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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน และเพื่อสรางรูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน โดยวิธีการศึกษา
แบบผสานการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหาร รองผูบริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา และครูหรือผูที่รับผิดชอบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จํานวน 
207 แหง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แบบสัมภาษณเชิงโครงสรางและแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช     
ในการวิเคราะหขอมลูไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเน้ือหา และการวิเคราะห
องคประกอบ
  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน มี 9 ดาน คือ     

ดานการติดตามและประเมิน  ดานคุณภาพของสถานศึกษา  ดานความเช่ือม่ันในสถานศึกษา  ดานการจัดสรรทรัพยากร  
ดานการบริหารจัดการ  ดานกลยุทธ  ดานการเรียนการสอน  ดานสังคม และดานการบริการวิชาการ  หรือวชิาชพี  
สวนรูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ที่มี                  
ความสัมพนัธกนัอยางเปนระบบ  ไดแก  การกําหนดสภาพแวดลอม   การประเมินความเส่ียง  การจดัการ   ความเส่ียง
และกิจกรรมควบคุม  การเฝาติดตามและการทบทวน  และ การส่ือสารและการใหคาํแนะนํา  โดยปจจยัความเส่ียงทัง้ 9 ดาน 
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พบวา มีจํานวน 6 ดาน ควรใชการจัดการความเส่ียงดวยวิธีการลดความเส่ียง  ไดแก  ดานการติดตามและประเมิน  
ดานความเช่ือม่ันในสถานศึกษา   ดานการบริหารจัดการ  ดานการเรียนการสอน   ดานสังคม  และดานการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ   สวนปจจัยความเส่ียงดานคุณภาพของสถานศึกษา และดานการจัดสรรทรัพยากรควรใช           
การจัดการความเส่ียงดวยวิธกีารลดความเส่ียงและการยอมรับความเส่ียง  และสําหรับดานกลยุทธควรใชการจัดการ
ความเสี่ยงดวยวิธีการลดความเส่ียงและการแบงปนความเสี่ยง 

คําสําคัญ
  ปจจัยความเส่ียง    การบริหารความเส่ียง    อาชีวศึกษาเอกชน

Abstract
  The objectives of this research were to find the major risk factors in private vocational technological 
and vocational colleges and to propose a risk management model in private vocational technological and 
vocational colleges. The study was a mixed design method using both qualitative and quantitative             
approaches. The sample were administrators, vice-administrators, college’s committee and teachers or 
responsible for risk management in 207 colleges. The research tools were interview schedules, questionnaires. 
The data analyses used frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis and factor 
analysis.
  The results found that the major risk factors in private vocational technological and vocational 
colleges consisted of 9 components; Monitoring and evaluation, quality of college, confidence in college, 
resource allocation, management, strategy, teaching process, social, and professional or academic 
services. For the model of risk management in private technological and vocational colleges consists of 
5 stages are interrelated in a systematic manner including Establishing the Context,  Risk Assessment, 
Risk Treatment and Control Activities, Monitoring and Review and Communication and Consultation; Based 
on the 9 risk factors, including the risk in 6 component should be reduced by risk reduction thus monitoring 
and evaluation, confidence in college, management, teaching process, social, professional or academic 
services. The risk in quality of college and resource allocation should be accepting and reducing. And 
the risk in strategy should be sharing and reducing. 

Keywords
  Risk Factor, Risk Management,   Private Technological and Vocational Colleges
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บทนํา
  โรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมายถึง สถานศึกษาของเอกชน
ทีจ่ดัการศกึษาไมวาจะเปนโรงเรยีนในระบบหรอืโรงเรียนนอกระบบ  โดยมสีาํนกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ทําหนาที่สงเสริมและประสานงาน         
การศึกษาเอกชน และดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน  สําหรับชื่อของโรงเรียน        
ในระบบทีจ่ดัการศกึษาประเภทอาชวีศึกษาทัง้ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  (2554) อาจใชคําวา  “วิทยาลัยอาชีวศึกษา”  หรือ  
“วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบชื่อแทนคําวา  “โรงเรียน”  ได  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะเรียกโรงเรียนเอกชน            
ที่จัดการศึกษาในระบบประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวา “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน”
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (2542) ในหมวด 6 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน        
และระบบการประกนัคณุภาพภายนอก ซึง่หนวยงานตนสังกดัและสถานศกึษาตองจดัใหมรีะบบการประกนัคณุภาพ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                     
(องคการมหาชน) (สมศ.) ทีก่าํหนดเกณฑการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ในตวับงชีท้ี ่11 เรือ่งผลการบรหิารความเส่ียง 
โดยสถานศกึษาตองมกีารระบคุวามเสีย่ง เพ่ือใหสามารถวางแผนการบรหิารจดัการความเสีย่งไดอยางมีประสทิธภิาพ 
นาํไปสูความสาํเรจ็ของการดําเนนิการตามแผนขององคการไดบรรลุตามเปาหมายทีก่าํหนดไว โดยกาํหนดความเสีย่ง
ที่สําคัญไว 5 ดาน คือ ความเส่ียงดานความปลอดภัยของผูเรียน  ครู  และบุคลากรภายในสถานศึกษา  ความเส่ียง
ดานการทะเลาะวิวาท  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด  ความเสี่ยงดานสังคม  และความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2555)
  นอกจากนี้  ยังพบวา มีความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นและอาจสงผลกระทบตอการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน   เชน  นโยบายทางการศึกษาของภาครัฐในการรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เพ่ิมเปาหมายการรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนตนเขาเรียน          
ตอมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น  สงผลกระทบใหมีผูสมัครเรียนอาชีวศึกษาลดลง  รวมทั้งมีการจายเงินอุดหนุน      
ในการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐานซึง่เปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหทกุโรงเรยีนเรงเพิม่ปรมิาณผูเรยีนเพือ่ใหไดคาใชจายรายหัว
เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุงรับผูที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเขาเรียนตอปริญญาตรี (4 ป) แตผูที่                    
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น ตองเขาสูระบบเทียบโอนตามประกาศของคณะกรรมการ                   
การอดุมศกึษา  เม่ือวนัที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ซึง่ทําใหสถาบนัอดุมศกึษาตองยตุกิารเปดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) นอกจากนี้ คานิยมของผูปกครองท่ีตองการใหบุตรหลานเรียนจบปริญญาจะไดมีอนาคตที่ดีกวา  รวมถึง
ภาพลักษณการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศกึษาบางกลุม สงผลตอทศันคติและการยอมรับของผูปกครองทําให
ไมกลาสงบุตรหลานเขามาเรียนในสายอาชีพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (องคการมหาชน), 2555)
  ความเสีย่งตางๆ  ทีเ่กดิขึน้ดงักลาว อาจสงผลกระทบตอการบริหารวทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศกึษาเอกชน
ในหลายดาน  ดงันัน้ผูวจิยัจงึสนใจศกึษาวจิยั เรือ่ง รปูแบบการบรหิารความเสีย่งในวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา
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เอกชน เพื่อทราบถึงปจจัยความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนที่สําคัญ และสรางรูปแบบ             
การบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนสําหรับเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียง        
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตอไป

วัตถุประสงค
  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาปจจยัความเสีย่งทีส่าํคญัในวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน 
และสรางรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Design Method) ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Approaches) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Approaches) ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอน โดยดําเนินการวิจัย ดังนี้
  1. การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารตางๆ รวมถึง                  
การบูรณาการแนวคิดของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
(2004) และ International Standard Organization (ISO) (2009) โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
5 ขัน้ตอน ทีข่บัเคลือ่นผานวงจร PDCA ซึง่ประกอบดวย การวางแผน (Plan) การลงมอืทาํ (Do) การตรวจสอบ (Check) 
และการปรับปรุงแกไข (Act) อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติที่กําหนด  
จํานวน 8 ทาน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แลวนําขอมูล          
มาวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) ไดปจจยัความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารความเสีย่งในวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน  จํานวน 10 ดาน
  2. การวิเคราะหปจจัยความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน เคร่ืองมือที่ใชเปน
แบบสอบถามหาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา ความชดัเจนของภาษา และความสอดคลองของขอคําถาม โดยผูทรงคณุวฒุิ  
จํานวน 5 ทาน และหาความเช่ือมั่นโดยสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของ Cronbach ไดคาเทากับ 0.86                      
กลุมตวัอยางไดแก ผูบรหิาร  รองผูบรหิาร  คณะกรรมการสถานศึกษา และคร ูหรือผูทีร่บัผิดชอบการบริหารความเส่ียง
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จํานวน 207 แหง ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองค
ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหตัวประกอบ “EFA” (Exploratory Factor Analysis)
  3. สรางรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน และนําไปเสนอ                  
ผูเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติที่กําหนด  จํานวน 11 ทาน โดยใชการสัมมนาอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 208

ผลการวิจัย
  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญ ดังนี้
  1. ผลการวิเคราะหปจจัยความเส่ียงท่ีสาํคัญในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
ผูวิจัยไดวิเคราะหความเหมาะสมโดยใช KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)                    
and Bartlett’s Test พบวา ดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เทากับ 0.519  และ         
ผลการทดสอบดวย Bartlett’s Test  พบวา  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงสรุป
ไดวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะนําเทคนิค Factor Analysis มาใช และในการวิเคราะหองคประกอบโดยการสกัด
ปจจัยดวยวิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Method) โดยพิจารณาจาก  1) คาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกวา 1   2) ปจจัยแตละตัวตองมีตัวแปรอธิบายต้ังแตสามตัวแปรข้ึนไป  และ 3)               
การเลอืกปจจัยจากจาํนวนตวัแปรในแตละปจจยัตองมตีวัแปรบรรยายปจจัยนัน้ๆ โดยคานํา้หนกั (Factor Loading) 
แตละตัวแปร ตองเทากับ 0.3 ขึ้นไป (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998, 111-112) ซึ่งพบวา องคประกอบ
ของปจจัยความเส่ียงสําคัญในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ม ี9 ดาน คอื 1) ความเสีย่งดานการติดตาม
และประเมิน ประกอบดวยปจจัยความเสี่ยง เรื่องการรองเรียน การติดตามและประเมินแผนงาน การมอบหมาย      
และประเมนิผลงาน และการมสีวนรวมในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน 2) ความเสีย่งดานคณุภาพ
ของสถานศกึษา  ประกอบดวยปจจยัความเสีย่ง เร่ืองการเรยีนการสอน  การปองกนัการทะเลาะววิาทและความรนุแรง
ในสถานศึกษา  การทดสอบจากสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) และระเบียบขอบังคับ                              
3) ความเสี่ยงดานความเช่ือมั่นในสถานศึกษา  ประกอบดวยปจจัยความเสี่ยงเร่ือง การประกันคุณภาพภายนอก    
และความเชื่อม่ันหรือความมั่นใจ 4) ความเสี่ยงดานการจัดสรรทรัพยากร  ประกอบดวยปจจัยความเสี่ยง เร่ือง          
การวางแผนและความตองการกําลงัคน  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนกัเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล หลักสูตร การจัดระบบดูแลผูเรียน การจัดสรรทรัพยากร และการนิเทศ 
5) ความเส่ียงดานการบริหารจัดการ  ประกอบดวยปจจยัความเส่ียง เร่ือง การรับเงิน สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  6) ความเสี่ยงดานกลยุทธ ประกอบดวยปจจัยความเสี่ยง เร่ือง การจัดทําแผนกลยุทธ  
และแผนปฏิบัติงาน ความเส่ียงภายนอกสถานศึกษา  การสื่อสารและการถายทอดแผนกลยุทธสู การปฏิบัติ                     
7)   ความเสีย่งดานการเรยีนการสอน ประกอบดวยปจจยัความเสีย่งเร่ืองการวดัและประเมินผล  การฝกประสบการณ
วิชาชีพ และการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน  8) ความเสี่ยงดานสังคม ประกอบดวยปจจัย       
ความเส่ียงเร่ืองสังคม การจายเงิน การรับสมคัรและคัดเลือกบรรจุแตงตัง้  และกองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษา และ/
หรือกองทุนเงินใหกู ยืมท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต และ 9) ความเส่ียงดานการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ            
ประกอบดวยปจจัยความเส่ียงเร่ืองการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอสังคม และการติดตามและประเมินผล                            
การบรหิารงานบุคคล 
  2. รูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน มีดังนี้
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    การบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน พบวา การกําหนด                  
สภาพแวดลอม (Establishing the Context) มคีวามสมัพนัธกบัการประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) ซึง่มีการกาํหนด
องคประกอบปจจัยความเส่ียงทีส่าํคญัไว 9 ดาน ไดแก การตดิตามและประเมินคณุภาพของสถานศึกษา ความเช่ือม่ัน
ในสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการ กลยุทธ การเรียนการสอน สังคม และการบริการวิชาการ     
หรือวิชาชีพ โดยมีการจัดการความเส่ียง (Risk Treatment) ตามปจจัยในองคประกอบปจจัยความเส่ียงที่สําคัญ          
ซึ่งสัมพันธกับกิจกรรมควบคุม (Control Activities) ดังนี้
   1. การยอมรบัความเสีย่ง (Accepting) ไดแก ปจจยัความเสีย่งเรือ่ง กฎระเบยีบขอบงัคบั และระเบยีบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล           
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับความเสี่ยงนั้น
   2. การลดความเส่ียง (Reducing) ไดแก ปจจัยความเส่ียงเร่ือง การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน การรองเรียน การติดตามและประเมินแผนงาน การมอบหมายและประเมินผลงาน    
การเรียนการสอน การปองกันการทะเลาะวิวาทและความรุนแรงในสถานศึกษา การทดสอบจากสํานักงานทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) การประกันคุณภาพภายนอก ความเช่ือมั่นหรือความม่ันใจ              
การวางแผนและความตองการกําลังคน หลักสูตร การจัดระบบดูแลผูเรียน การจัดสรรทรัพยากร การนิเทศ                     
การรบัเงิน สภาพแวดลอมภายในสถานศกึษา  เทคโนโลยสีารสนเทศ  การจัดทาํแผนกลยทุธและแผนปฏบิตังิาน  การส่ือสาร
และการถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบตั ิ การดําเนินงานตามแผนผลยุทธและแผนปฏิบตังิานการฝกประสบการณ
วิชาชีพ  การวัดและประเมินผล  การรับสมัคร  การคัดเลือกบรรจุแตงตั้ง  การจายเงิน  ดานสังคม  กองทุนเงินให        
กูยมืเพ่ือการศกึษาและ/หรอืกองทนุเงินใหกูยมืทีผ่กูพันกับรายไดในอนาคต  การใหบริการวชิาการหรือวชิาชพีตอสังคม  
การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล ที่ใชกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และ
ลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
   3. การแบงปนความเส่ียง (Sharing) ไดแก ปจจัยความเส่ียงภายนอกสถานศึกษา ทีใ่ชกจิกรรมควบคุม
โดยแบงความรับผิดชอบใหผูอื่นรวมรับความเส่ียง เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีเกิด              
จากความเสี่ยง
    ทัง้นีก้ารบรหิารความเสีย่งจาํเปนตองมกีารเฝาตดิตามและการทบทวน (Monitoring and Review) 
ที่สัมพันธกับการประเมินความเส่ียง (Risk assessment) การจัดการความเส่ียง (Risk Treatment) และ                   
กจิกรรมควบคมุ (Control Activities) เพือ่ใหมัน่ใจวาการกาํหนดปจจยัความเส่ียง วธิจีดัการความเส่ียง และมาตรการ
ในกิจกรรมการควบคุมยังมีประสิทธิผล ทั้งนี้ตองมีการส่ือสารและการใหคําแนะนํา (Communication and                 
Consultation) ที่สัมพันธกับการประเมินความเสี่ยง เพื่อใหเกิดความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสีย  แลวนําขอมูลสู   
การกําหนดสภาพแวดลอม (Establishing the Context) ไปปรับปรุงการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยี      
และอาชีวศึกษาเอกชนตอไป
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อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัย ผูวิจัยนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้
  1. ผลการศึกษาปจจัยความเส่ียงที่สําคัญในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
   1.1 ดานการติดตามและประเมิน
        ผลการวิจัยพบวา ความเส่ียงดานการติดตามและประเมินในปจจัยความเส่ียงเร่ืองการรองเรียนมี
ระดับความเสี่ยงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเส่ียงเร่ืองการฟองรองสถานศึกษา ผูบริหาร ครู หรือบุคลากร
ทางการศึกษาผานกระบวนการทางศาล ทัง้นีอ้าจมีสาเหตุมาจากผูบริหาร ครู หรอืบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ และทรัพยสิน
ของสถานศึกษาเปนอยางมาก สอดคลองกับ สงวน ชางฉัตร (2547) ทีก่ลาววา ความเส่ียงเร่ืองการฟองรองน้ีอาจเกิด
จากการดําเนินการที่ผิดกฎหมายหรือขอบังคับ หรือการถูกฟองรองเร่ืองที่เกี่ยวกับขอตกลงในสัญญา
   1.2 ดานคุณภาพของสถานศึกษา
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานคุณภาพของสถานศึกษาในปจจัยความเส่ียงเร่ืองการปองกัน    
การทะเลาะวิวาทและความรุนแรงในสถานศึกษามีระดับความเสี่ยงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยง          
เรื่องขาดระบบการคัดกรอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน มีความจําเปนตอง             
เปดโอกาสใหกบัผูเรยีนทีม่คีวามสนใจศกึษาในสายอาชพี ซึง่มสีดัสวนจาํนวนผูเรยีนนอยเมือ่เทยีบกบัผูเรยีนสายสามญั 
ทาํใหแตละสถานศึกษามีโอกาสในการคัดเลือกผูเขาเรยีนไดไมมาก  สงผลใหมโีอกาสไดรบัผลกระทบจากพฤติกรรม
ของผูเรยีน หากสถานศกึษาขาดระบบการคดักรองทีด่ ีทัง้นีอ้าจใชวธิกีารจดัทาํขอมลูประวตัขิองผูเรียนเปนรายบคุคล 
โดยจัดกลุมผูเรียนที่เคยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน การทะเลาะวิวาท ใชความรุนแรง หรือใชยาเสพติด  เพื่อที่จะชวย
เหลือดูแลพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคล สอดคลองกับกรมสามัญศึกษา (2544) ที่ระบุ
วา การคัดกรองนักเรียนเปนการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง       
โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนมากย่ิงขึ้น และมีความรวดเร็วในการแกไขปญหาซ่ึง             
บางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน
   1.3 ดานความเช่ือมั่นในสถานศึกษา

        ผลการวิจยัพบวา ความเส่ียงดานความเช่ือมัน่ในสถานศึกษาในปจจัยความเส่ียงเร่ืองความเช่ือมัน่
หรือความม่ันใจในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพมีระดับความเส่ียงเฉล่ียสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเส่ียง     
เรือ่ง ผูปกครองขาดความมัน่ใจตอชือ่เสยีงของสถานศกึษา ทัง้นีอ้าจเปนเพราะชือ่เสยีง หรือภาพลกัษณของสถานศกึษา 
เปนสิ่งที่ผูปกครอง หรือนักศึกษาใชเปนปจจัยในการเลือกเพ่ือศึกษาตอ  สอดคลองกับกฤษณ บุตรเนียน (2554)         
ที่กลาววา ปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาในการเลือกเขาศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา ดานภาพลักษณของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยู
ในระดับมาก
   1.4 ดานการจัดสรรทรัพยากร
        ผลการวิจัยพบวา ความเส่ียงดานการจัดสรรทรัพยากรในปจจัยความเส่ียง เรื่องระเบียบ          
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอดุหนุนรายบุคคล มรีะดับ        
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ความเสี่ยงเฉล่ียสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงเรื่องสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน            
รายบุคคลท่ีลดลงเปนรายเดือน เนื่องจากจํานวนผูเรียนท่ีลาออกกลางคัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะหากมีผูเรียนลาออก
กลางคันในระหวางภาคเรียน จะสงผลใหสถานศึกษาไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคลลดลง ซึ่งอาจไมเพียงพอกับ                 
คาใชจายตางๆ ตามแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาในปการศึกษานั้นๆ  สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (2556) ที่ระบุวา การออกกลางคันเปนปญหาสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศท่ีตองเรง      
ดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาอยางจริงจัง
   1.5 ดานการบริหารจัดการ
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการในปจจัยความเสี่ยงเรื่องการรับเงินมีระดับ  
ความเสีย่งเฉล่ียสงูสดุ โดยเฉพาะประเด็นความเสีย่งเรือ่งการไมออกใบเสร็จรับเงนิแกผูชาํระเงนิทกุคร้ังเม่ือมีการรบัเงิน  
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาอาจรับชําระคาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาธรรมเนียมอื่นเปนเงินสด แทนท่ีจะ     
เปนการชําระผานธนาคารหรือชองทางอ่ืนที่มิใชเงินสด หรือสถานศึกษาไมมีการจัดทําคูมือหรือระเบียบการปฏิบัติ
งานดานการเงิน-การรับเงินท่ีกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  รวมถึงการพิจารณาลงโทษอยางเด็ดขาด 
ขาดการจัดอบรมใหแกผูปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ไมมีการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี  สอดคลองกับไพรวัลย               
คุณาสถิตชัย (2553) ที่กลาววา แนวทางการบริหารความเส่ียงของงานดานการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน           
ควรกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และจัดทาํคูมอืการปฏิบตังิาน มหีนวยงานใหคาํปรึกษาสวนกลาง รวมท้ังตอง
มกีารปรบัปรงุกระบวนการเพือ่ลดความเสีย่ง  พฒันาเจาหนาทีใ่หมสีมรรถนะในดานการใหบริการ และควรคดัเลือก
ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีอยางรอบคอบ
   1.6 ดานกลยุทธ
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานกลยุทธในปจจัยความเส่ียงเร่ืองการสื่อสารและการถายทอด    
แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติมีระดับความเสี่ยงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเส่ียงเร่ืองขาดการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธขอมูลและขั้นตอนในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานที่ดีระหวางผูจัดทํา                
แผนกลยทุธและแผนการปฏบิตังิาน และผูรบัผดิชอบในการปฏบิตั ิ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะฝายบรหิารไมไดมกีารจดัประชมุ
บุคลากรในสถานศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่อง หรือไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการสื่อสารและ                              
การประชาสัมพันธสถานศึกษา เพ่ือใหขอมูลและข้ันตอนในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน        
ในแตละกิจกรรมกอนการดําเนินงานทุกครั้ง  สอดคลองกับ บรรยงค โตจินดา (2545) ที่กลาววา การสื่อสารเปนเรื่อง
ที่ผู บริหารควรตองสละเวลา และตองเอาใจใสบริหารจัดการเปนพิเศษ ดวยการจัดระบบการติดตอสื่อสาร                    
ภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ มอบหมายงาน สั่งการใหผูปฏิบัติไดเขาใจ สามารถติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว                    
ทั่วถึง สะดวก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สมิต สัชฌุกร (2557) ที่กลาวถึงแนวทางการแกปญหาการสื่อสาร เชน        
ผูบงัคับบญัชาควรจดัใหมกีารประชุมมอบหมายงาน และใหรูระเบียบปฏิบตัโิดยตรง ควรเนนความสาํคญัของนโยบาย 
และอธิบายเหตุผลแกผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง ควรจัดใหหนวยงานที่ตองประสานงานระหวางกันสามารถติดตอกันได
อยางสะดวก ควรระบุบุคคลหรือระดับของผูรับขาวสารใหเจาะจง ควรใหเหตุผลช้ีแจงอยางละเอียดในกรณีเปน
นโยบายที่มีผลในดานลบ เพื่อมิใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
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   1.7 ดานการเรียนการสอน
        ผลการวิจยัพบวา ความเส่ียงดานการเรียนการสอน ในปจจยัความเส่ียงเร่ืองการวัดและประเมนิผล
มีระดับความเสี่ยงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงเรื่องครูขาดความรูในดานการวัดและประเมินผล              
ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนมีอัตราการหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะครูใน            
สาขาวิชาชีพจํานวนหนึ่งที่อยูระหวางการขอผอนผันการมีใบประกอบวิชาชีพครู จึงไมเคยศึกษาเรื่องการวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของคุรุสภาสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการ                 
สภาการศึกษา (องคการมหาชน) (2551) ที่ระบุวา การวัดและประเมินผลเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไข และ     
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน 
   1.8 ดานสังคม
         ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเส่ียงดานสังคม มีระดับความเส่ียงเฉล่ียสูงสุด โดยเฉพาะประเด็น
ความเส่ียงเร่ืองผูเรียนมกีารต้ังครรภกอนวยัอนัควร ทัง้นีอ้าจเปนเพราะผูเรียนในวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษา
เอกชน มีอายุระหวาง 15 – 20 ป กําลังอยูในชวงวัยที่อยากรูอยากลอง พื้นฐานครอบครัวมีปญหา ขาดความอบอุน 
เพือ่นในกลุมมแีฟนทําใหมคีวามเสีย่งสงู สงผลใหผูเรยีนตองพกัการเรียนจนอาจเปนเหตใุหผูเรยีนลาออก สอดคลอง
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2557) ที่ระบุวา สาเหตุปญหาของการต้ังครรภไมพรอม   
ในวัยรุน เกิดจากปจจัยแวดลอม 3 ประเด็นหลัก คือ ดานพฤติกรรมของเด็กเอง ไดแก ขาดความรูเรื่องการคุมกําเนิด 
ความอยากรูอยากลอง ขาดความรูสึกของการเห็นคุณคาในตนเอง เพราะความประมาท แพยาคุมกําเนิด คานิยม
ทางเพศท่ีผิด ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สภาพครอบครัวแตกแยก ปญหาเศรษฐกิจครอบครัว การอบรมเล้ียงดู          
ที่ไมเหมาะสม การถูกลวงละเมิดจากบุคคลในครอบครัว และปจจัยแวดลอมทางสังคม ไดแก ความเส่ือมโทรม         
ทางสภาพแวดลอมในชุมชน อิทธิพลจากเพ่ือนที่มีคานิยมผิดและอิทธิพลของส่ือที่นําเสนอคานิยมไมเหมาะสม
   1.9 ดานบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ในปจจัยความเสี่ยงเร่ืองการให      
บรกิารวชิาการหรอืวิชาชพีตอสงัคมมรีะดบัความเสีย่งเฉล่ียสงูสุด โดยเฉพาะประเดน็ความเสีย่งเร่ืองขาดการใหบริการ
ทางวชิาการหรอืวชิาชพีกบัหนวยงานภายนอก ชมุชนหรือผูปกครอง ทัง้นีอ้าจเปนเพราะการขาดงบประมาณสนบัสนนุ
จากสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด หรืออาจเกิดจากการขาดความรวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษา
สอดคลองกบั วรรณภา โพธิน์อย (2549)  ทีก่ลาววา ปญหาและอปุสรรคในการบรกิารวชิาการแกสงัคม ไดแก สถาบนั
ดําเนินการตามความพรอม ขาดการมีสวนรวม ไมสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชน ไดรับการจัดสรร    
งบประมาณจากรฐับาลนอย ขาดความรวมมอืและการประสานงานทาํใหไมสามารถระดมทุนทรพัยากรทีม่อียูมาใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
  2. ผลการศึกษารูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชน พบวารปูแบบ
การบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่เกี่ยวโยงกัน ไดแก      
การกําหนดสภาพแวดลอม (Establishing the Context) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) การจัดการ
ความเส่ียง (Risk Treatment) และกจิกรรมควบคุม (Control Activities) การเฝาตดิตามและการทบทวน (Monitoring 
and Review) และการส่ือสารและการใหคําแนะนํา (Communication and Consultation) สอดคลองกับ                        



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 214

เขมขนิษฐ  แสนยะนันทธนะ (2558, 88) ที่กลาววา ระบบบริหารความเส่ียงมี 5 ขั้นตอน คือ การระบุและ                  
ประเมินความเสี่ยง    การวัดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับองคกร เทคนิคในการรับมือกับความเส่ียง การนําเอาโปรแกรม
การบริหารความเสี่ยงไปใชทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง 

สรุป
  จากการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน สรุปผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้คือ
  1. ปจจัยความเสีย่งทีส่าํคญัในวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษาเอกชนพบวา ปจจัยความเสีย่งทีส่าํคัญ
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดวยองคประกอบของปจจัยความเสี่ยง 9 ดาน คือ ดานการ
ติดตามและประเมิน ดานคุณภาพของสถานศึกษา ดานความเช่ือมั่นในสถานศึกษา ดานการจัดสรรทรัพยากร           
ดานการบริหารจัดการ ดานกลยุทธ ดานการเรียนการสอน ดานสังคม และดานการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ปจจัย
ความเสีย่งทีม่คีาความเสีย่งสงูสดุเรยีงตามลาํดับ ไดแก การปองกนัการทะเลาะววิาทและความรนุแรงในสถานศกึษา  
การทดสอบจากสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  ดานสังคม  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนกัเรยีนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอดุหนุนรายบุคคล และการใหบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพตอสังคม
  2. รูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนพบวา รูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่เกี่ยวโยงกัน ไดแก การกําหนด
สภาพแวดลอม (Establishing the Context) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Treatment) และกิจกรรมควบคุม (Control Activities) การเฝาติดตามและการทบทวน (Monitoring and 
Review) และการส่ือสารและการใหคําแนะนํา (Communication and Consultation) โดยปจจัยความเส่ียงท้ัง 9 
ดาน มีจํานวน 6 ดาน ควรใชการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีการลดความเสี่ยง ไดแก  ดานการติดตามและประเมิน  
ดานความเชือ่ม่ันในสถานศกึษา  ดานการบริหารจดัการ  ดานการเรียนการสอน  ดานสงัคม  และดานการบรกิารวชิาการ
หรอืวชิาชีพ สวนปจจยัความเส่ียงดานคุณภาพของสถานศึกษา และ ดานการจัดสรรทรัพยากร  ผลการวิจยัพบวา                   
ควรใชการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีการลดความเสี่ยงและการยอมรับความเส่ียง  และสําหรับดานกลยุทธ                     
ควรใชการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีการลดความเสี่ยง และการแบงปนความเสี่ยง
  ขอเสนอแนะทั่วไป
  1. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนควรสงเสริมและสนับสนุนการใหความรูในเร่ือง         
การบริหารความเสี่ยงกับสถานศึกษา
  2. สถานศึกษาควรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
โดยนําผลการวิจัยในแตละดานเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
  3. ผูบรหิารวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนควรนาํแนวทางการบรหิารความเสีย่งในแตละดาน
ไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา
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  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  1. ควรทําการศกึษาวิจยัเชิงลกึในแตละองคประกอบของความเส่ียง โดยเฉพาะองคประกอบท่ีมคีวามเสีย่ง
สูงมาก เชน ดานคุณภาพของสถานศึกษา ดานสังคม และดานการจัดสรรทรัพยากร
  2. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงลึกในแตละปจจัยความเส่ียง โดยเฉพาะปจจัยที่มีความเสี่ยงสูงสุด เชน            
การปองกนัการทะเลาะวิวาทและความรุนแรงในสถานศึกษา การทดสอบจากสํานกังานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) และดานสังคม พรอมกบัคนหารูปแบบการบรหิารความเส่ียงท่ีหลากหลายตอการนาํไปประยกุตใช
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