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Abstract 
 

 The purposes of this research were to : develop and validate a Risk Management model 
concerning balanced scorecards in private vocational education schools. The sample in this research was 
205 participants. The respondents were directors, deputy directors of academic affairs, associate directors 
of student affairs and the heads of quality assurance, which totaled 820 respondents. The research 
instruments were structured interviews, questionnaires and checklist forms. These were then analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, confirmatory factor analysis and content analysis. 
 The research findings were as follows:  
 1. A Risk Management model concerning balanced scorecards in private vocational education 
schools is composed of 4 components, which were: 1) risk assessment of students perspective; 2) the 
environmental  perspective and internal process of  students perspective; 3) risk management by focusing 
on budget and resources perspectives ; and, 4) monitor and review internal process perspective. 
 2. By check the fit of the risk management model concerning balanced scorecards in private 
vocational education schools, it was found to be propriety. There were also feasibility, utility and 
accuracy according to the theory and research concept. These findings were harmonious with the 
empirical data based on the Chi-Square = 83.57, df = 57, p =0.15, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 RMSEA = 0.02. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนโดยใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 738 คน ผูใหขอมูลคือ ผูรับใบอนุญาต/
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน หัวหนางานประกันคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย  ไดแก  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะหดวยสถิติ  รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของอาชีวศึกษาเอกชน โดยใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ ประกอบดวย  
4 องคประกอบ คือ  1) การประเมินความเสี่ยงภายใตมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง  2) สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ภายใตมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง และมุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน  3) การจัดการความเสี่ยงภายใต
มุมมองดานการเงินและทรัพยากร  4) การติดตามและทบทวนความเสี่ยงภายใตมุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน 
 2.  การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของอาชีวศึกษาเอกชน  โดยใชการประเมินผล
เชิงดุลยภาพ ซึ่งมีความเหมาะสม มีความเปนไปได เปนประโยชนและถูกตองครอบคลุม สอดคลองกับทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดตามกรอบการวิจัย มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคา Chi-Square = 83.57,  
df = 57, p =0.15, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 RMSEA = 0.02 
 

คําสําคัญ  รูปแบบการบริหารความเส่ียง/ การประเมินผลเชิงดุลยภาพ 

 



ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันภาคธุรกิจมีความตองการแรงงานท้ัง
ปริมาณและคุณภาพรวมท้ังความหลากหลายท่ีมากข้ึน
สงผลใหตลาดแรงงาน (Labor Market) ท้ังในและ
ตางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการแรงงาน
ฝมือของตลาดยุโรปเปนท่ีตองการอยางมาก สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Carnoy (1999) ไดศึกษาเก่ียวกับ
กระแสโลกาภิวัตนท่ีสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรงตอตลาดแรงงาน  และระบบการอาชีวศึกษา
ของโลก  และจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองตอไปอีก
เปนเวลานาน  สําหรับประเทศไทยไดกําหนดเปาหมาย
และยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ. 2552-2561) ไว  โดยเนนถึงการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานในระดับ
สากล แตในขณะเดียวกันตามรายงานของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2554) พบวา ความสามารถใน
การแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทยลดลง โดยการ
จัดอันดับของสถาบัน Institute for Management 
Development-IMD ป พ.ศ. 2554 การศึกษาในประเทศ
ไทยอยูท่ีอันดับ 51 จากท้ังหมด 59 ประเทศ หลนลงจาก
ป พ.ศ. 2553  4 อันดับ ซึ่งนับวาเปนขอมูลหน่ึงท่ีควรให
ความสนใจเพราะมีผลกระทบตอการแขงขันในภาวะโลกา
ภิวัตน   
 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญคือการเคลื่อนยาย 
สินคา การบริการ การลงทุน และแรงงานอยางเสรี
ระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งหมายถึงการเกิดการแขงขัน
อยางเขมขนยิ่งข้ึน อาชีวศึกษาเอกชนซึ่งเปนองคการหน่ึง
ท่ีผลิตนักเรียน นักศึกษา เขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคลอง
กับสํานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2552)  
ท่ีกลาวถึงการอาชีวศึกษาวา เปนการจัดการศึกษาท่ีมี
จุดมุงหมายเพ่ือเตรียมคนใหเหมาะสมกับงานและอาชีพ 
การอาชีวศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสนองความ
ตองการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  
การอาชีวศึกษาจึงเปนแหลงผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพและมี
ปริมาณเพียงพอกับความตองการดานตลาดแรงงานของ
ประเทศ รวมท้ังการกาวสูประชาชมอาเซียนและ  

 
ประชาคมโลก การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา จึงมีสวน
สําคัญมากในการพัฒนาบุคคลกรสูการแขงขัน ดังน้ัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจึงตองมีการพัฒนาสถานศึกษาของ
ตนเองใหคงอยู ไดดวยการบริหารงานใหมีคุณภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการเรียนการสอน การจัดการของ
สถานศึกษา ท่ีเปนหนาท่ีโดยตรงของผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งเ ก่ียวของ
ทางตรงหรือทางออมในการควบคุมดูแลการเรียนการสอน 
การฝกอบรม การวัดผลการศึกษา การจัดโปรแกรมการ
เรียนในสาขาวิชาตางๆ งานหลักสูตรและการสอน งานสื่อ
การเรียนการสอน งานหลักสูตรพิเศษ งานหองสมุด 
ท้ังหมดน้ีจึงเปนหลักการบริหารใหสถานศึกษามีคุณภาพ 
เพ่ือใหการดํา เนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน    
มีความเช่ือมั่นจากการประเมินภายใน การประเมิน
ภายนอก ผูปกครอง สังคม ผูประกอบการ รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษาท่ีจะเขามาเรียนรูเพ่ิมประสบการณของตนเอง
เพ่ืออนาคตของตน  
 ในขณะเดียวกันสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน        
ก็ประสบกับปญหาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
การจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของประเทศ 
เพราะวาไมมีการรวบรวมความตองการใหชัดเจนวา
ตองการอะไรบาง ในชวงหลายปท่ีผานมา ก็มีการสํารวจ
กันมากข้ึนวาประเทศตองการกําลังคนทางดานไหนบาง 
แตท่ีไมคอยไดสํารวจกันมากนัก คือ ตองการกําลังคนท่ีมี
ความรูความสามารถและสมรรถนะอยางไร ทําอะไรเปน
บาง ในขณะท่ีการพัฒนาของประเทศตางๆ ก็มีการแขงขัน
และปรับตัวกันมากข้ึน การอุตสาหกรรมหรือการผลิตท่ีทํา
รายไดใหกับประเทศท่ีมีศักยภาพสูงก็เปลี่ยนไป จากท่ีเคย
ใชแรงงานท่ีไมตองมีฝมือมาก กลายเปนว าตองมี
เทคโนโลยี ท่ีสู ง ข้ึน กําลังคนท่ีตองการ ก็เปลี่ยนไป 
เพราะฉะน้ัน ความตองการในแงน้ีก็ตองมีรายละเอียด 
มากข้ึน การอาชีวศึกษามีความสําคัญในการผลิตคน     
ใหตรงกับความตองการของประเทศอยางไร และตองมี
คุณภาพดวย เพราะการเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แ ข ง ขั น ต อ ง ก า ร ค น ท่ี มี คุ ณ ภ า พ  น อ ก จ า ก น้ี

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนยังประสบกับปญหาการ
ไดรับผลกระทบจากนโยบายการรับนักเรียน นักศึกษาของ 
สถานศึกษาของรัฐ ปญหาจํานวนนักเรียน นักศึกษาลดลง
อยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอการดําเนินกิจการ รวมถึง
การจางครูและบุคลากรของสถานศึกษาเอกชน ปญหาการ
ไมมีนโยบายสงเสริมการลงทุนดานการจัดการศึกษา
เอกชนท่ีชัดเจน  ปญหาความเหลื่อมล้ําดานสิทธิการเรียน

ฟรีระหวางสถานศึกษาเอกชนกับรัฐบาล รวมถึงเงินเดือน 
คาตอบแทน สิทธิสวัสดิการของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเอกชน (สํานักงานรัฐมนตร,ี 2558)  จะเห็นได
ว าปญหาของอา ชีวศึ กษา เอกชน และสภาพการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ทําใหการ
บริหารงานของอาชีวศึกษาเอกชนทางดานการศึกษาเกิด



ความเสี่ยงข้ึน ท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดจากภายนอกและความ
เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ดังน้ันสถานศึกษาเอกชน จึงจําเปนตองมีการ
วางแผนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในสถาบันการศึกษาเอกชน สอดคลองกับ
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ (2554) กลาววา การทําคูมือ           
ทําแผน มีมาตรการชวยใหเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยง 
ทําใหความเสี่ยงลดลง รวมท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจาก
นโยบาย การปฏิบัติงาน การสรรหาบุคลากร หลักสูตร
การเรียนการสอน การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  
เชนเดียวกับท่ี ปยวัฒน  แกวกัณฑรัตน (2550) กลาววา 
ถานโยบายการบริหารความเสี่ยงไมชัดเจน การนําไป
ปฏิบัติ การมอบหมายงานยอมไมมีความชัดเจนอีกดวย
กอใหเกิดความเสี่ยงตอช่ือเสียง ตอปจจัยดานการสรรหา
บุคลากรและการคัดเลือก  
 จ า ก ส ภ า พ ป ญ ห า ดั ง ก ล า ว ส ถ า น ศึ ก ษ า
อาชีวศึกษาเอกชนเปนองคการหน่ึงท่ีรับผิดชอบตอการ
ผลิตกําลังคนใหสามารถตอบสนองการแขงขันท่ีเขมขน  
อันเกิดจากเศรษฐกิจโลก และการแขงขันท่ีเ กิดข้ึน
ภายในประเทศ จึงตองสนใจความเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน
ภายนอก ท้ังในปจจุบันและอนาคต เพ่ือใหสามารถ
ควบคุมและบริหารจัดการสถานศึกษาได  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งปญหาท่ีกลาวมาสวนใหญเกิดจากการบริหารงานทําให
เกิดความเสี่ยงในดานตางๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนแลวและกําลัง    
จะเกิดข้ึนในอนาคต เพราะจะเกิดผลโดยตรงตอคุณภาพ
ของแรงงานฝมือ ท่ีผลิตและความมั่นคงยั่ งยืนของ           
องคการเอง  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
บริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน           
โดยใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ เ พ่ือพัฒนาและ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของอาชีวศึกษา
เอกชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ ง น้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods) ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใชเทคนิคการวิเคราะห
องค ป ระกอบเ ชิ งยื นยั นลํ าดั บ ท่ี สอง  (Secondary 
Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
โดยใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มีวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังน้ี 

 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีเก็บ
ข อมู ล กับกลุ ม ตั วอย า งคื อผู บ ริ ห า รและครู สั ง กั ด
ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 820 คน สามารถเก็บขอมูล
จริงได  จํานวน 738 คน  คิดเปนรอยละ 90  
 2.  เครื่ อ งมื อ ท่ี ใ ช ในการ วิจั ย ไ ด แก  แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)  
แบบสอบถาม (Questionnaire) การบริหารความเสี่ยง
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดยใชการประเมินผล
เชิงดุลยภาพ 4 ดานไดแก 1) ดานสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก 2) ดานการประเมินความเสี่ยง 3) ดานการ
จัดการความเสี่ยง 4) ดานการติดตามและทบทวนความ
เสี่ยง ภายใตมุมมอง 4 มุมมองประกอบดวย มุมมองดาน
นักเรียน ผูปกครอง มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษา
ภายใน  มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา มุมมองดาน
การเงินและทรัพยากร จํานวน 80 ขอ และแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
 3.  นําขอคําถามในแบบสอบถามทุกขอไป
ดําเนินการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)  โดยใช เทค นิคการคํ านวณค าดั ช นีความ
สอดคลอง (Item Objective Congruence: IOC) ให
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เปนผูประเมิน ผลการประเมิน
พบวา ขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง  
.80-1.00  
 4. แบบสอบถามขางตนนําไปทดลองใชเก็บ
ขอมูลกับกลุมผูบริหารและครูท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 32 คน แลวนําไปหาคาความความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแตละองคประกอบ โดยใช
เทคนิคแบบ แบบอัลฟาของครอนบาค (Cronbach 
Alpha) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เทากับ 0.988 
 

ผลการวิจัย  
 โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการ
บริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย
ใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ มีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยพิจารณาคาดัชนีความกลมกลืน ดังน้ี  
Chi-Square = 83.57  คาองศาอิสระ(df) = 71 โดยคา 
Chi-Square/ df  เทากับ 1.18  คา p = 0.15 คาดัชนี  
GFI = 0.99 คาดัชนี AGFI = 0.97 และคา RMESA=0.02 
 
 



พบวา รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน โดยใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ 
ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัดหลัก ไดแก 1) สภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก (ENV)  2) การประเมินความเสี่ยง 
(ASS)  3) การจัดการความเสี่ยง (MAN)  4) การติดตาม
และทบทวนความเสี่ยง (MON)  ตัวช้ีวัดหลักมีคานํ้าหนัก
องคประกอบมาตรฐาน (Standardize Score)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยูระหวาง 0.59 ถึง 0.93 ซึ่งตัวช้ีวัดหลักดานการประเมิน
ความเสี่ยง (ASS) มีคาสูงท่ีสุด 
 นอกจากน้ี คาคะแนนนํ้าหนักองคประกอบท่ีได
นํามาสรางสมการองคประกอบ ไดดังน้ี 
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Chi-Square = 83.57, df = 57, p = 0.15, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA=0.02 

ภาพที่ 1  การตรวจสอบความตรงของรูปแบบการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
 

 



เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวัดหลัก 
พบวา แตละตัวช้ีวัดยอยของท้ัง 4 ตัวช้ีวัดหลัก มีคา
นํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน (Standardize Score) อยู
ระหวาง 0.66 ถึง 0.93  และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ทุกตัว  โดยตัวช้ีวัดยอยท่ีมีคานํ้าหนักความสําคัญ
มากท่ีสุดไดแก สภาพแวดลอมภายในและภายนอกภายใต
มุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง (STD-ENV), มุมมองดาน
กระบวนการจัดการศึกษาภายใน (INT-ENV) มีคานํ้าหนัก 
องคประกอบ 0.86 การประเมินความเสี่ยงภายใตมุมมอง
ดานนักเรียน ผูปกครอง (STD-ASS) มีคานํ้าหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ 0.81 การจัดการความเสี่ยงภายใตมุมมอง
ดานการเงินและทรัพยากร (BUD-MAN) มีคานํ้าหนัก
องคประกอบ 0.86 และการติดตามและทบทวนความ
เสี่ยงภายใตมุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน 
มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.93 
 จากการศึกษารูปแบบการบริหารความเสีย่งของ
อาชีวศึกษาเอกชนโดยใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ 
สามารถสรปุเปนแผนภาพไดดังน้ี 

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดยใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ 

 

การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

Input 

BSC 

ดา้นนกัเรียน ผูป้กครอง ดา้นกระบวนการจดัการศึกษาภายใน 

ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ดา้นการเงินและทรัพยากร 

การประเมินความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน 

 

 

 ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง 

 

 

การจัดการความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการเงนิและทรัพยากร 

 

 

การติดตามและทบทวนความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน 

 

 
Output 

Process 

การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ภาพที่ 2 รูปแบบการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดยใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ 



 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ีคนพบสามารถ
อภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารความ
เสี่ยง จากขอคนพบเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบการ
บริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบอันดับสอง ซึ่งเปน
ผลการวิเคราะหโมเดลท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง
องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบอันดับท่ีสองท้ัง 4 ดาน 
คือ สภาพแวดลอมภายในและภายนอก  การประเมิน
ความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง การติดตามและ
ทบทวนความเสี่ยง พบวาองคประกอบท้ัง 4 ดานดังกลาว
มีคานําหนักองคประกอบท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ทุกดาน โดยมีนํ้าหนักองคประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานอยูระหวาง 0.59-0.93 แสดงวาองคประกอบท้ัง 
4 ดานน้ี เปนตัวบงช้ีการบริหารความเสี่ยงไดอยางมี
นัยสํ าคัญทางส ถิติ  เมื่ อ พิจารณาความสํ าคัญของ
องคประกอบหลักท้ัง 4 ดาน โดยองคประกอบท่ีมีนํ้าหนัก
ความสําคัญมากท่ีสุดไดแก การประเมินความเสี่ยง (ASS)  
รองลงมาคือ สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (ENV) 
การจัดการความเสี่ยง (MAN) การติดตามและทบทวน
ความเสี่ยง (MON)  จะเห็นไดวา การประเมินความเสี่ยง 
มีความสําคัญมากเปนลําดับแรกๆ โดยมีคา นํ้าหนัก
องคประกอบใกลเคียงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
มงคล  กิตติวุฒิไกร  และมนัสดา ชัยสวนียากรณ (2558) 
ไดศึกษาผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จในการทํางานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
มุกดาหาร พบวา การบริหารความเสี่ยงดานการระบุ
เหตุการณความเสี่ยง ดานการประเมินความเสี่ยง ดานการ
ตอบสนองความเสี่ยงและดานการติดตามประเมินผล          
และรายงาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จในการทํางาน ผูบริหารธุรกิจ SMEs สามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหองคกรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เชนเดียวกับ
งานวิจัยของ วิชาญ แสงสุขวาว และคณะ  (2550 )            
กล าวว า  ผู บริ หาร ธุร กิจอสั งหาริ มทรัพย  ควร ให
ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม โดยการ
วิเคราะหความเสี่ยง การระบุเหตุการณความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงและการ
ประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและ  
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานของธุรกิจประสบ

ความสําเร็จมากยิ่งข้ึน และควรวางแผนการบริหารความ
เสี่ยงในดานการสรางความมั่นคงและลดความผันผวน 
ของรายได พรอมท้ังปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
เพ่ือใหการดําเนินงานอยางราบรื่นเกิดขอได เปรียบ
ทางการแขงขันตอไป  เชนเดียวกับงานวิจัยของ Ward 
(1999) ไดวิจัยเก่ียวกับเทคนิคการประเมินระดับความ
เสี่ยง เพ่ือคัดเลือกความเสี่ยง ดวยตารางการประเมิน
ระดับความเสี่ยงในแงของโอกาสการเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ท่ีจะเกิดข้ึน วาเทคนิคการประเมินระดับความ
เสี่ยงมีขอจํากัดและควรพิจารณาปจจัยดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ดวย เชน ตนทุน เวลา และผลกระทบดานคุณภาพ จาก
เหตุผลดังกลาวเทคนิคการประเมินระดับความเสี่ยง       
จึงเหมาะท่ีจะนํามาใชในกรณีท่ียังมีขอมูลความเสี่ยง             
ไมเพียงพอหรือไมมีเลย อีกท้ังยังไดแนะนําสิ่งสําคัญท่ี
จะตอง ทําในแตละ ข้ันตอนการจัดการความเสี่ ย ง 
ดังตอไปน้ี 1) การระบุความเสี่ยง แนะนําใหระบุความ
เสี่ยง แหลงท่ีมาของความเสี่ยงและขอมูลท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมด ถึงแมวาความเสี่ยงบางตัว อาจจะมีความสําคัญ
นอยก็ตาม  2) การประเมินและวางแผนการจัดการความ
เสี่ยง แนะนําใหรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากข้ันตอน
แรก เพ่ือทําความเขาใจถึงความแตกตางและความสัมพันธ
ซึ่งกันและกันระหวางความเสี่ยง สําหรับข้ันตอนการ
วางแผนน้ัน นอกจากจะมีการกําหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีสําคัญแลว ควรกําหนดใหมีแผนงาน เพ่ือ
จัดการความเสี่ยงจํานวนหน่ึงท่ีมีความสําคัญนอย แตมี
ความสัมพันธเก่ียวเน่ืองกันดวย 3) การจัดการความเสี่ยง
น้ัน จําเปนตองพิจารณาปจจัยดานเวลา หรือความเรงดวน
ดวย นอกเหนือจากปจจัยดานความรุนแรงของผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนเพียงอยางเดียว 
 2. องคประกอบรูปแบบการบริหารความเสี่ยง
ของอาชีวศึกษาเอกชนโดยใชประการประเมินผลเชิงดุลย
ภาพ  ผลการวิเคราะหองคประกอบ พบวา  
 2.1 ตัวแบบปจจัยการประเมินความเสี่ยง 
(ASS) ภายใตมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง (STD-ASS) 
มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน (INT-ASS) 
มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา (LEA-ASS) มุมมองดาน
การเงินและทรัพยากร (BUD-ASS) มีคานํ้าหนักคะแนน
องคประกอบ ตั้งแต 0.70-0.81 คาสถิติ t พบวา แตกตาง
จาก 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณา



ความสําคัญขององคประกอบท้ัง 4 ดาน โดยองคประกอบ
ท่ีมี นํ้าหนักความสําคัญมากท่ีสุดไดแก  มุมมองดาน
นัก เรี ยน  ผู ปกครอง  ( STD-ASS)  โ ดยมีค า นํ้ าห นัก
องคประกอบมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา           
การประเมินความเสี่ยงมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง  
เปนการพิจารณาสาเหตุและแหลงท่ีมาของความเสี่ยง 
หรือกระบวนการท่ีทําใหสถานศึกษาทราบถึงความเสี่ยงท่ี
กําลังจะเผชิญลวงหนาได เพ่ือลดผลกระทบความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนตามความตองการและความมุงหวังของนักเรียน 
ผูปกครองท่ีมีตอสถานศึกษาจึงสงผลใหสถานศึกษาตองให
ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงมุมมองนักเรียน 
ผูปกครอง โดยสถานศึกษาตองสํารวจคุณลักษณะท่ีสถาน
ประกอบการตองการสําหรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา เพ่ือ
สนองตอบความตองการและความมุงหวังในการผลิต
ผูเรียนใหตรงตามความตองการ ซึ่งสอดคลองกับ Olve 
Roy and Wetter (แปลโดย วีรวุธ  มาฆะศิรานนท
และณัฎฐพันธ เขจรนันทน 2547) ไดกําหนดมุมมองดาน
นักเรียน ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักของคุณภาพท่ี
ประกอบดวย ความรู สวัสดิภาพและความปลอดภัย การ
พัฒนา ความพึงพอใจของนักเรียน ปญหาท่ีเกิดข้ึน การมี
สวนรวมของผูปกครอง โรงเรียนตองมีหลักสูตร ท่ี
ตอบสนองความตองการของนักเรียนและสังคมคือ จํานวน
นักเรียนท่ีจบการศึกษาเปนท่ีตองการของสังคม สถาน
ประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพได นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีตาม
ความตองการของสังคมเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับท่ี Grayson 
(2004) ไดเสนอมุมมองและการวัดประเมินผลในการนํา 
BSC ไปใชในสถานศึกษามุมมองดานผูเก่ียวของ กลุมแรก
คือนักเรียนท่ีเปนเปาหมายของการจัดตั้งโรงเรียนท่ี
ตองการเรียนรู เปนเรื่องสําคัญท่ีโรงเรียนตองมีสภาพ
บรรยากาศของโรงเรียนมุงเนนการเรียนรูทางวิชาการและ
ดานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักเรียน สิ่ ง ท่ี เปน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือหลักสูตรท่ีทําใหเรียนรูและการ
พัฒนาสิ่งท่ีดีงามใหนักเรียนปฏิบัติเปนชีวิตประจําวัน 
  2.2  ตัวแบบปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก (ENV)  ภายใตมุมมองด านนักเรียน 
ผูปกครอง (STD - ENV) มุมมองดานกระบวนการจัด
การศึกษาภายใน (INT- ENV) มุมมองดานการเรียนรูและ
พัฒนา (LEA- ENV) มุมมองดานการเงินและทรัพยากร 
(BUD- ENV) มีคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ ตั้งแต 
0.68-0.86 คาสถิติ t พบวา แตกตางจาก 0 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสําคัญ
ขององคประกอบท้ัง 4 ดาน โดยองคประกอบท่ีมีนํ้าหนัก
ความสํ าคัญมาก ท่ีสุด ได แก  มุมมองด าน นัก เรี ยน 

ผูปกครอง (STD- ENV) มุมมองดานกระบวนการจัด
การศึกษาภายใน ( INT- ENV) ท่ี เปนเชน น้ีอาจเปน
เพราะวา สภาพแวดลอมภายในและภายนอกมุมมองดาน
นักเรียนผูปกครองท่ีเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวน
รวมในการวิเคราะหขอมูล (SWOT) เพ่ือศึกษาสภาพ
ปญหาและความตองการของผูปกครอง ชุมชน โดยมี
ขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวน มีคุณภาพเปนปจจุบันเช่ือถือ
ไดนําไปวิเคราะหและเปรียบเทียบเพ่ือใหสถานศึกษา
ทราบโอกาสและขอจํากัดของไดอยางถูกตองชัดเจน 
สามารถนํ า ไปวางแผนการดํ า เ นินงาน ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของนฤมล สะอาดโฉม 
(2550) ท่ีกลาววาการวางระบบการบริหารความเสี่ยงตอง
คํานึงถึงปจจัยเสี่ยงท้ังภายนอกและภายใน ในบริบทของ
การกําหนดนโยบายหรือกลยุทธ  ดังน้ัน การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน ไดแก โครงสรางการบริหาร ระบบ
การบริหารจัดการภายใน รูปแบบการทํางานและ
วัฒนธรรมองคการ จํานวนและคุณลักษณะของบุคลากร 
ทักษะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและเทคโนโลยี  เพ่ือนําไปใชในการวางแผนและ
กําหนดกลยุทธหรือแนวทางในอนาคต เพ่ือการพัฒนา
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสถานศึกษา              
ซึ่งสงผลตอผูเรียนโดยตรง อีกท้ังผูบริหารใหความสําคัญ
ในการนําระบบการบริหารความเสี่ยงเขามาใชงาน 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา
เนนการฝกปฏิบัติจริงและทักษะทางดานการคิดวิเคราะห 
รวมท้ังการจัดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา            
ท่ี ชัดเจนเพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีดี ในการทํางาน 
สอดคลองกับการศึกษาของ Chuang Man (2007) ท่ีได
ศึกษาการบริหารแบบท่ัวไป กับการบริหารแบบดุลยภาพ 
โดยศึกษาสภาพแวดลอมของโรงเรียนเอกชน ในป ค.ศ. 
2004  พบวา  ขนาดของสถานศึกษาและสิ่งแวดลอม 
เงินทุนสนับสนุน มีผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ปาริชาติ คุณปลื้ม (ม.ป.ป.)            
ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท: กรณีศึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบวา ปจจัยท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทเรียงจากมาก
ไปนอย คือ ปจจัยดานอุปกรณการเรียน ปจจัยดาน 
 
 
 
 
 



สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ปจจัยดานคุณภาพใน
การบริการ ปจจัยดานการบริหารจัดการของสถาบัน 
ปจจัยดานสถานท่ี ทําเล/ท่ีตั้ง ปจจัยดานอาจารยผูสอน 
ปจจัยดานภาพลักษณของสถาบัน ปจจัยดานการเพ่ิม
โอกาสในการหางานทําในอนาคต ปจจัยดานคาใชจายใน
การเรยีน และปจจัยดานหลักสูตร/จํานวนสาขาวิชา และ
ยังสอดคลองกับงานวิชาการของ Jeng, Chen and 
Chen (2001) ไดสรุปความเปนไปไดของการนํา 
Balanced Scorecard มาประยุกตใชในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาวา ถาการบริหารอาชีวศึกษาสามารถ
หล อม ร วม กัน ใ น เ รื่ อ ง  ก า รมี วั ต ถุ ป ร ะส งค ท่ี ดี มี
ประสิทธิภาพ (Objective Effect) ความพึงพอใจของ
ลูกคา (Client Satisfaction) การเรียนรูและการ
สรางสรรคกระบวนการทํางานภายในใหเกิดการเช่ือมโยง
อยางมีประสิทธิภาพ เช่ือวาโรงเรียนสามารถท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในผลของการคาดหวังและสรางสรรคสําหรับ
สังคมในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
  2.3  ตัวแบบปจจัยการจัดการความเสี่ยง 
(MAN)  ภายใตมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง (STD-
MAN) มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน (INT- 
MAN) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา (LEA- MAN) 
มุมมองดานการเงินและทรัพยากร (BUD- MAN) มีคา
สัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ ตั้ งแต  0.68-0.86 
คาสถิติ t พบวา แตกตางจาก 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสําคัญขององคประกอบท้ัง 
4 ดาน โดยองคประกอบท่ีมีนํ้าหนักความสําคัญมากท่ีสุด
ไดแก มุมมองดานการเงินและทรัพยากร (BUD-MAN)           
ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาสถานศึกษาจําเปนตองใชเงิน
และทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกพ้ืนฐานใหตรงตามความตองการของนักเรียนอยู
เสมอ มีการตรวจสอบและประเมินอายุการใชงานของ
อุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับระบบความปลอดภัย มีวิธีการ
ประชาสัมพันธท่ีมีตนทุนต่ําและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปน
เรื่องท่ีเก่ียวของกับการใชเงินและทรัพยากรท้ังสิ้นในการ
จัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่ งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Grayson (2004) ไดเสนอมุมมองและการวัด
และประเมินผลในการนํา Balanced Scorecard (BSC) 
ไปใชในสถานศึกษาในดานมุมมองดานการเงินหรือ
งบประมาณ เปาหมาย คือ การมีทุนหรืองบประมาณท่ี
เพียงพอตอการดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมาย คือ เงิน
ทุกดอลลารจะตองถูกใชอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียน และสรางความแข็งแกรงใหโรงเรียน โดย
มีการลงทะเบียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึน การบริหารจัดการ

ตองมุงเนนประสิทธิภาพและผลผลิตตอการลงทุน โดยการ
พัฒนาโครงสรางการใชงบประมาณโดยการตัดคาใชจายท่ี
ไมจําเปนหรือลดคาใชจายหรือการหามูลคาเพ่ิมของ
ทรัพยสินท่ีมีอยู เชน  1) การใชทรัพยากรรวมกันของครู
ในการเรียนการสอน  2) ใหเชาทรัพยสินหรือทรัพยากรท่ี
มีอยูหากไมมีการใชประโยชน เชน หอประชุม หรือ
สถานท่ีออกกําลังกายสามารถทํากิจกรรมทางศาสนาใน
วันอาทิตย  เปนตน สวนตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคท่ีสําคัญ
ในมุมมองดานการเงิน ดานมีการจัดสรรงบประมาณอยาง
มีป ระสิ ท ธิภาพ  คื อ  มี แผนงานและ โคร งการ ท่ีมี
งบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ และการจัดสรรทุนมี
ประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน 
เชนเดียวกับการไฟฟานครหลวงมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงป พ.ศ. 2555 มีการระบุเหตุการณความเสี่ยง   
ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก คือ การสูญเสียลูกคารายใหญ  
ท่ีเปนรายไดหลัก เน่ืองจากลักษณะการใชไฟฟาของลูกคา
รายใหญตองการความมั่นคงของระบบไฟฟาในระดับสูง
หากมีความผิดปกติในระบบไฟฟาท่ีจายใหแกลูกคา อาจ
ทําใหเกิดผลเสียหายตออุปกรณไฟฟาและทรัพยสินของ
ลูกคา ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาได และปจจัย
ภายใน คือ ความเสี่ยงดานบุคลากรเน่ืองจากความ
เพียงพอดานปริมาณและศักยภาพทางวิชาการยังไม
เพียงพอ การไฟฟาจัดระดับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอยูใน
ระดับสูง และไดมีการตอบสนองความเสี่ยง คือ การใช
เทคโนโลยีการผลิตและจําหนายไฟฟาสมัยใหมโดยใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเปนทางเลือกหน่ึงของกลุมลูกคา
รายใหญภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีจะทดแทนการซื้อ
ไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง รวมถึงการยายฐานการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมออกนอกเขตจําหนายของไฟฟานคร
หลวง และสอดคลองกับ Olve Roy and Wetter  (แปล
โดย วีรวุธ  มาฆะศิรานนทและณัฎฐพันธ เขจรนันทน 
2547) ท่ีไดกําหนดมุมมองและตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ
หลักในสถานศึกษาสรุปวา มุมมองดานการเงิน ตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงานหลักคือ ผลท่ีเกิดข้ึนเทียบกับงบประมาณ
โดยใชรอยละท่ีตางกันตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคท่ีสําคัญ
ภายใตมุมมองดานผูท่ีมีสวนเก่ียวของ นักเรียนมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม  จริ ยธรรม  และ
คุณลักษณะท่ึงประสงคตามความตองการของสังคมคือ 
จํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเพ่ิมข้ึน 
  2.4  ตัวแบบปจจัยการติดตามและทบทวน
ความเสี่ยง (MON) ภายใตมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง 
(STD-MON) มุมมองดานกระบวนการจัด 
 



การศึกษาภายใน (INT- MAN) มุมมองดานการเรียนรูและ
พัฒนา (LEA- MON) มุมมองดานการเงินและทรัพยากร 
(BUD- MON) มีคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ 
ตั้งแต 0.66-0.93 คาสถิติ t พบวา แตกตางจาก 0 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสําคัญ
ขององคประกอบท้ัง 4 ดาน โดยองคประกอบท่ีมีนํ้าหนัก
ความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก มุมมองดานกระบวนการจัด
การศึกษาภายใน ( INT-MAN) ท่ี เปน เชน น้ีอาจเปน
เพราะวา  สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามหลักสูตร สถานศึกษามีการจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบภายในพรอมสรุปผลการตรวจท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว สถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน
องคการ (2554) (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission 
(COSO)) ท่ี นําเสนอความเสี่ยงดานการดํา เ นินงาน
ประกอบดวยความเสี่ยง ท่ีจะเ กิดความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือขาดธรรมาภบิาล
ในองคกรและการขาดการควบคุมท่ีดี  เชนเดียวกับ
งานวิจัยของ Pricewaehouse Cooper (2004) ไดวิจัย
เก่ียวกับระดับของการนําเอากรอบการบริหารความเสี่ยง
มาใชในองคกรโดยศึกษาตามแนวคิดของ COSO EMR 
พบวา องคประกอบของการบริหารความเสี่ยงในแตละ
องคประกอบได ถู ก นํ ามา ใช ปฏิ บัติ ไ ม เท า กัน โดย
องคประกอบท่ีนํามาใชสูงสุดคือ กิจกรรมการควบคุม 
(Control Acivities) การติดตามผล (Monitoing) และ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามลําดับ 
สวนธุรกิจท่ีมีการนําไปปฏิบัติมากท่ีสุด คือ กลุมธุรกิจดาน
การเงิน รองลงมาคือเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนธุรกิจท่ีมี
การนําไปปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ธุรกิจผูผลิตและจําหนาย 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ จันทนา  สาขากร (2550) ศึกษา
เรื่อง COSO EMR กับงานตรวจสอบภายในโดยศึกษา
ทฤษฎีเก่ียวกับ COSO EMR ท้ังความเปนมา ความหมาย 
วัตถุประสงคและองคประกอบของ COSO EMR ซึ่งมี
องคประกอบท้ัง 8 ดาน 1) สภาพแวดลอมในองคกร               
2) การกําหนดวัตถุประสงค 3) การระบุเหตุการณ 4) การ
ประเมินความเสี่ยง 5) การตอบสนองความเสี่ยง             
6) กิจกรรมควบคุม 7) สารสนเทศและการสื่อสาร และ   
8) การติดตามและประเมินผล พบวา COSO EMR เปน
กรอบการบริหารและการจัดการความ เสี่ ย ง เปน
กระบวนการท่ีเก่ียวของกับทุกคนใชปฏิบัติในระดับองคกร 
COSO EMR ไมไดมาทดแทน COSO เดิม แตเปน การ
นํามาพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือใหกรอบการบริหารความเสี่ยง

อยู ในระดับท่ียอมรับไดและการตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูตรวจสอบภายในมีสวนชวยให
ผลักดันนํา COSO EMR มาใชในองคกร เพราะผู
ตรวจสอบประเมิน ประเมินผลความเสี่ยงขององคกร
ภายในความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวา องคกรจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคได เมื่อนํา COSO EMR มาใช
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ แตไมไดหมายความวาองคกร
นํา COSO EMR มาใชแลวจะไดผล เน่ืองจากมีขอจํากัดท่ี
มีการเลือกแนวทางในการจัดทาความเสี่ยงตองใช “คน” 
เปนผูตัดสินใจความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได 
 3. ตรวจสอบรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ
อาชีวศึกษาเอกชนโดยใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ เพ่ือ
ตร วจสอบรู ปแบบ ท่ี เ หมาะสม  ปร ะกอบด ว ย  4 
องคประกอบคือ 1) สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
มุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง มุมมองดานกระบวนการ
จัดการศึกษาภายใน มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 
มุมมองดานการเงินและทรัพยากร 2) การประเมินความ
ความเสียงมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง มุมมองดาน
กระบวนการจัดการศึกษาภายใน มุมมองดานการเรียนรู
และพัฒนา มุมมองดานการเงินและทรัพยากร 3) การ
จัดการความเสี่ยงมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง มุมมอง
ดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน มุมมองดานการ
เรียนรูและพัฒนา มุมมองดานการเงินและทรัพยากร     
4) การติดตามและทบทวนความเสี่ยงมุมมองดานนักเรียน 
ผูปกครอง มุมมองดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน 
มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา มุมมองดานการเงินและ
ทรัพยากร จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ พบวารูปแบบ
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ เปนรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงของอาชีวศึกษาเอกชนโดยใชการ
ประเมินผลเชิงดุลยภาพ มีความถูกตอง เหมาะสม เปนไป
ไดและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง สอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีของการวิจยั 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารความเสี่ยง
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดยใชการประเมินผล
เชิงดุลยภาพ ไดขอคนพบท่ีเปนประโยชนเปนองคความรู
ดานการบริหารความเสี่ยงโดยใชการประเมินผลเชิง   
ดุลยภาพ ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 



 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
 1. ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารความ
เสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยใชการ
ประเมินผลเชิงดุลยภาพ องคประกอบท่ีมีนํ้าหนักสูงสุด
เ รี ย งตามลํ าดับดั ง น้ี  1 )  การประ เมิ นความ เสี่ ย ง            
2) สภาพแวดลอมภายในและภายนอก  3) การจัดการ
ความเสี่ยง  4) การติดตามและทบทวนความเสี่ยง  
 2. นํ า รู ปแบบดั งกล า วข า งตน ไป ใช ห รื อ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ งการนําไปใชตองให
ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงเปนลําดับแรก 
รองลงมาคือ  สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การ
จัดการความเสี่ยง และการติดตามและทบทวนความเสี่ยง 
ตามลําดับ ซึ่งในแตละองคประกอบเรียงลําดับความสําคัญ
ตามลําดับดัง น้ี  1 )  การประเมินความเสี่ยงตองให
ความสําคัญภายใตมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง        
2) สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ตองใหความสําคัญ
ภายใตมุมมองดานนักเรียน ผูปกครอง และมุมมองดาน
กระบวนการจัดการศึกษาภายใน  3) การจัดการความ
เสี่ยง ตองใหความสําคัญภายใตมุมมองดานการเงินและ
ทรัพยากร  และ 4) การติดตามและทบทวนความเสี่ยง 
ตองใหความสําคัญภายใตมุมมองดานกระบวนการจัด
การศึกษาภายใน 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังตอไป  
 เพ่ือใหการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารความ
เสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยใชการ
ประเมินผลเชิงดุลยภาพ ไดมีการศึกษาอยางลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
ผูวิจัยเห็นควรใหมีการดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาทดลองใชรูปแบบการ
บริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดย
ใชการประเมินผลเชิงดุลยภาพ ท่ีพัฒนาข้ึนในครั้งน้ี 
 2. ควร นําองคประกอบตางๆ ไปวิจัย เ ชิง
ปฏิบัติการหรือวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
บริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตอไป 
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