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บทคัดยอ
การวิจัยแบบผสมนี้ มุงเนนการออกแบบวิธีวิทยาการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผล ที่มี
ความเสี่ยงที่แนนอนต่ําสําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยดําเนิน
การศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะ และความสัมพันธระหวางการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ ฯ จากแหลงขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ดวยเครื่องมือที่มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ แบบสอบถามและแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมวิเคราะห วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณา เชน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความสัมพันธ Pearson’s Chi-square correlation ประกอบการ
วิเคราะหเนื้อหาและการทําแผนที่มโนทัศนทางความคิด
ผลการวิจัยพบวา คณะฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการบริหารและการตรวจสอบ
บุคลากร ในรายละเอียดเกี่ยวกับ แผน นโยบาย นักศึกษา คณาจารย วิชาการ สิ่งอํานวยความสะดวก ปจจัย
ปอนเขา และปจจัยผลลัพธ ทั้งนี้ความเสี่ยงของคณะ ฯ เปนผลจากการใชวิธีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เนนเฉพาะการตรวจสอบ ดังนั้นการออกแบบวิธีการและขั้นตอนการ
บริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผลของคณะ ฯ ที่มีความเสี่ยงที่แนนอนต่ํา จึงตองประกอบดวย 5 ขั้นตอน 2
เทคนิค ไดแก 1) การกําหนดวัตถุประสงค 2) การระบุความเสี่ยงในการบริหารงาน 4 ดานหลัก ไดแก ดานกลยุทธ
ดานการดําเนินงาน ดานธรรมาภิบาล และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานการตรวจสอบภายในดวยเทคนิคการ
วิเคราะห SWOT และตรวจสอบปจจัยภายนอกดวยเทคนิค MC – STEPS 3) การประเมินความเสี่ยง 4) การสราง
แผนการจัดการ 5) การติดตามสอบทานจึงจะทําใหเกิดผลดีตอการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผลของ
คณะฯ
คําสําคัญ : การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผล

1

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี 12121
Department of Innovative Real Estate Development, Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University,
Rang sit Campus, Prathumthani Rang sit Campus, Prathumthani 12121, Thailand

1079

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

Abstract

This mixed method research focused on the methodology design of the educational
management by objectives and results for the Faculty of Architecture and Planning, Thammasat
University. The analyzing and correlation analysis of internal assessment, internal control and risk
management that lead to risk management’s process both methods and steps for management.
Research instruments were check list, questionnaire and interview guidelines for focus group
discussion. Descriptive statistics such as mean, standard deviation and Pearson’s Chi-square
correlation, content analysis and concept mapping were used for analyzing the data.
The research reveals that internal assessment, internal control and risk management of the
Faculty of Architecture and Planning Thammasat University concerns many risks. All risks (plan, policy,
students, instructors, academics, facilities, input and output) relate to the administrative and personnel
verification. The audition, cause of risks, is only the main method for internal assessment, internal
control and risk management of the faculty. Therefore the educational management by objectives and
results (MOR) of the faculty has to compose of 5 steps and 2 techniques: 1) objective setting 2) risk
identification 3) risk evaluation 4) management plan setting and 5) follow-up. Risk identification in 4
tasks: strategy, performance, good governance and information technology. The risk identification
relates the internal assessment by SWOT technique and external factors assessment by MC – STEPS
technique.
Keywords : internal assessment, internal control, risk management, educational management by objectives and results
E-mail : Dr_namfon@hotmail.com

คํานํา

แมวาการบริหารจัดการทางการศึกษาที่มุงสูคุณภาพและมาตรฐาน อาจพิจารณาในรูปของการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาได แตเนื่องจากระบบการศึกษามีกระบวนการเชิงสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล
ในองคกร ในลักษณะองคกรบริการทางคุณธรรมที่ตองรับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบการบริหารจัดการ
ระบบการศึกษาได ดังนั้นการบริหารจัดการทางการศึกษาที่ดีจักตองสนองตอบตอระบบสังคม มีการจัดการเชิง
คุณภาพ มีมาตรฐานที่หวังผลใหไดตามเปาหมาย ซึ่งการบริหารจัดการที่วาก็คือ การบริหารจัดการทางการศึกษา
เพื่อหวังผล ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงเกิดประเด็นหรือคําถามในการวิจัยที่วา “คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง ควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อหวังผลอยางไร จึงจะเกิดความเสี่ยงที่แนนอน หรือเกิดอัตราของ
ความไมแนนอนต่ํา” ทั้งนี้คาดวา ผลการวิจัยที่ไดจะนํามาซึ่งแนวทางการสรางมาตรฐานการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองใหมีความเปนมาตรฐานทัดเทียมกับ
ตางประเทศ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และ ระบบบริ ห ารจั ด การภายคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละการผั ง เมื อ ง และมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มี
ประสิทธิภาพคลองตัว (ตัวแบบ) โดยทิศทางการดําเนินการวิจัยครั้งนี้อยูภายใตสมมติฐานที่วา “ความสัมพันธเชิง
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บวกระหวาง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตัวกําหนดผลของการ
บริหารจัดการทางการศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”
จากความสําคัญ/ ความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย/ ของประเทศ โครงการวิจัยนี้ มีความ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากลของ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญ
กับการวิจัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพ การ
จัดการภายในองคกร

อุปกรณและวิธีการ

ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไมครอบคลุมถึง ความเสี่ยงในการ
จัดซื้อจัดจาง ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตจะมุงเนนเฉพาะความเสี่ยงดานคุณภาพการศึกษาเปนหลัก
ประชากรการวิจัย ในที่นี้หมายถึง ขอมูลทั้งหมดที่ใชในการบริหารจัดการการศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สรางและพัฒนาขึ้นตามแนวคิด
เชิงทฤษฎี มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามปลายเปด-ปด มีขอคําถามเชิงประเมินแบบ
อันตรภาค 5 ระดับ จํานวน 3 ตอน ผานการหาคุณภาพดานความตรงตามเนื้อหา ดวยผูเชี่ยวชาญทางการบริหาร
จัดการทางการศึกษาจํานวน 3 ทาน อุปกรณที่จําเปนสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเปนโปรแกรมขอมูลที่ออกแบบเพื่อ
รองรับการวิเคราะหโปรแกรมเชิงเสน แตทั้งนี้ตองใชประกอบกับเทคนิคเดลฟาย และเทคนิคการคาดการณเชิงปริมาณ
(อนุกรมเวลา) และ เทคนิคที่ใชความสัมพันธระหวางตัวแปร
โครงสรางตัวแปรในแบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถามประกอบดวย ปจจัย/ อิทธิพลภายในคณะ ฯ ไดแก
นโยบาย โครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของคณะฯ งานหรือกิจกรรมหลัก งานหรือกิจกรรมรอง ขนาดของ
องคกร ทรัพยากร (บุคคล วัสดุ อุปกรณ เวลา สถานที่ งบประมาณ) ระบบการบริหารจัดการ กฎระเบียบภายในองคกร/
คณะ และปจจัย/ อิทธิพลภายนอกคณะ ฯ ไดแก ความตองการหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ความตองการของ
ตลาดแรงงาน คูแขงขัน นโยบายของกระทรวง ทบวง กรม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ- สังคม- การเมือง – การศึกษาวัฒนธรรม- กฎหมาย

ผลการวิจัยและการวิจารณ
1. ผลการศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลการวิเคราะหสรุปไดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 รายละเอียดที่จําเปนตอการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน
-พรบ.กศ.แหงชาติ พ.ศ.2542 และ
ฉ.2 (2545)
-ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
สาระสําคัญ การตรวจสอบการบริหาร
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544
(รายละเอียด) การตรวจสอบบุคลากร
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2546
-การควบคุมปจจัยภายในองคกร
วิธีการ
การตรวจจับ (detection) การประเมิน (assessment)
1.ระบุตัวบงชี้
1.ระบุตัวบงชี้
ขั้นตอน
2.ตรวจสอบ
2.ตรวจสอบ
3.ประเมินการตรวจสอบ 3.ประเมินการตรวจสอบ
การประเมิน เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
-สภาพแวดลอมของการควบคุม
-การประเมินความเสี่ยง
ต า ม ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
-กิจกรรมการควบคุม
มาตรฐาน
องคกรทัว่ ไป
-สารสนเทศและการสื่อสาร
-การติดตามประเมินผล
-ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค ประสิทธิผล
-ความเชือ่ ถือไดของรายงานการเงิน
หรือผลที่
ประสิทธิภาพ
-ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่
มุงหวัง
การดําเนินงาน
เกี่ยวของ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

จําแนกตามภารกิจของคณะ ผลิต
บั ณ ฑิ ต ผลิ ต งานวิ ช าการบริ ก าร
วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

audition & assessment
1.ระบุปจจัยเสี่ยง
2.การวิเคราะหความเสี่ยง
3.การบริหารความเสี่ยง
เชิงปริมาณ& เชิงคุณภาพ
เนนปจจัยภายในภายนอกใหบรรลุ
วัตถุประสงค

ประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค

จากตารางสะทอนใหเห็นวา ในมุมมองของนักบริหารการศึกษาจุดเนนและรายละเอียดหลักที่ตองกําหนด
ในการพิจารณาอันจะนําไปสูการบริหารจัดการทางการศึกษาเพือ่ หวังผล (การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง) ตองประกอบดวยปจจัยสําคัญ 6 ปจจัย ไดแก วัตถุประสงคหรือผลที่มุงหวัง
สาระสําคัญ มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการและการประเมินผล
นอกจากนี้นักบริหารการศึกษาไดใหขอเสนอที่สําคัญไว ไดแก
ก) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะการตรวจสอบภายใน
การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละการผั ง เมื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อันจะนําไปสูการออกแบบวิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวัง
ผล ที่มีความเสี่ยงที่แนนอน หรือเกิดอัตราของความไมแนนอนต่ํา ควรเนนการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารเปนหลัก
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เนื่องจากเปนสิ่งที่สามารถตรวจสอบไดและผานการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอก
ข) เทคนิคการวิเคราะหขอมูลจากขอ ก) อาจทําในลักษณะการวิเคราะหเมตตา (meta - analysis) รวมดวยได
กลาวคือการนําขอมูลที่วิเคราะหขั้นตนแลวมาวิเคราะหสังเคราะหรวมกับปจจัยอื่นๆ ซ้ํา
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของรายละเอียดตางๆในการจัดการความเสี่ยงของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลการวิเคราะหการตรวจสอบภายในของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ดวยการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก วัตถุประสงคหรือผลที่มุงหวัง สาระสําคัญ มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการ
และการประเมินผล พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเพื่อใหความเสี่ยงทางการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องจํานวนนักศึกษาและจํานวน
อาจารยลดนอยลง ขณะเดียวกันควรเนนการควบคุมคุณภาพนักศึกษากอนเขาศึกษาในคณะวิชาฯ และภายหลัง
สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการสําเร็จการศึกษา แมวาความสัมพันธระหวางผลกระทบ
ความถี่และความสามารถในการจัดการของคณะมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา
ความสัมพันธอยูระหวาง .27-.47) ดังพิจารณาไดจากภาพประกอบ
ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธระหวางผลกระทบ ความถี่ และความสามารถในการจัดการ
5.5
5
4.5
4

ผลกระทบ

3.5

ความถี่

3

ความสามารถในการจัด การ

2.5
2
1.5
คุณภาพบัณฑิต

คุณภาพนัก ศึก ษากอ นเขาเรียน

การตอบสนองความตอ งการ
นัก ศึก ษาดานวิชาการ
การตอบสนองความตอ งการ
นัก ศึก ษาดานสิ่งอํานวนความ
สะดวก

จํานวนอาจารย

จํานวนนัก ศึก ษา

นโยบายการจัดการศึก ษา

แผนการจัดการศึก ษา

1

ภาพประกอบ 1 สะทอนใหเห็นวา ความเสี่ยงของคณะวิชาขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดการเปนหลัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของจํานวนนักศึกษา จํานวนอาจารยและการตอบสนองความตองการนักศึกษาดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก สวนในดานความถี่ในการจัดการ จักตองพิจารณาในประเด็นของการตอบสนองความตองการ
ของนักศึกษาดานวิชาการ คุณภาพของนักศึกษากอนเชาเรียนและคุณภาพของบัณฑิต ใหมีความสอดคลองกันใน
เชิงปริมาณ
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นอกจากนี้หากพิจารณาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลกระทบ ความถี่ และความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงของคณะวิชา แมวาความสัมพันธดังกลาวจะเปนความสัมพันธที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แตลักษณะของความสัมพันธสะทอนใหเห็นวา ความสามารถในการจัดการจะมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับ ผลกระทบและความถี่ กลาวคือ หากความสามารถในการจัดการต่ํา ผลกระทบและความถี่ของ
ความเสี่ยงยอมสูงขึ้น ปรากฎดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางผลกระทบ ความถี่ และความสามารถในการจัดการ
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
ความถี่
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
ความสามารถในการจัดการ
Sig. (2-tailed)
ผลกระทบ

ผลกระทบ
1
.270
.518
-.354
.390

ความถี่
.270
.518
1
-.477
.232

ความสามารถในการจัดการ
-.354
.390
-.477
.232
1

ผลการวิเคราะหดวยสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองพัฒนาความสามารถในการจัดการเพื่อใหความเสี่ยงทางการศึกษาโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเรื่องจํานวนนักศึกษาและจํานวนอาจารยลดนอยลง ขณะเดียวกันควรเนนการควบคุมคุณภาพนักศึกษากอน
เขาศึกษาในคณะฯ และภายหลังสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต แมวาความสัมพันธระหวางผลกระทบ ความถี่และ
ความสามารถในการจัดการของคณะจะมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ก็ตาม (คา
ความสัมพันธอยูระหวาง .27-.51) ดังนั้นความเสี่ยงของคณะฯ จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดการเปนหลัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของจํานวนนักศึกษา จํานวนอาจารยและการตอบสนองความตองการนักศึกษาดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก สวนในดานความถี่ในการจัดการ จักตองพิจารณาในประเด็นของการตอบสนองความตองการ
ของนักศึกษาดานวิชาการ คุณภาพของนักศึกษากอนเชาเรียนและคุณภาพของบัณฑิต ใหมีความสอดคลองกันใน
เชิงปริมาณ นอกจากนี้จะตองทําใหวัตถุประสงคของคณะฯ กับวัตถุประสงคเชิงกระบวนการบริหารจัดการทาง
การศึกษาเพื่อหวังผลนั้นเกิดการสอดรับกัน เพื่อสะดวกตอการพัฒนา อีกทั้งพบวา พบวา รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย แผน นโยบาย นักศึกษา คณาจารย
วิชาการ สิ่งอํานวยความสะดวก ปจจัยปอนเขา และปจจัยผลลัพธ สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนปจจัยปอนเขาและปจจัยผลลัพธที่ตองมีความสัมพันธทางบวกตอกัน
นอกจากนี้ ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งการจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ซึ่งดําเนินการภายใตหลักการตามนัยของ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขณะที่มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาก็ได
กําหนดเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยนําเอาระบบบริหารความเสี่ยงมากําหนดเปน
ตัวชี้วัดหนึ่งในระบบบริหารการศึกษา ดังนั้นการศึกษารูปแบบ วิธีการ และแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
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ปฏิบัติงานทั้ง 2 อยาง จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อทําความเขาใจ และใหเกิดความเชื่อมั่นที่จะสามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดอยางถูกตอง
3. การการออกแบบวิธีวิทยาการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผล ที่มีความเสี่ยงที่แนนอนต่ํา
จากการศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขางตน
สะทอนใหเห็นวา คณะฯ ใชวิธีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงทาง
การศึกษาที่เนนการตรวจจับ (audition) เปนหลัก แตไมมีการระบุขั้นตอนการตรวจสอบ การควบคุม และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เปนระบบเปนขั้นตอน ดังนั้นหากพิจารณาตามปรัชญาการศึกษาของคณะฯ ที่มุงเนนการ
เรียนการสอนบนฐานการวิจัย คณะฯ สามารถออกแบบวิธีวิทยาการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผลได ดวย
5 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดวัตถุประสงค 2) การระบุความเสี่ยงในการบริหารงาน ของคณะฯ ที่ตองเนน 4 ดาน
หลัก ไดแก ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานธรรมาภิบาล และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานการตรวจสอบ
ภายในดวยเทคนิคการวิเคราะห SWOT และตรวจสอบปจจัยภายนอกดวยเทคนิค MC – STEPS (ขยายความไดวา
ใหคํานึงถึง M = market หรือกลุมเปาหมาย C = competition คือ สถานการณการแขงขัน S = social คือ คานิยม
ทางวัฒนธรรมของคณะฯ เชน การเปนผูนําดานการออกแบบบนฐานการวิจัย เปนตน T = technology หรือ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี E = economic หรือสถานการณทางการเงิน P = political and legal หรือ
สถานการณของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎ ระเบียบตาง ๆ ภายในคณะฯ S = suppliers หรือเครือขายหรือกลุม
ผูใชบริการผลผลิตของคณะ ฯ 3) การประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนยอย ไดแก ก) กําหนดระดับ
การประเมินและคาน้ําหนักของผลกระทบหรือโอกาสแตละระดับ (เชน 3 ระดับ 5 ระดับ) ข) กําหนดชวงระยะเวลาที่
ตองการประเมิน ค) กําหนดระดับหรือเกณฑความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยงเพื่อใหคาคะแนนความเสี่ยง ง) จัดทํา
ตารางโดยระบุขอมูลของแตละปจจัยเสี่ยงจากฐานขอมูลของหนวยงานเพื่อใหคาคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑที่
กําหนด จ) สรุป ผลการวิเคราะหความเสี่ยงตามสวนงานในมุมมองแตละดานในแตละปจจัยที่กําหนด ซึ่ง
ประกอบดวยการสรางแผนการจัดการและการติดตามสอบทาน ควรเริ่มตั้งแต
การประกาศ/คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานในการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การ
ขออนุมัติแผนจากผูมีอํานาจเพื่อเห็นชอบ การนําแผนไปปฏิบัต(ิ พิจารณาชองทางการสื่อสาร) การสรุปผลการปฏิบัติ
ตามแผน เสนอผูบริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อยางนอยปละ 2 ไตรมาส และการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเมือ่ สิ้นป

สรุปอภิปรายลการวิจัย และขอเสนอแนะ

การออกแบบวิธีวิทยาการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผลที่มีความเสี่ยงที่แนนอน หรือเกิดอัตรา
ของความไมแนนอนต่ํา หากพิจารณาถึงมาตรฐานเชิงระบบบริหารความเสี่ยงในระบบการศึกษา พบวา คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีอัตราความไมแนนอนที่แปรเปลี่ยนคาได เพราะ
การไมมีมาตรฐานเชิงระบบบริหาร กลาวคือ คณะ ฯ ขาดมาตรการการสรางความรู ความเขาใจในการบริหารความ
เสี่ยงแกบุคลากรทุกระดับ ขาดการรายงานผลการดําเนินงานของการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขาดการรายงาน
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ผลการดําเนินงานของการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขาดการรายงานผล ขาดแนวทางแกไขปรับปรุงบริหารความ
เสี่ยงที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง ขาดการวิเคราะหความเสี่ยงตามมาตรฐาน แมวาคณะ ฯ มีการ
ดําเนิ นการแต ก็ไม มีความชั ดเจนในการสรุป ประเมิน ผลการวิ เคราะห ทั้ งนี้ก ารควบคุ มที่กํ าหนดขึ้น เพื่อ แกไ ข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตองยังไมมีความชัดเจน ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากระบบที่คณะ ฯ ดําเนินการอยูซึ่งให
ความสําคัญกับการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการดําเนินการ ไมสัมพันธกับหนาที่ของผูบริหาร ไดแก
หนาที่ในการวางแผน ในการจัดองคการ ในการอํานวยการและในการควบคุม ประกอบกับการควบคุมภายในที่ไม
ครบตามหลักการ กลาวคือ ตามหลักการในการควบคุมจะเริ่มจาก การควบคุมสภาพแวดลอมภายในภายนอก
องคการ การประเมินความเสี่ยง การควบคุมกิจกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร การตรวจสอบประเมิน แตคณะฯ
ไมมีการประเมินความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม ขณะที่หลักการที่เนนคือธรรมา ภิบาล มิไดถูกกําหนดไวในแผนบริหาร
จัดการทางการศึกษาของคณะ ฯ อยางชัดเจนเปนรูปธรรม เชนเดียวกัน
ดังนั้นในสิ่งที่เปนไปไดสําหรับคณะฯ ในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชคือ การออกแบบวิธีการและขั้นตอน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษาของคณะ ฯ ใหสอดรับกับนโยบาย แผน หลักการ หรือแนวคิดที่
เกี่ยวของ สวนในการวิจัยครั้งตอไปควรมุงเนนที่การวิเคราะหขามเวลา (time series analysis) เพื่อใหเห็น
พัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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