ก

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่ องการศึกษาอิสระ : ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารความเสี่ ยง กรณี ศึกษา : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี
โดย
: นางสาวอรวรรณ ลีลาเกียรติวณิ ช
ชื่อปริ ญญา
: บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอก
: การจัดการ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
: ..............................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รัสวดี ราชกุลชัย)
............. /……………….. /……….
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารที่มีผลต่อองค์ประกอบการ
บริ หารความเสี่ ยง โดยเก็บข้อมูลจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ได้จานวนทั้งสิ้ น 222
ตัวอย่าง (อัตราตอบกลับร้อยละ 44.4) และทาการวิเคราะห์ทางสถิ ติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 31-40 ปี จบ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี เป็ นเจ้า หน้ า ที่ ส ายสนั บ สนุ น โดยปั จจัย การบริ หารที่ มี ผ ลต่ อ
องค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยงมากที่สุดได้แก่ การวางแผน นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารที่ดูแลเกี่ยวกับ
การบริ หารความเสี่ ยงควรใส่ ใจ มีวนิ ยั และมีการกระจายอานายในการสั่งการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจัยการบริ หารให้ครอบคลุมการบริ หารความเสี่ ยงในด้านกลยุทธ์ ประโยชน์จากงานวิจยั นี้ ทาให้
พบว่า ในการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ทั้ง ภายในและภายนอก
โดยเฉพาะปั จ จัย ด้า นการบริ ห ารที่ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารความเสี่ ย งประสบ
ความสาเร็ จยิง่ ขึ้น
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The objective of this research was to study management factors affecting the element of
risk management. In this study, a questionnaire was used to collect data from university teachers
and staff, which totally in two hundred and twenty two sample (reply rate 44 percent). The
statistics used for this research included percentage, mean, standard deviation, testing analysis of
the correlation coefficient Pearson and one-way analysis of variance.
The result showed that most of the respondents were female. Aged between 31-40 years,
graduate degree and staff. The most management factors affecting the element of risk
management was planning. In addition, university administrators in charge of risk management
should have pay attention, discipline and decentralization. In order to increase performance on
management process, which that affecting the strategic risk. The benefit of this research showed
that, the effective risk management should have to consider the internal factors and external
factors. Especially management factors support the element of risk management in successfully.

