

27 เวียงเจดียว์ิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 

28 ส่วนบญุโญปถมัภ ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 

29 บญุวาทยว์ิทยาลยั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 

30 ล าปางกลัยาณี ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 

31 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครนิทร ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 

32 ด ารงราษฎส์งเคราะห ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 

33 เทงิวิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 

34 สามคัควีิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 

35 นารีรตัน ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 

36 ศรีสวสัดิว์ิทยาคาร ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 

37 ปัว ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

                         
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  

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

     กรุงเทพมหานคร เขต 1 

5. นายณัฏฐเมธร์  ดุลคณิต  ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 

     ติดตามและประเมินผลการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน 

     พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ

     เรียนรู้ 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

     กรุงเทพมหานคร เขต 1 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ง 
การตรวจคุณภาพของแบบวัดการบริหารความเสี่ยงในโครงการ EP และ MEP 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 

ข้อ ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า IOC หมายเหตุ 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
2 0 1 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
3 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
4 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
5 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
6 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
7 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
8 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
9 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
10 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
11 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
12 1 1 1 0 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
13 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
14 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
15 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
16 1 1 1 0 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
17 1 1 1 0 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
18 1 1 1 0 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
19 1 0 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
20 0 1 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
21 0 1 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
22 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
23 1 0 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
24 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
25 1 1 1 0 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
26 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
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ข้อ ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า IOC หมายเหตุ 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

27 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
28 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
29 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
30 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
31 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
32 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
33 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
34 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
35 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
36 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
37 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
38 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
39 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
40 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
41 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
42 1 0 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
43 1 0 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
44 1 0 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
45 0 1 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
46 0 1 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
47 0 1 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
48 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
49 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
50 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
51 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
52 0 1 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
53 0 1 1 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
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ข้อ ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า IOC หมายเหตุ 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

54 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
55 1 1 0 1 1 4 0.8 ผ่านเกณฑ ์
56 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
57 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
58 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
59 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
60 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
61 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์
62 1 1 1 1 1 5 1 ผ่านเกณฑ ์

 

หมายเหต ุ เกณฑก์ารพิจารณาใชค่้าดชันีสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป 

  ขอ้ค าถาม  จ านวน   62  ขอ้ 

  ผ่านเกณฑ ์  จ านวน  62 ขอ้ 

  รวมขอ้ค าถามที่ใชไ้ด ้ จ านวน  62 ขอ้ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามฉบับนี ้จัดท าขึน้เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ 
MEP ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 
 แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 2 สว่น ดงันี ้
  สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ 
MEP เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยท าเครื่องหมาย ✓ 
ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ดงันี ้

   5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
   4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มาก 
   3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั นอ้ย 
   1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

  สว่นที่ 3 ขอ้คิดเห็นต่อการด าเนินการโครงการ EP และ MEP ในโรงเรียน 
ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี ้เป็นข้อมูลภาพรวมในการวิจัย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่อย่างใด เพื่อใชใ้นการศกึษาวิจยัเท่านัน้  
.............................................................................................................................................. 
 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP 
ของโรงเรียนในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 

THE FACTOR ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT IN ENGLISH PROGRAM AND  
MINI ENGLISH PROGRAM IN THE UPPER NORTHERN SCHOOLS 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิของท่าน 
 
1. เพศ    (   ) ชาย   (   ) หญิง 
 
2. อาย ุ    (   ) นอ้ยกว่า 31 ปี  (   ) 31 - 40 ปี 
    (   ) 41 – 50 ปี   (   ) 51 ปีขึน้ไป   
 
3. ระดบัการศกึษา  (   ) ปรญิญาตรี   (   ) ปรญิญาโท 
    (   ) ปรญิญาเอก   (    )  อ่ื น  ๆ  ( โ ป ร ด
ระบ)ุ............... 
 
4. ประสบการณก์ารท างานในโครงการห้องเรียนพิเศษ  
    (   ) นอ้ยกว่า 5 ปี  (   ) 5 – 10 ปี 
    (   ) 11 – 15 ปี   (   ) 16 ปี ขึน้ไป 
 
5. ต าแหน่งภายในสถานศกึษา (    ) ครู    (   ) ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามการบริหารความเส่ียงในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP  
 การบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP และ MEP หมายถึง การด าเนินการ
ของคณะกรรมการในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ร่วมกันวางแผนและจัดการให้
อปุสรรคหรือปัญหาที่อาจส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯให้
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรบัได ้ตรวจสอบได ้ประเมินได ้และควบคุมได ้แบ่งเป็น 5 ดา้น คือ 1) 
การก ากับดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง 2) กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการบรหิารความเสี่ยง 3) การปฏิบติัการความเสี่ยง 4) การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหาร
ความเสี่ยง 5) การจดัการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบรหิารความเสี่ยง 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาขอ้ค าถามอย่างละเอียดและท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างหลังขอ้
ค าถามที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของการด าเนินการบริหารความเสี่ยงในโครงการหอ้งเรียน
พิเศษ EP และ MEP ตามความหมาย ดงันี ้
   5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
   4 หมายถึง ระดบัมาก 
   3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง ระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง ระดบันอ้ยที่สดุ 
 
 

ข้อความ ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

การก ากบัดูแลและวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมที่พงึประสงคต์่อความเส่ียงของโครงการฯ ที่ชดัเจน 

     

2. มีการส่ือสารกลยทุธก์ารบรหิารความเส่ียงใหก้รรมการทกุคนไดร้บัทราบ      
3. มีการก ากบัดแูลความรบัผิดชอบเพื่อเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ      
4. มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อแสวงหากลยทุธ ์      
5. มีการก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ      
6. มีการก าหนดพฤติกรรมที่พงึปรารถนาเพื่อเป็นเอกลกัษณใ์นการด าเนินงานของโครงการฯ      
7. มีการออกแบบวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหง้านในโครงการฯด าเนินต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ      
8. มีการท าส่ิงตา่งๆเพื่อตอบสนองต่อคา่นิยมหลกัของโครงการฯ      
9. มีการมุง่เนน้ท าตามคา่นิยมหลกัทกุขัน้ตอนอยา่งละเอยีดรอบคอบ      
10. มีการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูป้ฏิบตัิงานเป็นค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม      
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ข้อความ ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

11. มีแผนการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม      
12. มีแผนรกัษาบคุลากรที่มีความสามารถใหอ้ยู่รว่มกบัโครงการฯ      
กลยุทธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสีย่ง 
13. มีวเิคราะหโ์ครงสรา้งของโครงการฯจากผลกระทบต่างๆต่อความเส่ียงโดยรวมของโครงการฯ 

     

14. มีการวเิคราะหปั์จจยัภายใน (งบประมาณ บคุลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ) ที่ส่งผลต่อความเส่ียง
ของโครงการฯ 

     

15. มีการวเิคราะหปั์จจยัภายนอก (สงัคม เศรษฐกจิ การเมือง กฎหมาย) ที่ส่งผลต่อความเส่ียงของ
โครงการฯ 

     

16. มีก าหนดและระบคุวามเส่ียงของโรงเรียนที่ยอมรบัได ้      
17. มีก าหนดและระบคุวามเส่ียงของโครงการฯที่ยอมรบัได ้      
18. มีการด าเนินการท่ีมีขัน้ตอนในการรกัษาความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้      
19. มีการประเมินกลยทุธท์างเลือกที่เป็นไปไดโ้ดยตีคณุค่าเทียบกบัเกณฑ ์      
20. มีการตีคา่ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากความเส่ียง      
21. มีการขยายความผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัความเส่ียงในภาพรวม      
22. มีการก าหนดเปา้หมายของโครงการฯท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนนุกลยทุธข์องโรงเรียน      
23. มีการก าหนดความคุม้ทนุของโครงการ       
24. มีการพิจารณาความเส่ียงเพื่อความคงอยู่ของโครงการฯอยา่งยั่งยืน      
การปฏิบัตกิารความเสี่ยง  
25. มีการระบคุวามหมายของความเส่ียงที่เป็นผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามกลยทุธข์องโครงการฯ  

     

26. มีการระบปุระเภทของความเส่ียงที่เป็นผลกระทบต่อวตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทนุของโครงการฯ      
27. มีการระบคุวามเส่ียงที่ชีใ้หเ้หน็ทัง้ความเส่ียงปัจจบุนัและความเส่ียงอบุตัิใหม่      
28. มีการประเมินผลกระทบของความเส่ียงที่ไดร้ะบไุว ้      
29. มีการใชต้วัชีว้ดัที่ส  าคญัครบถว้นในการประเมินความรุนแรงของความเส่ียง      
30. มีการตีคา่เทียบกบัเกณฑข์องตวัชีว้ดัในเรื่องของระดบัของความรุนแรงของความเส่ียง      
31. มีการก าหนดความส าคญัของความเส่ียงที่เป็นพืน้ฐานในการปฏิบตัิความเส่ียง      
32. มีการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงที่น ามาใชแ้กปั้ญหาตามล าดบัของความรุนแรง      
33. มีการระบมุาตรการทีเ่หมาะสมในการปฏิบตัเิพื่อตอบสนองกบัความเส่ียง      
34. มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อตอบสนองในการลดความเส่ียง       
35. มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อตอบสนองในการหลีกเล่ียงความเส่ียง       
36. มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อตอบสนองในการยอมรบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้      
37. มีการเลือกวิธีปฏิบตัิเพื่อตอบสนองในการหาผูร้ว่มรบัผลจากความเส่ียง      
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ข้อความ ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

38. มีการจดัท าภาพรวมเชิงระบบของความเส่ียงโครงการฯ เพื่อน าไปพฒันา      
39. มีการประเมินภาพรวมเชงิระบบของความเส่ียงโครงการฯ       
การทบทวนและสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง  
40. มีการกระบกุารเปล่ียนแปลงภายในโครงการฯท่ีส าคญั  

     

41. มีการกระบกุารเปล่ียนแปลงภายนอกโครงการฯท่ีส าคญั       
42. มีการประเมินส่ิงที่ส่งผลกระทบต่อกลยทุธข์องโครงการฯ      
43. มีการประเมินส่ิงที่ส่งผลกระทบต่อวตัถปุระสงคท์ี่คุม้ทนุของโครงการฯ      
44. มีการทบทวนการปฎิบตัิการความเส่ียงในประเด็นการปฏิบตักิารท่ีส าคญัของความเส่ียงโครงการฯ      
45. มีการทบทวนองคป์ระกอบการด าเนินงานความเส่ียงของโครงการฯ      
46. มีการทบทวนปฎิบตัิการความเส่ียงที่สามารถน าไปพฒันาได ้      
47. มีการทบทวนปฏิบตัิการความเส่ียงตามหลกัการพืน้ฐานและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง      
48. มีการปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงโดยพจิารณาส่ิงที่สามารถน าไปปรบัปรุงไดใ้นล าดบัตน้ๆ      
49. มีการปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงโดยพจิารณาการจดัองคก์ารใหเ้หมาะสม      
50. มีการปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงอยา่งต่อเนื่อง      
51. มีการปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียงจากการพิจารณาในส่ิงที่ท  าแลว้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย      
การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานการบริหารความเสี่ยง  
52. มีการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการจดัการความรูภ้ายในตน 

     

53. มีการเผยแพรค่วามรูภ้ายในตนใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัทราบ เพื่อเป็นการจดัการความรูภ้ายนอก       
54. มีการจดักระท าใหข้อ้มลูสารสนเทศดีขึน้      
55. มีการจดักระท าใหน้วตักรรม เทคโนโลยีของโครงการฯดีขึน้      
56. มีการพฒันาความรูผู้ส่้งสารในเรื่องสารสนเทศของการบรหิารความเส่ียงของโครงการฯ      
57. มีการพฒันาความรูท้ี่ใชใ้นการส่ือสารสารสนเทศดา้นการบรหิารความเส่ียงตามสถานการณ ์      
58. มีการใชช้่องทางการส่ือสารการบรหิารความเส่ียงของโครงการฯ ท่ีหลากหลาย       
59. มีการท าความเขา้ใจสารที่ส่งมาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั      
60. มีการรายงานการบรหิารความเส่ียงโดยใชข้อ้มลูจรงิ      
61. มีการรายงานการบรหิารความเส่ียงที่ผูท้  างานในโครงการฯรบัรูอ้ย่างทั่วถงึ      
62. มีการน าเสนอการบรหิารความเส่ียงของโครงการฯท่ีตระหนกัถงึวฒันธรรมองคก์าร       
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ส่วนที ่3 ข้อคิดเหน็ต่อการด าเนินการโครงการ EP และ MEP ในโรงเรียน 
(ขอความอนุเคราะหช์่วยแสดงคิดเห็นด้วยครับ) 

1. ขอ้คิดเห็นของท่านต่อการด าเนินการโครงการ EP และ MEP ในโรงเรียนของท่าน 
 1.1 ความเป็นมาและเหตผุลที่โรงเรียนของท่านจดัท าโครงการนี ้
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 1.2 โครงการ EP และ MEP ในโรงเรียนของท่าน บรรลวุตัถปุระสงคห์รือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 1.3 ปัญหาในการด าเนินการโครงการหอ้งเรียน EP และ MEP ในโรงเรียนของท่าน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
 1.4 แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว  
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 1.5 แนวทางในการพฒันาโครงการหอ้งเรียน EP และ MEP ใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ผูว้ิจยัขอขอบคณุในความอนุเคราะหข์องคณะกรรมการโครงการฯ ทกุท่านที่ใหค้วามรว่มมือ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลงานวิจัย 
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