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การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ปริษฐา ถนอมเวช1* รวีวรรณ ชินะตระกูล2 และ กฤช สินธนะกุล3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ 2) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความ
เสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ รองผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน ใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 386 คน ประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน และใช้
รูปแบบซิปป์ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การกําหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (2) การ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยง และ (3) การติดตามและรายงานผล ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีความ
เหมาะสมในระดับดีมาก และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย (1) คู่มือการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (2) หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้รูปแบบซิปป์ใน
การประเมินประสิทธิภาพมีผลดังนี้ การประเมินบริบทจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมทั้ง 4 หัวข้อเรื่อง
กับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้น
พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกรายการ ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี
เท่ากับร้อยละ 83.23/83.54 และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 84.93 การประเมิน กระบวนการ
พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีเท่ากับร้อยละ 83.50/85.42 และคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 85.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ด้านทฤษฎีตามเกณฑ์ 80/80 และด้านปฏิบัติตาม
เกณฑ์ร้อยละ 75 นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินว่าการจัดฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด และ
การประเมินผลผลิตพบว่า การประเมินการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการบริหารความ
เสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของกลุ่มเป้าหมายโดยผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม รูปแบบซิปป์
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Development of Participative Risk Management Model for Vocational College
Paristha Thanomvech1* Ravewan Shinatrakool2 and krich Sintanakul3
Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop and evaluate the appropriateness of the
participative risk management model for vocational education institutes and 2) develop and
evaluate the efficiency of the training program for the participative risk management model for
vocational education institutes. The target group for the implementation of the model included 25
people comprising assistant directors and department heads under the Office of Vocational
Education Commission (OVEC) through the validation of IOC by the specialists. Then, the validated
model was developed into training course and evaluated for the efficiency using CIPP Model by
Daniel L. Stufflebeam. The results can be concluded as follows: 1) The results of the evaluation
revealed that the participative risk management model for vocational education consisted of 3
main factors, i.e. (1) identification of risk management structure, (2) implementation of risk
management, and (3) reports and follow-up study. The evaluation of the model appropriateness
showed very high level. and 2) The results of the efficiency evaluation of the risk management
training program revealed that the training program consisted of (1) handbooks for the training
program for the participative risk management model for vocational education institutes reaching
very high appropriateness. (2) The results of the evaluation of the training model through CIPP
Model showed that: the context evaluation conducted by the specialists showed very high
congruence between the 4 topics and the training objectives. The input evaluation revealed high
appropriateness and high congruence between behavioral objectives and the curriculum
components. The result of the program try-out demonstrated high achievement of the theoretical
aspect at 83.23/83.54 and that of practical part at 54.93. The process evaluation reported high
achievement on the theoretical aspect at 83.50/85.42 and that of the practical part at 85.60%
higher than the set criteria at 80/80 and 75% respectively. Moreover, the trainees reported high
satisfaction towards the training course. Finally, the product evaluation validated by administrative
team of the vocational institutes showed high appropriateness.
Keywords: Risk management model, participative risk management model, CIPP model
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1. บทนํา
การบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในของ
สถานศึ กษาสั ง กั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว
ศึกษามี หลั กการและความจําเป็ นในการบริ หารความ
เสี่ยงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา
9(1) กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นล่วงหน้า การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุ ม
ภายใน พ.ศ.2544 ที่กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
และปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษาระดับการอาชีวศึกษาที่ได้กําหนดให้
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษานําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใช้ ใ นกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษา [1] ซึ่ ง การ
ดํ า เนิ น งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา จําแนกความเสี่ยงได้เป็น 5 ด้าน ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกั นคุ ณภาพ ตั วบ่ งชี้ ที่ 11 ให้ สถาน
ศึ กษาระบุ ความเสี่ ยงเพื่ อให้ สามารถวางแผนบริ หาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่ความ
สําเร็จของการดําเนินการตามแผนขององค์กรได้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด [2]
หากพิจารณาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพการศึกษานั้นมี
มากมาย อาจส่งผลต่อความเสียหายหรือความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายและ
จัดว่าเป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษา จากรายงาน
โครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากประเด็นความ
เสี่ ยง พบว่ า สถานศึ กษาอาจไม่ มี การวิ เคราะห์ สภาพ
ปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาตามบริ บ ทของพื้ น ที่
โครงการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด อาจไม่ สอดคล้ องกั บ
สภาพปั ญ หาและบริ บ ทของพื้ นที่ กิ จ กรรมการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
อาจไม่หลากหลายหรือไม่เพียงพอต่อการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหา การบูรณาการดํ าเนิ นงานของหน่ วยงาน
องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่อาจมีน้อยเกินไป สถานศึกษาบาง
แห่งไม่เปิดเผยข้อมูล หรือมีการผลักดันปัญหานักเรียน
นักศึกษาที่เสพยาเสพติด โดยให้ออกจากสถานศึกษาการ
สร้างเครือข่าย (ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน/นักศึกษา
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สถานประกอบการชุมชน) ดูแลนักเรียน นักศึกษาเมื่ออยู่
นอกสถานศึกษาอาจไม่กว้างขวางทั่วถึงเพียงพอ [3]
สําหรับในสถานศึกษา “ความเสี่ยงทางการศึกษา”
ยังเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีการให้ความ
สําคัญในการนํามาใช้ในวงการศึกษามากนัก ซึ่งแตกต่าง
จากวงการธุ รกิ จที่ ให้ ความสําคั ญกั บการบริหารความ
เสี่ ยง เพราะการดํ าเนิ นการทางธุ รกิ จ หากเกิ ดความ
ผิ ด พลาดก็ ห มายถึ ง ความหายนะ ส่ ว นสถานศึ ก ษาดู
เหมื อนว่ าจะไม่ มี ทางที่ จะเกิ ดความเสี ยหายใด ๆ แต่
ความเป็ นจริ งแล้ ว ความเสี่ ยงทางการศึ ก ษาสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและทุกพื้นที่ ถ้าหากสถานศึกษายัง
ไม่มีการให้ความสําคัญ และการดําเนินการที่ปราศจาก
การบริหารจัดการความเสี่ยง สถานศึกษานั้นก็อาจจะเกิด
ความเสียหายได้เช่นกัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 รูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาที่ พั ฒนาขึ้ นผ่ านการประเมิ น
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก
3.2 หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ใน
การฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 รูปแบบที่จะนําไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งองค์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลลัพธ์ (Output) [4], [5] แต่ละส่วนประกอบ ด้วย
รายละเอียด ดังนี้ 1) ปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ การ
กําหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการดําเนินงานระดับ
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วิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินงานระดับส่วนงาน
2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์ การ
ระบุความเสี่ยง การกําหนดระดับความเสี่ยง การระบุการ
จัดการความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
และ 3) ผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ การติดตามและรายงาน
ผล ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และการจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
4.2 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความ
เสี่ ยงในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา ซึ่ งประเมิ นหลั กสู ตร
ฝึกอบรมโดยประยุ กต์ ใช้แบบจําลองซิ ปบ์ ของ Daniel
L.Stufflebeam [6] ประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมิ น
บริบท การประเมินปั จจั ยเบื้องต้น
การประเมิ น
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต
5. วิธีดําเนินการวิจยั
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างาน
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา 5 ประเภท คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 ภาค
จํานวน 10,850 คน [7]
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้า
งานในสั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากสูตรของยามาเน่
[8] แล้วทําการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) จํานวนสถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 ภาค
จํานวน 386 คน
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย
5.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และประเมินผล จํานวน 5 คน ได้ส่งเครื่องมือเป็นแบบ
ประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามสภาพปัญหา
และการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา
5.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาข้อมูล
สภาพปัญหาและการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงใน
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สถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างาน
ได้ส่งเครื่องมือเป็นแบบสอบถามและได้กลับมา 323 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 83.00
5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อพิจารณาประเมิน
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการฝึกอบรม
หรื อเป็ นที่ ปรึ กษาในการจัดทํ าหลั กสู ตรฝึ กอบรมของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 10 คน
5.2.4 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากประเมิ น
โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและแผนการฝึกอบรม ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร นักการศึกษา
ด้านการวัดและประเมินผล และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึก
อบรม จํานวน 5 คน ได้ส่งเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
แบบการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝึกอบรม
5.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการติดตาม
และประเมินผล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน
ได้ส่งเครื่องมือเป็นแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็น
ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยใช้รูปแบบการบริหารความ
เสี่ ย งแบบมี ส่ ว นร่ ว มในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา โดย
ผู้บริหารสถานศึกษา
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 การหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ Cronbach เท่ากับ 0.855 และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1
6.3 การหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมตามเกณฑ์ ไม่
ต่ํากว่า 80/80 และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 [9]
6.4 การวิเคราะห์ระดับความต้องการที่เป็นจริงและ
ระดับความต้องการที่คาดหวัง จัดลําดับความสําคัญของ
ความต้องการจําเป็น (Priority Needs Index:
PNIModified) [10]
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

7. ผลการวิจยั
7.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา
7.1.1 ผลการหาสภาพและปัญหาการบริหาร
ความเสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยรวบรวมข้อมูล
จากผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน จํานวน 386
คน จากวิทยาลัยใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
พบว่ า สถานศึ ก ษามี รู ป แบบตามเกณฑ์ ก ารประกั น
คุณภาพการศึ กษา การมี ส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีระดับความเสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการประเมินความ
ต้องการจําเป็นในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
พบว่า มีความต้องการพัฒนาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน โดยเรียง
ความต้องการจําเป็นสูงสุด คือ ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้ านการกํ าหนดวั ตถุ ประสงค์ และการระบุ ความเสี่ ยง
ด้านกิจกรรมการควบคุมและการติดตามประเมินผล และ
ด้านการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
7.1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารความ
เสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง 3
องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 1) ปัจจัย
นําเข้า 2) กระบวนการ และ 3) ผลลัพธ์ ดังรูปที่ 1 และ
ประเมินรูปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการประเมิน (n=10)
ระดับความ
X . S.D. เหมาะสม
1. การกําหนดโครงสร้างการบริหาร
มากที่สุด
4.83 0.36
ความเสี่ยง
2. การดําเนินงานบริหาร
4.87 0.25 มากที่สุด
3. การติดตามและรายงานผล
4.93 0.21 มากที่สุด
ความเหมาะสมทั้ง 3 องค์ประกอบ 4.91 0.26 มากที่สุด
รายการประเมิน

จากตารางที่ 1 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
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อาชีวศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับ
มากที่สุด

รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
7.2 ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
7.2.1 ผลการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพ
หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การ
บริหารความเสี่ยง 2) การกําหนดวัตถุประสงค์และการ
ระบุความเสี่ยง 3) การประเมินความเสี่ยงและการจัด
การความเสี่ยง และ 4) กิจกรรมการควบคุมและการ
ติ ด ตามผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิปป์ ได้ผลดังนี้
1) การประเมินบริบท พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม
มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด
2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้ผลการประเมิน
ความสอดคล้ องระหว่ างจุ ดประสงค์ เชิ งพฤติ กรรมกั บ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของหลั ก สู ต รมี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องสูง ส่วนประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
จากภาคทฤษฎี สํ า หรั บ การทดลองใช้ มี ค่ า เท่ า กั บ
83.23/83.54 และประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นปฏิ บั ติ ร้ อ ยละ
84.93
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3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมิน
ในขั้ น ตอนการนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไปใช้ จ ริ ง กั บ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึ ก อบรมภาค ทฤษฎี เท่ ากั บ 83.50/85.42 และ
ประสิ ท ธิ ภ าพภาค ปฏิ บั ติ มี ค่ า ร้ อ ยละ 85.60 ซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และร้อยละ
75 ส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
4) การประเมินผลผลิต พบว่า การประเมินความ
คิดเห็นต่อการดําเนินการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมาก
8. อภิปรายผล
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ป ระเด็ น สํ า คั ญ ในการนํ า มา
อภิปรายผลดังนี้
8.1 จากผลการพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยง
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบ
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง 3
องค์ประกอบ และได้รับการประเมินรับรองรูปแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการความจําเป็นในการบริหารความเสี่ยงในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้า
งาน สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทํา
ให้พบประเด็นของความต้องการจําเป็นสูงสุด คือ ด้าน
การบริหารความเสี่ยง โดยรายการความต้องการจําเป็น
สูงสุดที่ต้องการพัฒนาสูงสุด คือ ปัจจัยสําคัญต่อความ
สํ า เร็ จ ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยง ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ของ COSO และการกําหนดนโยบาย หลักการและวิธี
การบริหารความเสี่ยง และประเด็นการมีส่วนร่วมกับ
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาพบว่า
ด้ านการระบุ ความเสี่ ยง มี ส่ วนร่ วมในระดั บน้ อยที สุ ด
สอดคล้องจากการศึกษาของทิพยวัลย์ [11] กล่าวถึง การ
บริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ
ผู้บริหารควรให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
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คือ ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัย ด้านโครงสร้างการจัดองค์กรที่
เหมาะสมต่อจํานวนคนและปริมาณงาน และในส่วนของ
กิจกรรมที่มีส่วนร่วมและมีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้แล้ว ผู้บริหารควรมีการติดตามควบคุม
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน เพื่อ
กําหนดนโยบายและวิธีการที่ดีสุดในการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งสอดคล้องกับงานของดวงใจ [12] และมนสิธา [13]
ที่พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนควรใช้
วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการ
ในการป้องกัน ความเสี่ยงรวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงินควรใช้วิธีการบริหารความ
เสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านความมั่นใจทาง การศึกษาควร
ใช้วิธีการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีคือ ชุมชน ผู้ปกครอง
และผู้ประกอบการ ปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมควร
ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการ
ในการป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย
ควรใช้ วิ ธี การควบคุ มและหามาตรการในการป้ องกั น
ความเสี่ ย งรวมไปถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดการอบรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ และจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยให้ความสําคัญต่อความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงต่อการได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากรั ฐบาลลดลงในอนาคตควรจัดให้มีคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงระดั บบริ ษัทอย่างเป็ นทางการ เพื่ อ
กําหนดนโยบายและวิธีที่ดีสุดในการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับ
สูงเป็นปัจจัยความสําเร็จทีส่ ําคัญในการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวคิ ดทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อง [14] โดยระบบบริ หาร
ความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการที่สําคัญ [15] คือ 1)
การนิยามขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบ
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ด้วยการนิยาม กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การบ่งชี้สมรรถนะขององค์กรนิยาม
เกณฑ์การประเมิน และการพัฒนาแผนการจัดการความ
เสี่ยง 2) การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการ
ย่อย 3 กระบวนการ ได้แก่ บ่งชี้ความเสี่ยง คือ การบ่งชี้
ผลในทางลบที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การพิจารณาความไม่
สอดคล้องระหว่างผลที่อาจเกิดขึ้นกับความเป็นไปได้ใน
การเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นและประเมินความเสี่ยง เพื่อ
เปรียบเทียบความไม่สอดคล้องระหว่างความเสี่ยงกับเกณฑ์
ที่องค์กรกําหนด และการพิจารณาความสมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์กับผลลัพธ์ 3) จัดการความเสี่ยงการพัฒนา
และการทดลองใช้แผนจัดการความเสี่ยงกับสถานการณ์
ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น และ4) การกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติและความคุ้มค่าของแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง [16], [17]
8.2 จากการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
8.2.1 การประเมินบริบท พบว่า หลักสูตรฝึก
อบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการฝึก
อบรม ทําให้ทราบถึงสภาพที่เป็นจริงและความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องโดยทางตรงและทางอ้อม ในการบริหาร
ความเสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง คื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง การกํ า หนด
วัตถุประสงค์และการระบุความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุม
และการติดตามผล จากสภาพปัญหาและความต้องการ
จําเป็นดังกล่าว เป็นไปตามแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร
และหลักสูตรฝึ กอบรมของนั กการศึ กษาหลายท่ าน ที่
กํ า หนดองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รเป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดี ยวกั น คื อ การพั ฒนาหลั กสู ตรจะต้ องเริ่ มจากการ
วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นเป็นลําดับแรก เพื่อให้ได้
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร
มากที่สุด
8.2.2 การประเมิ นปั จจั ยเบื้ องต้ น ได้ ผลการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5
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ท่าน มีความเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีความสอดคล้องสูง จากการศึกษาของ
สงัด [18] และTyler [19] กล่าวว่า ขั้นตอนในการสร้าง
หลักสูตรเป็นขัน้ ตอนที่สําคัญ ซึ่งต้องจัดองค์ประกอบต่าง ๆ
ของหลักสูตรให้ครบถ้วนมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กัน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ที่ ต้ องการ รวมทั้ งรายละเอี ยดของหลั กสู ตรจะ
ประกอบด้วย 4 ส่วนซึ่งทั้ง 4 ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน ดังนี้ 1) เนื้อหา (Content) เป็นขั้นตอนการ
จั ด เตรี ย มเนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรมที่ได้วิเคราะห์ไป 2 ) สื่อ (Media) เลือกสื่อให้
สอดคล้ องและเหมาะสมกั บเนื้ อหาและวั ตถุ ประสงค์
รวมถึงการคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ
3) กิจกรรม (Activity) กําหนดกิจกรรมระหว่างการฝึก
อบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การทํา ใบแบบ
ฝึกหัด การทําใบงาน เป็นต้น 4)
การประเมินผล
(Evaluation) ขั้นตอนประเมินผลของชุดฝึกอบรมที่ได้
ออกแบบไว้ซึ่งไม่ใช่การประเมินผลของกระบวนการฝึก
อบรม [20] ผู้วิจัยได้การวิเคราะห์หัวข้อเรื่องเพื่อนําไปใช้
ในการกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน แล้วใช้
จุ ดประสงค์ เชิ งพฤติ กรรมที่ วิ เคราะห์ ได้ เพื่ อสร้ างใบ
เนื้อหา หรือเอกสารประกอบการบรรยาย โดยใบเนื้อหา
จะใช้รูปภาพประกอบเพื่อให้ศึกษาได้ง่ายขึ้น สร้างใบ
ปฏิบัติงาน สร้างใบแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อวัด
และประเมินผู้เข้าฝึกอบรมตามระดับแต่ละจุดประสงค์ที่
วิเคราะห์ไว้ ส่งผลให้หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
8.2.3 การประเมิ นกระบวนการ จากการนํ า
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง มีประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึ ก อบรมภาคทฤษฎี เ ฉลี่ ย ร้ อ ยละ 83.50/85.42 และ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรภาคปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 85.60
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ สอดคล้องกับ
ยุทธ์[21] และการประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้หลักสูตรที่
มีประสิทธิผลอาจเกิดจากความตั้งใจ และความสมัครใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมที่เห็นความสําคัญ และความจําเป็น
ที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบตาม
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งหลักสูตรฝึกอบรม
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ที่ พั ฒนาขึ้ นเป็ นเรื่ องที่ อยู่ ในความสนใจ และตรงตาม
ความต้องการที่ได้จากการสํารวจ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของทัศนีย์ [22] ยุพาศรี [23] และณพสร [24] ที่ได้
กล่ าวว่ า การพั ฒนาหลั กสู ตรที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่ า
เกณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกิดจากการพัฒนา
หลั กสู ตรที่ เป็ นระบบและต่ อเนื่ องผ่ านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีข้อมูลพื้นฐานในด้านสภาพ
ปัญหาและความต้องการจําเป็นมีการกําหนดเป้าหมายที่
ชั ดเจน สอดคล้ องกั บเจษฎา [25] และวี ริ นทร์ [26]
กล่าวว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจต่อกิจกรรม
ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมและมี ก าร
ปรับปรุงสภาพการทํางานเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมที่นํามาใช้ในครั้งนี้
8.2.4 การประเมินผลผลิต เป็นการติดตามผล
การฝึกอบรมการดําเนินการภายหลัง การฝึกอบรมเสร็จ
สิ้นลงประมาณ 1 เดือน โดยการประเมินความคิดเห็นต่อ
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ศึ กษาอาชี วศึ กษา โดยผู้ บริ หารสถานศึ กษา พบว่ า มี
ความพึงพอใจในระดับมาก สามารถกล่าวได้ว่า รองผู้
บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานที่เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงในสถาน
ศึกษา โดยสามารถนําความรู้ และการฝึกปฏิบัติที่ได้รับ
ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงในสถาน
ศึกษาอาชี วศึกษา มีคุ ณภาพและมี ประสิทธิ ผล ทํ าให้
สามารถบริ หารจั ดการสถานศึ กษาได้ อย่ างมี คุ ณภาพ
ทําให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้ ดังที่
ศิริชัย [27] ได้กล่าวว่าการติดตามและประเมินเป็นกลไก
และเครื่องมือสําคัญในการบริหารและพัฒนากระบวนการ
ทั้งสองที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อนําแนวคิดและ
หลักการติดตามและประเมินมาประสานใช้ด้วยกันอย่าง
เหมาะสมจะช่ วยให้ ทั้ งผู้ บริ หารและผู้ ปฏิ บั ติ สามารถ
กํากับ ทบทวนและพัฒนางาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
9.1 ควรมี ก ารติ ด ตามผลต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถ
เห็ นการบริ หารความเสี่ยงในสถานศึกษาอย่างชั ดเจน
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ทั้งนี้เพราะการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผน
ความเสี่ยงจะดําเนินการในรอบปีงบประมาณ (ตุลาคมกั น ยายน) และเมื่ อ เริ่ ม ต้ น ปี ง บประมาณของทุ ก ปี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องนําผลการดําเนินงาน
ในรอบปีก่อน มาพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่ยังคงมี
ความเสี่ยงในระดับสูงและในรอบปีนี้จะดําเนินการบริหาร
ความเสี่ ย งเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งไรต่ อ และขณะเดี ย วกั น ให้
วิเคราะห์การดําเนินงานของวิทยาลัยในรอบปีนี้ว่าจะเกิด
ความเสี่ยงในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จึงจําเป็นต้องใช้
เวลาในการติดตามประเมินผลในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามที่
ต้องการ
9.2 ควรมี ก ารจั ด ทํ า ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ
รวมทั้งช่วยในการติดตาม ประเมินผล (Monitoring) มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถแจ้งผลการบริหารความ
เสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบได้ทันทีเพื่อให้สามารถปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงได้ตรงตามเป้าหมาย
10. กิตติกรรมประกาศ
ทุนการวิจยั บางส่วนได้รับจากทุนอุดหนุนการวิจัย
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จึงขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยในครัง้ นี้
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