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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำของปัญหำ
ความเสี่ ย ง คื อ โอกาสหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ พึ งประสงค์ ที่ อ าจจะท าให้ส ถานศึ ก ษาไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเหตุการณ์ ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่ งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบเชิ งลบต่อวัตถุ ประสงค์
หรื อเป้ าหมายของสถานศึกษา (มยุรี เกื้ อสกุล, 2554 : 3) ภาวะเสี่ ยงจึงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นในทุกระบบของ
การทางาน เป็ นความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันส่ งผลขัดขวางต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของสถานศึ กษา หากภาวะเสี่ ยงนั้นเป็ นเหตุ การณ์ ร้ายแรงที่ เกิ ดขึ้ นภายในสถาบันการศึ กษาจะทาให้
ส่ งผลกระทบต่อชี วิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยง หรื อต่อ
ความมัน่ คงทางการเงิ นของสถาบัน รวมถึ งจากความบกพร่ องของสถาบันในการควบคุ มจัดการกับ
ความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอจะยิง่ เป็ นภาวะของสถาบันการศึกษาที่ตอ้ งเร่ ง
รี บในการจัดการเพื่อลดภาวะเสี่ ยงดังกล่าวให้ลดน้อยที่สุดหรื อไม่ให้เหลือภาวะเสี่ ยงเลย
อย่างไรก็ตาม องค์กรทัว่ ไปต่างก็ตอ้ งเผชิ ญกับเหตุ การณ์ ความไม่แน่ นอน เช่ น แผนงานหรื อ
โครงการใหม่ไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ การลงทุนไม่ให้ผลตอบแทนตามที่คาดไว้ การละเลยกระบวนการ
ทางธุ รกิ จ และการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็ นต้น การจัดการความเสี่ ยงขององค์กรจึงถู กนามา
ประยุ ก ต์ใ นการก าหนดกลยุท ธ์ แ ละกิ จกรรมทั้ง หมดขององค์ก ร ซึ่ งช่ วยให้ ผู บ้ ริ ห ารสามารถระบุ
ประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง อี กทั้งการบริ ห ารความเสี่ ย งก็ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ ห ารจัดการ
องค์กร ซึ่งการจัดการความเสี่ ยงขององค์กรเป็ นตัวสนับสนุนความสามารถในการจัดการความเสี่ ยงและ
กาหนดกลยุทธ์ในการใช้เป็ นแนวทางเดี ยวกันที่เชื่ อมโยงความเสี่ ยงกับความเติ บโตและผลตอบแทน
ขององค์กร
อนึ่ งความเสี่ ย งของภาครั ฐ มี ค วามแตกต่ างไปจากความเสี่ ย งขององค์ก รเอกชน เนื่ อ งจาก
วิสั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ต่ า งกัน อย่างชัดเจน แผนยุท ธศาสตร์ ข องภาครั ฐมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐและให้บริ การแก่ประชาชน การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรภาครัฐจึงเกี่ ยวเนื่ อง
กับความเสี่ ยงเชิ งนโยบายและปั จจัยเสี่ ยงที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ (นฤมล สอาดโฉม, 2550:คานา) อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้
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กาหนดให้หน่ วยงานราชการต่างๆ จัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงตามแผนยุทธศาสตร์ อนั เป็ นกลไกใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่วยงานราชการนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้
และพระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 รวมถึ ง ระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กาหนดให้
ส่ วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ ยงและปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่ งจึงจาเป็ นที่จะต้องจัดทาการบริ หารความเสี่ ยงในสถานศึกษาทุก
ระดับ (ดวงใจ ช่วยตระกูล, 2551:3) และเป็ นกระบวนการให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ที่จะต้องมีการ
ดาเนิ นงานให้สอดคล้องเชื่ อมโยงกับนโยบายและเป้ าหมายเชิ งยุท ธศาสตร์ ของรั ฐบาล รวมทั้งมี การ
กาหนดตัวชี้ วดั ผลสัมฤทธิ์ ที่ ชดั เจน มี การวัดผลและประเมิ นผลในทุ กระดับตั้งแต่ระดับบุ คคล ระดับ
ผูบ้ ริ หารจนถึงองค์กรในภาพรวม
สานักงานกรรมการการอุดมศึกษา (2553:137) ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ ยงในประเด็นต่างๆ เช่น ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ความเสี่ ยงด้านการปฏิ บตั ิ งาน เช่ น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริ หาร
หลักสู ตร การบริ หารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ด้านบุคลากร ด้านธรรมาภิบาล และด้าน
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร รวมทั้งความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก และความเสี่ ยงด้านอื่นๆ
ตามบริ บ ทของสถาบัน ดังนั้น การบริ หารความเสี่ ยงจึงเป็ นเครื่ องมือส าคัญในการประเมินประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยมีการนาระบบการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มาประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ (ประณต มีสอน,
2559 : 327) จะเห็นได้วา่ การบริ หารความเสี่ ยงในสถานศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งในการลดมูลเหตุจาก
ความเสี่ ยงและเปิ ดโอกาสให้กบั สถานศึกษาอยู่ในระดับที่ สถานศึกษายอมรับได้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ควบคุมให้เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และสามารถตรวจสอบได้ในอนาคตอย่างเป็ นระบบ
ควำมสำคัญของปัญหำ
การบริ หารจัดการภาครั ฐแนวใหม่ มุ่ งเน้นการพัฒ นาระบบราชการไทยให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล มีมาตรฐานเที ยบเท่าเกณฑ์สากล ให้ประชาชนได้รับการบริ การที่ ดี มี คุณภาพอันจะเกิ ด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยรวม ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎี กา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
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ราชการ, 2546 : 3) กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการล่วงหน้าและในมิติที่ 4 ด้านการ
พัฒนาองค์กร กาหนดให้ “การบริ หารความเสี่ ยง” เป็ นตัวชี้ วดั ในการบริ หารจัดการองค์กรเพื่อส่ งเสริ ม
และผลักดันให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาในทุก
ระดับ ซึ่ งในปี การศึกษา 2550 สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้กาหนดให้มหาวิทยาลัย นา
ระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ ที่ 7.8 ขององค์ประกอบที่ 7
การบริ หารและการจัดการ เพื่อให้การบริ หารจัดการเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ดี กระบวนการบริ หารจัดการภายในองค์กร ไม่วา่ องค์การนั้นจะเป็ นองค์การขนาดเล็ก
หรื อองค์การขนาดใหญ่เป็ นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อเอกชนก็ตาม สามารถดาเนิ นการให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์การได้ตอ้ งปฏิบตั ิงานในเชิงรุ กโดยขึ้นอยูก่ บั
ปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการบริ หารจัดการงานต่างๆ ที่จะนาพาองค์กรมุ่งสู่
ความสาเร็ จได้คือกระบวนการบริ หารจัดการภายในเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระบบอย่างมี
ระเบียบแบบแผน สามารถตรวจสอบและควบคุมได้ และเพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยต้องใช้มาตรการเชิงรุ กในการบริ หารจัดการงานราชการในด้านต่างๆ
ต้องมีการยึดหยุน่ ต่อการเปลี่ยน การที่องค์กรจะประสบความสาเร็ จได้ องค์การในฐานะที่อยูใ่ นระบบ
การปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดขององค์การย่อมส่ งผลกระทบซึ่ งกันและกันได้
จึงมีกระบวนการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างเป็ นระบบ ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องนาหลักทางการบริ หาร
สมัยใหม่มาใช้ 4 ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การนาและการควบคุม ทั้งนี้ ในกระบวนการ
ดังกล่าวผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบที่จะทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล (นิตย์รดี ใจอาษา, 2555 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่ อง หน้าที่ในการบริ หารขั้น
พื้นฐานของ Henry Fayol อันประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
สั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นองค์กรวิชาชีพที่ตอ้ งอาศัยทักษะหรื อความชานาญในการบริ หารจัดการ
โดยอาศัยฐานความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ มาตรฐานเฉพาะทัก ษะวิชาชี พ ตลอดจนแนวทางการกระจาย
อานาจการบริ หาร และแนวทางการปฏิ รูปการศึก ษาเพื่ อให้บรรลุ ตามเป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ดังนั้น การที่จะเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสู งจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ การ
จัดรู ปแบบการบริ หาร และนายุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งกาหนดกระบวนการวัด
และประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ซึ่ งต้องอาศัยเครื่ องมือในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงโดยอาศัยกลไก

4

การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเท่ านั้น (ประณต มี ส อน,2559 : 327) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจยั เรื่ อ ง
รู ป แบบการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุ งเทพมหานครของประณต มี ส อน
(2559 : 328) พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพฯได้จดั ทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง โดยอาศัย
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้น แต่ยงั ไม่มีการกาหนดแนวทางให้การบริ หารความเสี่ ยงไป
บูรณาการกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิ จของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย ตามแนวทางที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ การบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทัว่ ประเทศที่มีอยู่ท้ งั สิ้ น 38 แห่ ง มี
ความจาเป็ นและให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการบริ หารงานและแสดงถึงความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อ
การดาเนิ นงาน ความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน การปกป้ องผลประโยชน์ ของส่ วนรวม จะส่ งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล คุ ณ ภาพและมาตรฐานของการบริ ห ารงานในมหาวิ ท ยาลัย ทั้ง นี้ การ
ดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ ถึงการกากับดู แลตนเองที่ ดี จึ งต้องมี ระบบการจัดการเพื่อให้เกิ ดการควบคุ ม
ดูแล การเลื อกใช้กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีระบบเป็ นสากล มีมิติที่ครอบคลุ ม กับการจัดการ
ความเสี่ ยงในการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย อันจะเป็ นการวางแนวทางสู่ รูปแบบการบริ หารจัดการที่มี
มาตรฐานสากล แต่ประเด็นสาคัญที่ยงั ไม่มีการศึกษาเป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ ององค์ประกอบ
การบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญ 6 ด้าน และที่ผา่ นมาอาจจะมีงานวิจยั อยูบ่ า้ งที่ศึกษาการบริ หารความเสี่ ยง
ในเชิ งของกลยุท ธ์ บ้างก็เป็ นเรื่ องทรัพย์สิน หรื อบ้างก็เป็ นเรื่ องของการปฏิ บ ตั ิ งาน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสาลินี มีเจริ ญ (2555) เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงของผูบ้ ริ หารสตรี ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการศึกษา
องค์ประกอบในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงที่ครบทั้ง 6 ด้าน คือ กลยุทธ์ การเงิน ทรัพย์สิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ การปฏิบตั ิงาน และบุคลากร
จากที่กล่าวมาผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการบริ หารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจเกิดความเสี่ ยง
ในการบริ หารงานแต่การจัดการความเสี่ ยงเป็ นสิ่ งที่ ป้องกันได้ อี กทั้งที่ ผ่านมามี งานวิจยั ในเรื่ องการ
บริ หารความเสี่ ยงของสถาบันการศึกษาน้อยมาก จึง ได้สนใจแนวคิดทฤษฎีการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ น
การผสมผสานระหว่างปั จจัยด้านการบริ หารและองค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยงนามาสร้ างเป็ น
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กรอบแนวความคิดของงานวิจยั เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในมหาวิทยาลัยต่อไป
กรอบแนวควำมคิด
ปั จจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะ

ปัจจัยด้านการบริ หาร
-

การวางแผน
การจัดองค์การ
การสั่งการ
การควบคุม

องค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยง
-

ด้านกลยุทธ์
ด้านการเงิน
ด้านทรัพย์สิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านบุคลากร
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริ หารที่มีผลกระทบต่อการบริ หารความเสี่ ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
สมมติฐำนของกำรวิจัย
แนวทางในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ต้ งั สมมติฐานการวิจยั ว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อองค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านการบริ หารที่ แตกต่างกันมีผลกระทบต่อองค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยงที่
แตกต่างกัน
ขอบเขตกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งสนใจที่ทาการศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีโดยแบ่งออกเป็ น 4 คณะ และ 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1.คณะวิทยาการจัดการ จานวน 90 คน 2.คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 85 คน 3.คณะครุ ศาสตร์ จานวน 88 คน 4. คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จานวน 106 คน 5.สถาบันวิจยั และพัฒนา จานวน 8 คน 6. สานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบี ย น จ านวน 15 คน 7.ส านัก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม จ านวน 5 คน 8.ส านั ก วิ ท ยาบริ ก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ จานวน 22 คน 9.ส านัก อธิ ก ารบดี จานวน 88 คน 10.ส านัก ประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา จานวน 3 คน 11.ศูนย์ภาษา จานวน 4 คน 12.ศูนย์คอมพิวเตอร์ จานวน 4 คน 13.โครงการ
บัณฑิ ตศึกษา จานวน 4 คน 14.กลุ่ มตรวจสอบภายใน จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้ น 525 คน (กลุ่มพัฒนา
ระบบบริ หาร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560) โดยสุ่ มตัวอย่างตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,
1973 : p. 727-729) จานวน 222 คน
นิยำมศัพท์
1. การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริ หารจัดการ
ให้ โ อกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งลดลง หรื อ ผลกระทบของความเสี ย หายจาก
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

เหตุการณ์ ความเสี่ ยงลดลงอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
การบริ หารความเสี่ ยง 6 ด้าน
ด้านกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่นการเมือง
เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ์ ผูน้ า ชื่อเสี ยง ลูกค้า เป็ นต้น
ด้านการเงิน (Finance) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับด้านการเงิน เช่ นการผันผวนทาง
การเงินสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงินและการรายงานทาง
การเงินบัญชี เป็ นต้น
ด้านทรัพย์สิน(Asset) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่ งมีผลให้มหาวิทยาลัยต้อง
มีรายได้ลดน้อยลงหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
การจัด การความเสี่ ย งจึ ง มี ล ัก ษณะของการปกป้ อ งทรั พ ย์สิ น การเงิ น และมาตรการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็ นความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับการจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของแต่ละหน่ วยงาน จนถึงระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ในการกาหนดให้มีการจัดการความเสี่ ยงตามพื้นฐานความจาเป็ นของงาน
แต่ละงาน เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรี ยกข้อมูลกลับคืน เป็ นต้น
ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational) หมายถึง กระบวนการทางานที่มีอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย
จะช่ วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุ เป้ าประสงค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจาเป็ นต้องมี การประเมิ น
ความเสี่ ยงในด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านบุคลากร (Personal) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของมหาวิทยาลัย เป็ น
ความเสี่ ยงจากบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงนี้ ครอบคลุมถึง
การบริ หารงานบุคคล เช่น อัตราการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
การบริ หาร หมายถึง กระบวนการบริ หารขั้นพื้นฐานของการดาเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่ องและ
สั มพันธ์ ก ัน ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์ก าร การน า และการควบคุ ม เพื่ อให้
บรรลุเป้ าหมายโดยผสมผสานบุคลากรและทรัพยากรทางการบริ หารเข้าด้วยกัน
การวางแผน (Planning) หมายถึ ง การตัด สิ น ใจด าเนิ น การอย่า งใดอย่า งหนึ่ งให้ บ รรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นอนาคต โดยวิธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ด้ว ยการใช้ข้อ มู ล สถิ ติ ข้อ เท็ จ จริ ง หรื อ
หลักฐานต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะต้องทาอะไร เมื่อไร อย่างไร และ
ใครเป็ นผูก้ ระทา
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10. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึ ง การจัดแบ่ งองค์ก ารออกเป็ นหน่ วยงานย่อยๆ ให้
ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ขององค์การ พร้อมกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรย่อยไว้ดว้ ย
11. การสั่ งการ (Directing) หมายถึ ง การที่ ผูบ้ ริ หารใช้อานาจหน้าที่ ของตนกระตุ ้นจู งใจให้
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาอุ ทิ ศตนร่ วมแรงร่ วมใจประสานงานกับ สมาชิ ก อื่ นๆ ในองค์ก าร เพื่ อ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ
12. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานว่าเป็ นไปตามแผนที่วาง
ไว้และได้มาตรฐานที่กาหนดไว้หรื อไม่ แล้วแนะนาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
แผนและมาตรฐานที่กาหนดไว้
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. สามารถทราบถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อการบริ หารความเสี่ ยง
2. ได้ทราบถึงแนวทางด้านการบริ หารที่มีผลต่อการบริ หารความเสี่ ยง
3. นาผลวิจยั ไปปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐให้
มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

