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การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลต่อองค์ประกอบการ
บริหารความเส่ียง โดยเก็บขอ้มูลจากคณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีในมหาวิทยาลยั ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 222 
ตวัอยา่ง (อตัราตอบกลบัร้อยละ 44.4) และท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน โดยปัจจัยการบริหารท่ี มีผลต่อ
องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงมากท่ีสุดไดแ้ก่ การวางแผน นอกจากน้ีผูบ้ริหารท่ีดูแลเก่ียวกบั
การบริหารความเส่ียงควรใส่ใจ มีวนิยั และมีการกระจายอ านายในการสั่งการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปัจจยัการบริหารให้ครอบคลุมการบริหารความเส่ียงในดา้นกลยุทธ์ ประโยชน์จากงานวิจยัน้ีท าให้
พบว่า ในการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพควรค านึงถึงปัจจัยทั้ งภายในและภายนอก 
โดยเฉพาะปัจจัยด้านการบริหารท่ีมีส่วนช่วยให้องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงประสบ
ความส าเร็จยิง่ข้ึน 
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Abstract 
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(Assistant Professor Dr.Surasuadee Rajkulchai) 
                                              ………. / …………………… / ………… 
 

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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำของปัญหำ 

 ความเส่ียง คือโอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ท่ีอาจจะท าให้สถานศึกษาไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์หรือเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบเชิงลบต่อวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายของสถานศึกษา (มยุรี เก้ือสกุล, 2554 : 3) ภาวะเส่ียงจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในทุกระบบของ
การท างาน เป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต อนัส่งผลขดัขวางต่อการบรรลุวตัถุประสงค์
ของสถานศึกษา หากภาวะเส่ียงนั้นเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนภายในสถาบนัการศึกษาจะท าให้
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภยัของนกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากร ภาพลกัษณ์ช่ือเสียง หรือต่อ
ความมัน่คงทางการเงินของสถาบนั รวมถึงจากความบกพร่องของสถาบนัในการควบคุมจดัการกับ
ความเส่ียง ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะยิง่เป็นภาวะของสถาบนัการศึกษาท่ีตอ้งเร่ง
รีบในการจดัการเพื่อลดภาวะเส่ียงดงักล่าวใหล้ดนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ใหเ้หลือภาวะเส่ียงเลย   

 อย่างไรก็ตาม องค์กรทัว่ไปต่างก็ตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ความไม่แน่นอน เช่น แผนงานหรือ
โครงการใหม่ไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้การลงทุนไม่ให้ผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ้การละเลยกระบวนการ
ทางธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เป็นตน้ การจดัการความเส่ียงขององค์กรจึงถูกน ามา
ประยุกต์ในการก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมทั้ งหมดขององค์กร ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถระบุ 
ประเมิน และบริหารความเส่ียง อีกทั้ งการบริหารความเส่ียงก็เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการ
องคก์ร ซ่ึงการจดัการความเส่ียงขององคก์รเป็นตวัสนบัสนุนความสามารถในการจดัการความเส่ียงและ
ก าหนดกลยุทธ์ในการใช้เป็นแนวทางเดียวกนัท่ีเช่ือมโยงความเส่ียงกบัความเติบโตและผลตอบแทน
ขององคก์ร 

อน่ึงความเส่ียงของภาครัฐมีความแตกต่างไปจากความเส่ียงขององค์กรเอกชน เน่ืองจาก
วิสัยทัศน์และพันธกิจต่างกันอย่างชัดเจน แผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐมุ่งเน้นไปท่ีการตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐและให้บริการแก่ประชาชน การบริหารความเส่ียงขององค์กรภาครัฐจึงเก่ียวเน่ือง
กบัความเส่ียงเชิงนโยบายและปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้น
แผนยทุธศาสตร์ (นฤมล สอาดโฉม, 2550:ค าน า) อีกทั้งส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการได้
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ก าหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆ จดัท าแผนบริหารความเส่ียงตามแผนยุทธศาสตร์อนัเป็นกลไกใน
การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัหน่วยงานราชการนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงคต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รวมถึงระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ท่ีก าหนดให้
ส่วนราชการตอ้งมีการประเมินความเส่ียงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาล ดงันั้นสถานศึกษาทุกแห่งจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท าการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาทุก
ระดบั (ดวงใจ ช่วยตระกูล, 2551:3) และเป็นกระบวนการให้มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะตอ้งมีการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องเช่ือมโยงกบันโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล รวมทั้งมีการ
ก าหนดตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีชดัเจน มีการวดัผลและประเมินผลในทุกระดบัตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบั
ผูบ้ริหารจนถึงองคก์รในภาพรวม  

ส านักงานกรรมการการอุดมศึกษา (2553:137) ไดก้ าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาวิเคราะห์และ
ระบุความเส่ียงในประเด็นต่างๆ เช่น ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ความเส่ียงดา้นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบนั ความเส่ียงดา้นนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร
หลกัสูตร การบริหารงานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นธรรมาภิบาล และดา้น
จรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร รวมทั้งความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก และความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ 
ตามบริบทของสถาบนั ดังนั้น การบริหารความเส่ียงจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประเมินประเด็น
ยทุธศาสตร์ โดยมีการน าระบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาประยุกตใ์ชอ้ยา่งมีระบบ (ประณต มีสอน, 
2559 : 327) จะเห็นไดว้า่การบริหารความเส่ียงในสถานศึกษามีความส าคญัอยา่งยิ่งในการลดมูลเหตุจาก
ความเส่ียงและเปิดโอกาสให้กบัสถานศึกษาอยู่ในระดบัท่ีสถานศึกษายอมรับได้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ และสามารถตรวจสอบไดใ้นอนาคตอยา่งเป็นระบบ 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 

การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ มุ่งเน้นการพฒันาระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีมาตรฐานเทียบเท่าเกณฑ์สากล ให้ประชาชนไดรั้บการบริการท่ีดี มีคุณภาพอนัจะเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม ซ่ึงสอดคล้องกบัพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ในหมวดท่ี 3 มาตรา 9 (1) (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
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ราชการ, 2546 : 3) ก าหนดให้ส่วนราชการตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการล่วงหนา้และในมิติท่ี 4 ดา้นการ
พฒันาองคก์ร ก าหนดให้ “การบริหารความเส่ียง” เป็นตวัช้ีวดัในการบริหารจดัการองคก์รเพื่อส่งเสริม
และผลกัดนัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีดี ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัตอ้งมีการประกนัคุณภาพการศึกษาในทุก
ระดบั ซ่ึงในปีการศึกษา 2550 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มหาวิทยาลยั น า
ระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา ตามตวับ่งช้ีท่ี 7.8 ขององคป์ระกอบท่ี 7 
การบริหารและการจดัการ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งมีประสิทธิภาพ  

อยา่งไรก็ดี กระบวนการบริหารจดัการภายในองคก์ร ไม่วา่องคก์ารนั้นจะเป็นองคก์ารขนาดเลก็
หรือองคก์ารขนาดใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจหรือเอกชนก็ตาม สามารถด าเนินการให้
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ารไดต้อ้งปฏิบติังานในเชิงรุกโดยข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัหลายประการ แต่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการงานต่างๆ ท่ีจะน าพาองคก์รมุ่งสู่
ความส าเร็จไดคื้อกระบวนการบริหารจดัการภายในเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามระบบอยา่งมี
ระเบียบแบบแผน สามารถตรวจสอบและควบคุมได ้ และเพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งใชม้าตรการเชิงรุกในการบริหารจดัการงานราชการในดา้นต่างๆ 
ตอ้งมีการยดึหยุน่ต่อการเปล่ียน การท่ีองคก์รจะประสบความส าเร็จได ้ องคก์ารในฐานะท่ีอยูใ่นระบบ
การปรับตวัเพื่อความอยูร่อดขององคก์ารยอ่มส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนัได ้ จึงมีกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์รอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งน าหลกัทางการบริหาร
สมยัใหม่มาใช ้4 ประการคือ การวางแผน การจดัองคก์าร การน าและการควบคุม ทั้งน้ีในกระบวนการ
ดงักล่าวผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (นิตยร์ดี ใจอาษา, 2555 : 2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเร่ือง หนา้ท่ีในการบริหารขั้น
พื้นฐานของ Henry Fayol อนัประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การ
สั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling)   

มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นองคก์รวชิาชีพท่ีตอ้งอาศยัทกัษะหรือความช านาญในการบริหารจดัการ 
โดยอาศยัฐานความรู้ ความเช่ียวชาญ มาตรฐานเฉพาะทกัษะวิชาชีพ ตลอดจนแนวทางการกระจาย
อ านาจการบริหาร และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั ดงันั้น การท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีสมรรถนะสูงจะตอ้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ การ
จดัรูปแบบการบริหาร และน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งก าหนดกระบวนการวดั
และประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ซ่ึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยอาศยักลไก
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การประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้ น (ประณต มีสอน ,2559 : 327)  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัเร่ือง
รูปแบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานครของประณต มีสอน 
(2559 : 328) พบวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพฯไดจ้ดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียง โดยอาศยั
กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาเท่านั้น แต่ยงัไม่มีการก าหนดแนวทางให้การบริหารความเส่ียงไป
บูรณาการกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย ตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านกันายกรัฐมนตรี 

นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศท่ีมีอยู่ทั้งส้ิน 38 แห่ง มี
ความจ าเป็นและให้ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารงานและแสดงถึงความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่อ
การด าเนินงาน ความโปร่งใสในการด าเนินงาน การปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและมาตรฐานของการบริหารงานในมหาวิทยาลัย ทั้ งน้ีการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุถึงการก ากบัดูแลตนเองท่ีดี จึงตอ้งมีระบบการจดัการเพื่อให้เกิดการควบคุม 
ดูแล การเลือกใช้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีระบบเป็นสากล มีมิติท่ีครอบคลุมกบัการจดัการ
ความเส่ียงในการบริหารงานของมหาวทิยาลยั อนัจะเป็นการวางแนวทางสู่รูปแบบการบริหารจดัการท่ีมี
มาตรฐานสากล แต่ประเด็นส าคญัท่ียงัไม่มีการศึกษาเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืององคป์ระกอบ
การบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั  6 ดา้น และท่ีผา่นมาอาจจะมีงานวจิยัอยูบ่า้งท่ีศึกษาการบริหารความเส่ียง
ในเชิงของกลยุทธ์ บา้งก็เป็นเร่ืองทรัพยสิ์น หรือบา้งก็เป็นเร่ืองของการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวจิยัของสาลินี มีเจริญ (2555) เร่ือง การพฒันากลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงของผูบ้ริหารสตรีใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน แต่อยา่งไรก็ตามยงัไม่เคยมีการศึกษา
องคป์ระกอบในเร่ืองการบริหารความเส่ียงท่ีครบทั้ง  6 ดา้น คือ กลยุทธ์ การเงิน ทรัพยสิ์น เทคโนโลยี
สารสนเทศ การปฏิบติังาน และบุคลากร 

จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การบริหารงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี อาจเกิดความเส่ียง
ในการบริหารงานแต่การจดัการความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีป้องกนัได้ อีกทั้งท่ีผ่านมามีงานวิจยัในเร่ืองการ
บริหารความเส่ียงของสถาบนัการศึกษานอ้ยมาก จึงไดส้นใจแนวคิดทฤษฎีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็น
การผสมผสานระหว่างปัจจยัด้านการบริหารและองค์ประกอบการบริหารความเส่ียงน ามาสร้างเป็น
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กรอบแนวความคิดของงานวจิยั เพื่อพฒันาและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งมีประสิทธิภาพในมหาวทิยาลยัต่อไป  

กรอบแนวควำมคิด                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 
- คณะ/หน่วยงาน 
- คณะ องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียง 

- ดา้นกลยทุธ์ 
- ดา้นการเงิน 
- ดา้นทรัพยสิ์น 
- ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ดา้นการปฏิบติังาน 
- ดา้นบุคลากร 

ปัจจยัดา้นการบริหาร 

- การวางแผน 
- การจดัองคก์าร 
- การสั่งการ 
- การควบคุม 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี  

สมมติฐำนของกำรวจัิย 

 แนวทางในการวจิยัคร้ังน้ี ไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัวา่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัด้านการบริหารท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อองค์ประกอบการบริหารความเส่ียงท่ี

แตกต่างกนั 

ขอบเขตกำรวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งสนใจท่ีท าการศึกษาอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรีโดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ และ 10 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1.คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 90 คน 2.คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ  านวน 85 คน 3.คณะครุศาสตร์ จ านวน 88 คน 4. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 106 คน 5.สถาบนัวิจยัและพฒันา จ านวน 8 คน 6. ส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จ านวน 15 คน 7.ส านักศิลปะและวฒันธรรม จ านวน 5  คน 8.ส านักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 22 คน 9.ส านักอธิการบดี จ านวน 88 คน 10.ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 3 คน 11.ศูนยภ์าษา จ านวน 4 คน 12.ศูนยค์อมพิวเตอร์ จ านวน 4 คน 13.โครงการ
บณัฑิตศึกษา จ านวน 4 คน 14.กลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 3 คน รวมทั้งส้ิน 525  คน (กลุ่มพฒันา
ระบบบริหาร ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560) โดยสุ่มตวัอยา่งตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973 : p. 727-729) จ านวน 222 คน  

นิยำมศัพท์ 

1. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการบริหารจดัการ
ให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก
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เหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของ
การบริหารความเส่ียง 6 ดา้น 

2. ดา้นกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัยุทธศาสตร์  เช่นการเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลกัษณ์ ผูน้ า ช่ือเสียง ลูกคา้ เป็นตน้  

3. ดา้นการเงิน (Finance) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเงิน เช่นการผนัผวนทาง
การเงินสภาพคล่อง อตัราดอกเบ้ีย ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานทางการเงินและการรายงานทาง
การเงินบญัชี เป็นตน้  

4. ดา้นทรัพยสิ์น(Asset) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลให้มหาวิทยาลยัตอ้ง
มีรายไดล้ดน้อยลงหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั 
การจัดการความเส่ียงจึงมีลักษณะของการปกป้องทรัพย์สิน การเงิน และมาตรการ
ประหยดัค่าใชจ่้าย  

5. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของแต่ละหน่วยงาน จนถึงระบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลยั ในการก าหนดใหมี้การจดัการความเส่ียงตามพื้นฐานความจ าเป็นของงาน
แต่ละงาน เช่น การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล การเรียกขอ้มูลกลบัคืน เป็นตน้ 

6. ดา้นการปฏิบติังาน (Operational) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีมีอยูภ่ายในมหาวิทยาลยั
จะช่วยให้มหาวิทยาลยับรรลุเป้าประสงค์ ดงันั้น มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งมีการประเมิน
ความเส่ียงในดา้นการปฏิบติังาน 

7. ดา้นบุคลากร (Personal) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานของมหาวทิยาลยั เป็น
ความเส่ียงจากบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบติัการ ความเส่ียงน้ีครอบคลุมถึง
การบริหารงานบุคคล เช่น อตัราการลาออกของพนกังานมหาวทิยาลยั  

8. การบริหาร หมายถึง กระบวนการบริหารขั้นพื้นฐานของการด าเนินกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและ
สัมพนัธ์กัน ประกอบด้วยการวางแผน การจดัองค์การ การน า และการควบคุม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายโดยผสมผสานบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหารเขา้ดว้ยกนั 

9. การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ในอนาคต โดยวิธีการท่ี ดีท่ีสุดด้วยการใช้ข้อมูล สถิติ ข้อเท็จจริง หรือ
หลกัฐานต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการพยากรณ์ล่วงหนา้วา่จะตอ้งท าอะไร เม่ือไร อยา่งไร และ
ใครเป็นผูก้ระท า 
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10. การจดัองค์การ (Organizing) หมายถึง การจดัแบ่งองค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ให้
ครอบคลุมภารกิจและหนา้ท่ีขององคก์าร พร้อมก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รยอ่ยไวด้ว้ย 

11. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารใช้อ านาจหน้าท่ีของตนกระตุ้นจูงใจให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาอุทิศตนร่วมแรงร่วมใจประสานงานกับสมาชิกอ่ืนๆ ในองค์การ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

12. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไวแ้ละไดม้าตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ แลว้แนะน าปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม
แผนและมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. สามารถทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความเส่ียง  
2. ไดท้ราบถึงแนวทางดา้นการบริหารท่ีมีผลต่อการบริหารความเส่ียง 
3. น าผลวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐให้

มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 
2. แนวคิดการบริหารความเส่ียง 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 

ความหมายของการบริหาร 

วิเชียร วิทยอุดม (2551 : 1) การบริหาร คือ การด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ในองคก์าร
อนัเป็นเร่ืองของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมใจด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีองคก์ารไดต้ั้งเป้าหมายไว ้

เสนาะ ติเยาว ์(2544 : 1) การบริหาร คือ กระบวนการท างานกบัคนและโดยอาศยัคน เพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

สุรพนัธ์ ฉนัทแดนสุวรรณ (2550 : 3) การบริหาร หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการในระดับนโยบายและแผนงาน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัใช้กับการบริหารในภาครัฐ หรือ
องคก์รขนาดใหญ่ 

วรารัตน์ เขียวไพรี (2550 : 44) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมในการบริหารทรัพยากร
และกิจการงานอ่ืนๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวน้ั้นเอง  

อนิวชั แกว้จ านงค์ (2554 : 20) การบริหาร คือ การท าหน้าท่ีช้ีน า การก าหนดทิศทาง 
ก าหนดนโยบายและการตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมขององคก์าร 

สรุปว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการบริหารขั้นพื้นฐานของการด าเนินกิจกรรมท่ี
ต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กัน ประกอบด้วยการวางแผน การจดัองค์การ การน า และการควบคุม 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายโดยผสมผสานบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหารเขา้ดว้ยกนั 
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แนวคิดเกีย่วกบัการบริหาร 

เฮนร่ี ฟาโยล (Henry Fayol : 1841-1925) ได้เขียนเก่ียวกบัหน้าท่ีทางการบริหาร 
(Management function) อนัประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) 
การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) 
หรือ POCCC นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดองคป์ระกอบหรือหลกัเกณฑ์ทางการบริหาร (Principles of 
Management) 14 ขอ้ดงัน้ี 

1. การแบ่งงานกนัท า (Division of work) หมายถึง การท างานโดยพนกังานแบ่งงานตาม
ความสามารถในลกัษณะงานเฉพาะดา้นและมีทกัษะในการท างานเป็นอยา่งดี 

2. อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and  responsibility) หมายถึง อ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นของคู่กนัท่ีเก่ียวกบัการท างานตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการท างาน 
อ านาจหนา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีเป็นทางการไดม้าโดยต าแหน่งในความรับผิดชอบในงานนั้น ซ่ึงผูมี้อ  านาจ
หนา้ท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในงาน ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในงาน 

3. กฎระเบียบขอ้บงัคบั (Discipline) หมายถึง ขอ้ตกลงในการท างานซ่ึงพนกังานจะตอ้ง
ยอมรับและเช่ือฟังปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและละเวน้การกระท าท่ีเป็นขอ้หา้ม 

4. เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of commend) หมายถึง การให้พนกังานรับฟัง
ค าสั่งและการมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว 

5. มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั (Unity of direction) หมายถึง การท างานของพนกังานทุกคน
และทุกหน่วยงานเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคเ์ดียวกนัโดยมีทิศทางและแผนการเดียวกนัไม่แตกต่าง
กนั เป็นการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร 

              6. ผลประโยชน์ขององคก์ารคือผลประโยชน์ของพนกังาน (Subordination of individual 
interests to the general interests) หมายความวา่ การท างานในองคก์ารนั้นผลประโยชน์หรือส่ิงท่ี
องคก์ารไดรั้บก็คือผลประโยชน์ของพนกังานเช่นกนั 

7. การให้ค่าตอบแทน (Remuneration) หมายถึง การให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่ายและท าใหพ้นกังานไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
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8. การรวมอ านาจ (Centralization) หมายถึง การมีศูนยก์ลางของใชอ้ านาจในการสั่งการ
ต่างๆ จากศูนยก์ลางในบางกรณี แต่ในบางกรณีควรใช้การกระจายอ านาจในการสั่งการไปยงั
ผูอ่ื้น 

9. สายการบงัคบับญัชา (Scalar chain) หมายถึง การมีสายการบงัคบับญัชาตั้งแต่ระดบั
สูงสุดลงมายงัต ่าสุดในการสั่งการมอบหมายงาน และรายงานผลปฏิบติังานลดหลัน่กนัไปอยา่ง
เช่ือมโยงกนั 

10. ระเบียบวินัย (Order) หมายถึง การก าหนดระเบียบวินัยในการท างานเพื่อให้
พนกังานยดึถือปฏิบติัเป็นแบบอยา่งเดียวกนัเพื่อความเป็นระเบียบเดียวกนั 

11. ความเสมอภาค (Equity) การถูกตอ้งเป็นธรรม มีความยุติธรรมในการปฏิบติัต่อกนั
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังาน 

12. ความมัน่คงในการท างาน (Stability of tenure of personnel) หมายถึง การท างานท่ีมี
ความมัน่คงในดา้นของการจา้งงาน ไม่ท าใหเ้กิดอตัราการหมุนเวียนของพนกังานมากเกินไปโดย
ไร้สาเหตุ 

13. ความคิดริเร่ิม (Initiative) หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมให้พนกังานแสดง
ความคิดริเร่ิมในการท างาน กลา้แสดงความคิดเห็นในการท างาน 

14. ความสามคัคี (Esprit de corps) หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจกนัในองคก์รให้เกิด
ความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซ่ึงท าให้องคก์ารมีความแข็งแกร่งสามารถท างานร่วมกนั
เป็นทีมได ้มีการส่ือสารท่ีดีระหวา่งกนั 

Luther Gulick และ Lyndall Urwick ได้พฒันาแนวความคิดหลกัการทางบริหาร
ดงัต่อไปน้ี 

1.หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of commend) คืออ านาจท่ีจะควบคุมสั่งการ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นของผูบ้งับญัชาเพียงคนเดียว 

2. หลกัการใชท่ี้ปรึกษา (Use of staff) คือ ควรมีฝ่ายงานดา้นวิชาการท าหนา้ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษาดา้นขอ้มูลแก่ผูป้ฏิบติังาน 

3. หลกัการจดัแบ่งส่วนงานในองค์การ (Departmentation) คือ การจดัแบ่งส่วนงาน
จะตอ้งพิจารณาถึงวตัถุประสงค ์กระบวนการของงาน บุคคลและสถานท่ี 
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4.  หลักอ านาจและหน้าท่ี (Authority) คือ อ านาจหน้าท่ีตามต าแหน่งงาน จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัระดบัความรับผดิชอบตามต าแหน่งงานนั้น 

5. หลกัช่วงกวา้งของการบงัคบับญัชา (Span of control) คือ จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ี
อยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของหวัหนา้คนหน่ึงๆ 

6. หลกัการบรรจุคนให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์การ (Fitting people to the 
Organization structure) คือ การบรรจุคน ตอ้งให้เหมาะสมกบัลกัษณะของงานตามโครงสร้าง
ขององคก์ารนั้นๆ  

นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดหนา้ท่ีในการบริหารหรือกระบวนการบริหารไว ้7 ประการ ซ่ึง
เป็นหลกัการท่ีน ามาใชใ้นการบริหารงานในระบบราชการไทย เรียกยอ่ๆ ว่า “POSDCORB” มี
หลกัการดงัต่อไปน้ี 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดวิธีทางท่ีจะปฏิบติังานไวล่้วงหน้า ซ่ึง
เป็นหนา้ท่ีส าคญัเบ้ืองตน้ท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมี โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective) และ
กลยุทธ์ (Strategies) จดัท าแผนงาน (Programs) ให้ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุม ซ่ึงจะท าให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง ภาระหนา้ท่ีในการก าหนด จดัเตรียม และจดั
ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงานขององค์การ เพื่อให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน หรือองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) หมายถึง ภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารตวับุคคล เร่ิม
ด้วยการเสาะหาคดัเลือกตวับุคคลเข้ามาท างานในองค์การ และวางตวับุคคลให้มีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัลกัษณะงานต่างๆ (Put the right man in the right job) เพื่อความมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 

4. การอ านวยงานหรือการสั่งการ (Directing) หมายถึง ภาระหนา้ท่ีในการก ากบัสั่งงาน 
และรู้หลกัวธีิในการช้ีแนะ ควบคุมบงัคบับญัชาใหก้ารท างานของผูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้

5. การประสานงาน (Co – ordination) หมายถึง การด าเนินการให้หน่วยงานมี
สัมพนัธภาพในการปฏิบติังานระหว่างกนัเป็นไปอย่างสอดคลอ้ง เช่ือมโยงระหว่างกนัและกนั 
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โดยมีการปฏิบัติงานกันอย่างสมานฉันท์เป็นกลุ่มก้อน ทั้งน้ีเพื่อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์
เดียวกนั อีกทั้งเป็นการประหยดั มีผลงานและการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง ระบบการรายงานซ่ึงหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
การรายงานผลปฏิบติังาน ประมวลสถิติของงาน หรือสอดส่องดูแลสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายในหน่วยงาน 

7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนทางการเงินของรัฐบาลท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ
แสดงรายรับและรายจ่าย ท่ีรัฐบาลก าหนดจะจดัท าตามโครงการต่างๆ ในปีต่อไป โดยแสดง
วงเงินค่าใชจ่้ายแต่ละโครงการ และวถีิทางหาเงินมาใชจ่้ายตามโครงการนั้นๆ 

 หลกัการจดัการแบบราชการตามแนวคิดของ Max Weber น้ีถูกสร้างตามทฤษฎีของ 
Adam Smith ท่ีส าคญัก็คือ เร่ืองการแบ่งแยกประเภทของแรงงานและอุดมคติในระบบราชการก็
ใชห้ลกัของการแบ่งงานกนัท าตามความถนดั (Division of Work) โดยมีการก าหนดโครงสร้าง
ขององคก์ารและความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม มีการออกกฎเกณฑ์
และขอ้บงัคบัขององค์การ เพราะกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัน้ีจะท าให้พฤติกรรมของคนเป็นแบบ
เดียวกนั และอ านาจบงัคบับญัชาเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) ก็จะท าให้การสั่ง
การท าไดดี้กวา่การใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวั ซ่ึงจะท าให้งานขององคก์ารสามารถท่ีจะด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองกนัไปตามโครงสร้างขององคก์ารโดยไม่ติดยดึข้ึนอยูก่บับุคคลใดบุคคลหน่ึง 

 ส่วนในด้านอ่ืนๆ ของการจดัการแบบระบบราชการในดา้นระบบการบริหารจะมีการ
ก าหนดขั้นตอนและกฎเกณฑท่ี์มีรายละเอียด มีล าดบัขั้นของสายการบงัคบับญัชาภายในองคก์าร
ท่ีชดัเจน และมีความสัมพนัธ์อยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 

 นอกจากน้ีแลว้ Max Weber ยงัไดเ้สนอแนะวา่ รูปแบบองคก์ารท่ีมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุดก็คือโครงสร้างแบบปิรามิดท่ีมีความส าคัญมาก เพราะจะท าให้องค์การท่ีมีขนาดใหญ่
สามารถท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจ าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกนัไปโดยไม่เกิด
การติดขดั และยงัช่วยใหค้นท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น (Specialization) ท่ีแตกต่างกนัสามารถ
ท างานดว้ยกนัได ้และขจดัการใชดุ้ลยพินิจ (การตดัสินใจ) ท่ีเล่ือนลอยไม่ชดัเจนของผูบ้ริหารอีก
ดว้ย หากโครงสร้างขององค์การแบบระบบราชการและกระบวนการปฏิบติังานท่ีถูกจดัตั้งข้ึนมา
อยา่งเหมาะสม ก็จะท าใหก้ารปฏิบติังานท่ีถูกจดัตั้งข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมและก็จะท าให้การปฏิบติั
ต่อคนในองคก์ารและต่อลูกคา้เป็นไปอยา่งไม่มีอคติใดทั้งสิน 
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 อยา่งไรก็ตาม ทุกวนัน้ีการจดัโครงสร้างองคก์ารแบบระบบราชการ อาจไม่เหมาะสมกบั
องคก์ารบางประเภท โดยเฉพาะองคก์ารท่ีตอ้งการความรวดเร็วและตอ้งการความยืดหยุน่ในการ
ท างาน คนในองคก์ารท่ีเป็นระบบราชการอาจท างานไม่มีประสิทธิภาพ และจะเกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายก็ตอ้งอาศยักฎเกณฑ์หรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้ขอ้จ ากดัอีกขอ้หน่ึงของระบบราชการก็
คือ อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารงานอนัเกิดจากการใช้อ านาจเกินไป มีขั้นตอน
ในการท างานมากเกินความจ าเป็น ท าให้งานล่าชา้ (Red Tape) ไม่ทนัการณ์ จนท าให้ผูบ้ริหาร
หรือผูป้ฏิบติังานบางคนละเลยกบักฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้

แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ 

 อุทยั เลาหวิเชียร (2548 : 10-25) ไดอ้ธิบายขบวนการการบริหาร โดยสอดแทรกเร่ือง
พฤติกรรมศาสตร์มาใชใ้นการ “อ านวยการ” ซ่ึงอดีตถา้พูดถึงการอ านวยการไม่ไดมี้การใส่สาระ
ของพฤติกรรมศาสตร์ ขบวนการทั้ง 4 คือ POLE หรือ PODC ค าวา่ POLE มาจาก 

 การวางแผน (Planning) 

 การจดัองคก์าร (Organizing) 

 การเป็นผูน้ าหรือการบริหารคน (Leading) 

 การประเมินผล (Evaluating) 

 กระบวนการจัดการเป็นแนวความคิดท่ีกล่าวถึงขั้นตอนของการบริหารงาน และ
ภาระหนา้ท่ีของนกับริหาร เร่ิมตน้จากแนวคิดของฟาโยล แลว้ดดัแปลงมาเป็น POSDCORB และ
เปล่ียนแปลงมาเป็น POLE หรือ PODC ในปัจจุบนั 

ทฤษฎีการจดัการ (เร่ิมยุคใหม่) ของดรัคเกอร์ (Drucker : 2005) เสนอเป็นหลกัการว่า
กระบวนการจดัการประกอบดว้ย 

1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเม่ือไร เพื่อให้
ความส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้การวางแผนตอ้งควบคุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 2. การจดัองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้
ปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้เม่ือแผนกหรือฝ่ายประสบความส า เร็จก็จะท าให้
องคก์ารประสบความส าเร็จไปดว้ยดี 
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 3. การเป็นผูน้ า (Leading) เป็นการจูงใจ การชกัน า การกระตุน้และช้ีทิศทางให้ด าเนิน
ไปสู่เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและเนน้มนุษยส์ัมพนัธ์ท าให้เกิดระดบัผลผลิตในระยะยาวท่ี
สูงกวา่ภาวะงานเพราะคนมกัไม่ค่อยชอบภาวะงาน 

 4. การควบคุม (Controlling) เป็นภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลงานปัจจุบนักบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้และท าการ
ตดัสินใจไปตามเกณฑห์รือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ความสัมพนัธ์ของหนา้ท่ีในการบริหารขั้นพื้นฐาน 4 ประการ 
             (Hellriegel, Jackson and Slocum. Basic managerial functions, 2005 : 9) 

การบริหารขั้นพืน้ฐาน 4 ประการ ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวธีิการท างานเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย
ขององคก์ารและก าหนดวา่จะท างานนั้นอยา่งไร การวางแผนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ
ขององคก์ารในอนาคตอนัใกลใ้นระยะสั้น (Short term) และระยะยาว (Long-term) 

 2. การจดัองค์การ (Organization) หมายถึง การน าเอาแผนงานท่ีก าหนดไวม้าก าหนด
หน้าท่ีส าหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะปฏิบติัภายในองค์การ เป็นการเร่ิมตน้ของกลไกใน
การน าเอาแผนงานไปสู่การปฏิบติั บุคลากรในองค์การได้รับการมอบหมายงานท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายโดยงานของแต่ล่ะบุคคลหรือกลุ่มต่างประสานสอดคล้องกันสู่
ความส าเร็จขององคก์าร 

การจดัองคก์าร 

(Organizing) 

   การวางแผน 

 (Planning) 

                  การน า 

                 (Leading) 

 

การควบคุม 

(Controlling) 

2 

1 
4 

3 
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 3. การน า (Leading) เก่ียวขอ้งกบัการจูงใจ ภาวะผูน้ า และการส่ือสารระหวา่งบุคคลใน
องค์การเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ตามตอ้งการวตัถุประสงคข์องการน าคือการเพิ่ม
ผลผลิตขององคก์ารโดยผ่านแนวคิดทางดา้นการให้ความส าคญักบัคน (Human-oriented work 
situations) มากกวา่การใหค้วามส าคญักบังาน (Task-oriented work situations) 

 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าท่ีทางการจดัการส าหรับผูบ้ริหารในการ
รวบรวมจอ้มูลเพื่อใช้เป็นมาตรวดัผลการท างานในองค์การ รวมทั้งการวดัผลการท างานใน
ปัจจุบันเพื่อให้มีมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการด าเนินการ มาตรฐานด้านคุณภาพ มีการ
เปรียบเทียบกบัผลงานท่ีท าไดเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขผลการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการ
สูญเสียส้ินเปล้ืองเป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

  โดยสรุปหน้าท่ีในการบริหารประกอบดว้ยขั้นพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1. การวางแผน 
(Planning) หมายถึง การเลือกวธีิการท างานเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายขององคก์าร  2. การจดั
องค์การ (Organization) หมายถึง การน าเอาแผนงานท่ีก าหนดไวม้าก าหนดหน้าท่ีส าหรับ
บุคลากรหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะปฏิบติัภายในองคก์าร  3. การน า (Leading) เก่ียวขอ้งกบัการจูงใจ 
ภาวะผูน้ า และการส่ือสารระหวา่งบุคคลในองคก์ารเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค ์และ 
4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าท่ีทางการจดัการส าหรับผูบ้ริหารในการรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นมาตรวดัผลการท างานในองคก์าร ดงัภาพท่ี 1 

2. แนวคิดการบริหารความเส่ียง 

 ความหมายของความเส่ียง 

 ส านกังานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (คู่มือการบริหารความเส่ียง, 
2552 : 7) ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญ
เปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในดา้นกลยุทธ์ 
การปฏิบติังาน การเงิน และการบริหาร โดยความเส่ียงน้ีจะถูกวดัดว้ยผลกระทบท่ีไดรั้บ และ
โอกาสท่ีจะเกิดของเหตุการณ์  

 ส่วนงานประกนัคุณภาพ ส านกับริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2550) ความ
เส่ียง คือเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตแลว้ส่งผลกระทบในแง่ลบหรือขดัขวาง
การบรรลุวตัถุประสงค ์ 
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 กิตติ บุนนาค (อา้งถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัเกษม, 2555 : 2) 
ความเส่ียง คือปรากฏการณ์อนัไม่พึงประสงค์ต่อองค์กร ซ่ึงตั้ งอยู่บนความไม่แน่นอนว่าจะ
เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน โดยปรากฏการณ์เหล่านั้นอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในหรือภายนอกองคก์ร
ก็ได ้และถา้ปรากฏการณ์อนัไม่พึงประสงคเ์หล่านั้นเกิดข้ึนจริง จะน าพาองคก์รไปสู่ภาวะวิกฤต
เกิดความเสียหายในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 เจริญ เจษฎาวลัย ์(2550 : 15) ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีองคก์ารจะเกิดการด าเนินงาน
ท่ีขาดทุน หรือไม่สามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จตามแผนงาน หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2550 : 14) ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีบางส่ิงบางอยา่งอาจเกิดข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ของส่ิงท่ีเป็นอันตรายหรือคุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือ
แผนการต่างๆ  

 สรุปวา่ ความเส่ียง คือ ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะท าใหอ้งคก์ารไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไวไ้ด ้หรือสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลทั้งทางดา้นบวกและลบแก่หน่วยงานและองคก์าร 

 ประเภทของความเส่ียง 

 การระบุปัจจยัเส่ียงควรมีความเช่ือมโยงกบัผลความส าเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
โดยค านึงถึงวตัถุประสงคต์ามแผนงานของหน่วยงาน และโอกาสของเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
อนัจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์นั้นได้ เกณฑ์การจัด
ประเภทความเส่ียงซ่ึงมหาวิทยาลยัในต่างประเทศถือใชเ้ป็นเกณฑ์ ไดจ้ดัประเภทของความเส่ียง
ในการระบุความเส่ียงแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 

 1. ความเส่ียงดา้นการเงินและทรัพยสิ์น (Financial and asset risks) ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
การเงินและทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลท าให้มหาวิทยาลยัตอ้งมีรายได้ลดน้อยลงหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั การจดัการความเส่ียงจึงมีลักษณะของการ
ปกป้องทรัพยสิ์น การเงิน และมาตรการประหยดัค่าใชจ่้าย 

 2. ความเส่ียงด้านปฏิบติังาน (Operational risks) กระบวนการท างานท่ีมีอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัยจะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ ดงันั้น มหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องมีการ
ประเมินความเส่ียงในดา้นการปฏิบติังาน 
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 3. ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Image and reputation risks) ภาพพจน์ของมหาวิทยาลยัอาจ
เกิดความเสียงหาย เน่ืองจากมีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ ในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และระดับ
นานาชาติ 

 4. ความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั (Health and safety risks) ความเส่ียง
เก่ียวกับการเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั 

 5. ความเส่ียงด้านบุคลากร (Staff risks) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับพนักงานของ
มหาวิทยาลยั เป็นความเส่ียงจากบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบติัการ ความเส่ียงน้ี
คลอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล เช่น อตัราการลาออกของพนกังานมหาวทิยาลยั 

 6. ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
communication technology risks) เป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารของแต่ละหน่วยงาน จนถึงระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั ในการก าหนดให้มี
การจดัการความเส่ียงตามพื้นฐานความจ าเป็นของงานแต่ละงาน ตวัอยา่งของความเส่ียง เช่น การ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลการเรียกขอ้มูลกลบัคืน เป็นตน้ 

 สรุปว่า ปัจจยัเส่ียง คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได้
อยา่งไร และท าไม ทั้งน้ีสาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อจะไดว้ิเคราะห์
และก าหนดมาตรการลดความเส่ียงในภายหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ความหมายของการบริหารความเส่ียง 

 J.M. Rosenberg (อา้งถึงอ านาจ ปุญญะสิทธ์, 2556 : 62) การบริหารจดัความเส่ียง เป็น
วธีิการจกัการแกปั้ญหาของฝ่ายบริหาร เพื่อถนอมรักษาทรัพยแ์ละความสามารถสร้างรายไดข้อง
กิจการเอาไว ้จากความเส่ียงของการสูญเสียอยา่งคาดไม่ถึง 

 ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2550 : 19) ความบริหารเส่ียง หมายถึง กระบวนการในการป้องกนั
อ านาจและทรัพยสิ์นท่ีไดม้าของบริษทั โดยการลดโอกาสของการสูญเสียซ่ึงมาจากเหตุการณ์ท่ี
ไม่สามารถควบคุมได ้ 
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ดกัสัส ดบัเบิลยู, ฮบับาร์ด (อา้งถึงอ านาจ ปุญญะสิทธ์, 2556 : 63) การบริหารจดัความ
เส่ียง เป็นการระบุช้ีชัด ประเมินและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง ประกอบกับการใช้
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการอย่างประหยดัดว้ยความร่วมมือประสานงาน ดูแล ควบคุม
ความน่าจะเป็นท่ีเกิดจากผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนา 

 ส านกังานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (คู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่
ทั้งองคก์ร, 2552 : 8) การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการบริหารจดัการให้
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความ
เส่ียงลดลงอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับไดซ่ึ้งการจดัการความเส่ียงมีหลายวธีิ ดงัน้ี 

 1. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากไม่คุม้ค่าในการจดัการควบคุมหรือป้องกนัความเส่ียง 

 2. การควบคุมความเส่ียง  (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กร
ยอมรับได ้

 3. การกระจายความเส่ียง (Risk Sharing) หรือการโอนความเส่ียง เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเส่ียงใหผู้อ่ื้นช่วยแบ่งความรับผดิชอบไป 

 4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัสูง
มาก และหน่วยงานไม่อาจจะยอมรับได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

 สรุปว่า การบริหารความเส่ียง คือ การน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดี  โดยการให้ความเขา้ใจ
อยา่งลึกซ้ึงต่อความเส่ียงและผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน  

 กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดระดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
หน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหารจดัการความเส่ียงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อ
ป้องกนัหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวน้ีจะส าเร็จตอ้งมี
การส่ือสารใหค้นในองคก์รมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกนั 
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ตลอดจนควรมีการจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียง ทั้ งน้ีมี
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน (ดงัภาพท่ี 2) ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 แผนผงัภาพรวมของแนวการบริหารความเส่ียง 

 (ส านกังานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, คู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร, 2552 : 19) 

1. การก าหนดวตัถุประสงค ์(Set Objectives) เป็นการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ท่ี
ชดัเจนของแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนการปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลยัฯ หรือคณะ สถาบนั/ส านกั อย่างไรก็ตามภายในองค์กรเดียวกนั 
การก าหนดวัตถุประสงค์ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
วตัถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ เช่น มหาวิทยาลยัฯตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ส่วนทิศทางการด า เนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจนั้ น 
มหาวทิยาลยัและหน่วยงานภายในตอ้งมีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบติัราชการประจ าปี และ
แผนการปฏิบติัราชการ 4 ปี ท่ีสอดคล้องเก่ียวโยงกันไปจนถึงระดับหน่วยงานย่อย ระดับ
แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จนถึงระดบับุคคล ดงันั้นในคู่มือการบริหารความเส่ียงฉบบัน้ี
จะก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้3 ระดบั คือ 

การส่ือสาร 

2. การระบุความเส่ียง 

3. การประเมินความเส่ียง 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

5. การบริหาร / จดัการความเส่ียง 

ระบบสารสนเทศ 

1. ก าหนดวตัถุประสงค ์

6. 

การ

ราย

งาน 

1. 

การ

ติด

ตาม

ผล 

แล

ะ

ทบ

ทว

น 
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  1.1 วตัถุประสงค์ระดบัมหาวิทยาลยั หรือองคก์ร (Corporate Objective) เป็น
วตัถุประสงค์ของการด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามแผนการป ฏิบติัราชการ
ประจ าปีและแผนการปฏิบติัราชการ 4 ปี 

  1.2 วตัถุประสงคร์ะดบัคณะ ส านกั สถาบนั หรือโครงการ/กิจกรรม (Activities 
Objective) เป็นวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน หรือ
วตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนกบัวตัถุประสงคใ์น
แต่ละระดบัท่ีสูงข้ึน 

  1.3 วตัถุประสงคร์ะดบักระบวนการ (Key Process Objective) เป็นวตัถุประสงค์
ของแต่ละขั้นตอนหลักท่ีส าคญัท่ีตอบสนองให้การด าเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

2. การระบุความเส่ียง (Identify Risks) เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดี และ
ผลเสียต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และ
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และท าไม และเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ร่วมกนัระบุความ
เส่ียงและปัจจยัเส่ียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง 
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์โดยตอ้งค านึงถึง 

  2.1 สภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อยูใ่น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั 

  2.2 สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานและมหาวทิยาลยัฯ เช่น รูปแบบการบริหาร
สั่งการ การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โครงสร้างองคก์ร ระเบียบขอ้บงัคบัภายใน 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ และจดัล าดบัความเส่ียง 
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง (Impact) โดยอาศยัเกณฑ์มาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ท าให้การ
ตดัสินใจจดัการกบัความเส่ียงเป็นไปอยา่งเหมาะสม ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 

 3.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
ประเมินความเส่ียง ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดบัความเส่ียง (Risk Matrix) โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกบั
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หน่วยงานท่ีมีขอ้มูลตวัเลข หรือจ านวนเงินมาใชใ้นการวิเคราะห์อยา่งพอเพียง ส าหรับหน่วยงาน
ท่ีมีขอ้มูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตวัเลขหรือจ านวนเงินท่ีชดัเจนไดก้็ให้ก าหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพ 

  3.1.1 ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนด
เกณฑไ์ว ้5 ระดบั ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1   ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์เชิงปริมาณ  

ตวัอยา่ง   ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดบั โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกวา่ 
4 สูง 1-6 เดือนต่อคร้ังแต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อคร้ัง 
2 นอ้ย 2-3 ปีต่อคร้ัง 
1 นอ้ยมาก 5 ปีต่อคร้ัง 

 

ตารางท่ี 2   ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์เชิงคุณภาพ 

ตวัอยา่ง   ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดบั โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนขา้งสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 
2 นอ้ย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ คร้ัง 
1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน้ 

(ส านกังานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, คู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร, 2552 : 30) 

   3.1.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง (Impact) ก าหนด
เกณฑไ์ว ้5 ระดบั ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3   ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงเชิงปริมาณ 

ตวัอยา่ง   ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงปริมาณ 

ระดบั ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก > 10 ลา้นบาท 

4 สูง > 2.5 แสนบาท - 10 ลา้นบาท 

3 ปานกลาง >50,000 – 2.5 แสนบาท 

2 นอ้ย >10,000 – 50,000 บาท 

1 นอ้ยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

ตารางท่ี 4   ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงเชิงคุณภาพ 

ตวัอยา่ง   ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) เชิงคุณภาพ 
ระดบั ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด มีการสูญเสียทรัพยสิ์น 
อยา่งมหนัต ์มีการบาดเจบ็ถึงชีวติ 

4 ค่อนขา้งรุนแรง มีการสูญเสียทรัพยสิ์นมาก 
มีการบาดเจบ็สาหสัถึงขั้นพกังาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสิ์นมาก 
มีการบาดเจบ็สาหสัถึงขั้นหยดุงาน 

2 นอ้ย การสูญเสียทรัพยสิ์นพอสมควร 
มีการบาดเจบ็รุนแรง 

1 นอ้ยมาก มีการสูญเสียทรัพยสิ์นเลก็นอ้ย 
ไม่มีการบาดเจบ็รุนแรง 

(ส านกังานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, คู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร, 2552 : 31) 

  3.1.3 ระดบัความเส่ียง (Risk Matrix) ก าหนดเกณฑ์ไว ้4 ระดบั ไดแ้ก่ 
สูงมาก สูงปานกลาง และนอ้ย 

 3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง เป็นการน าความเส่ียงและ
ปัจจยัเส่ียงแต่ละปัจจยัท่ีระบุไวม้าประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง
ต่างๆ และประเมินระดบัความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเส่ียงเพื่อให้เห็น
ถึงระดบัของท่ีแตกต่างกนั ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเส่ียงไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงจะ
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ช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจดัทรัพยากรไดอ้ย่างถูกตอ้งภายให้งบประมาณก าลงัคน 
หรือเวลาท่ีมีจ  ากดัโดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ทั้งน้ีมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 

  3.2.1 พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) 
วา่มีโอกาส/ความถ่ีมากนอ้ยเพียงใดตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

  3.2.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีมี
ผลต่อมหาวิทยาลยั/หน่วยงาน ว่ามีระดบัความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 

  3.3 การวิเคราะห์ความเส่ียง เม่ือหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแลว้ ให้
น าผลท่ีไดม้าพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความ
เส่ียงต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดบัของความเส่ียงในระดับใด ซ่ึงจะท าให้
หน่วยงานทราบวา่มีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตอ้งบริหารจดัการก่อน 

  3.4 การจดัล าดบัความเส่ียง เม่ือไดค้่าระดบัความเส่ียงแลว้จะน ามาจดัล าดบั
ความรุนแรงของความเส่ียงท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลัยฯหรือ คณะ/ส านัก/สถาบนั เพื่อพิจารณา
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเส่ียงท่ีส าคญัใหเ้หมาะสม โดยพิจารณาจาก
ระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีประเมินไดต้ามตารางวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงมาก 
และหรือสูง มาจดัท าแผนการบริหาร/จดัการความเส่ียงในขั้นตอนต่อไป  

4. การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการประเมินกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึน เพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยควบคุมความเส่ียง หรือปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร ซ่ึงกิจกรรมการควบคุมจะท าให้มัน่ใจได้ว่าผูรั้บผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการ
สอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีตอ้งการ สามารถช่วยป้องกนัและช้ีให้เห็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ
วตัถุประสงคไ์ด ้ 

  การแบ่งประเภทการควบคุมมี 4 ประเภท คือ 

              4.1 การควบคุมเพื่อป้องกนั (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนด
ข้ึนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงและขอ้ผดิพลาดตั้งแต่แรก  
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  4.2 การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detect Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนด
ข้ึนเพื่อคน้พบขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

  4.3 การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริม
หรือกระตุน้ใหเ้กิดความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

  4.4 การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนด
ข้ึนเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถู้กตอ้ง หรือเพื่อหาวิธีการแกไ้ขไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดซ ้ าอีก
ในอนาคต 

5. การบริหารความเส่ียง เป็นการน ากลยทุธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใชป้ฏิบติั เพื่อลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง หรือลดความเสียหายของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียง ใน
การด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ียงัไม่มีกิจกรรมควบคุมความเส่ียง หรือท่ีมี
อยูแ่ต่ยงัไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจดัการความเส่ียง 

 ทางเลือกในการจัดการความเส่ียง การจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี และส ามารถ
ปรับเปล่ียนหรือน ามาผสมผสานให้เหมาะกบัสถานการณ์ได ้โดยสามารถจดัแบ่งวิธีจดัการได้
หลายวธีิ ดงัน้ี 

  5.1 การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกนัท่ีจะยอมรับ
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากไม่คุม้ค่าในการจดัการหรือป้องกนัความเส่ียง ท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การสร้างระบบควบคุม แต่อยา่งไรก็ตามการบริหารความเส่ียงดว้ยวิธีน้ีก็จะตอ้งมีการติดตามเฝ้า
ระวงัความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

  5.2 การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน
หรือการออกแบบวธีิการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีหน่วยงานยอมรับได ้

  5.3 การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เป็นการ
กระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงใหห้น่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

  5.4 การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการกบัความเส่ียงท่ี
อยู่ในระดบัสูงมาก และไม่อาจยอมรับความเส่ียงไดจึ้งตอังตดัสินใจยกเลิกท่ีจะก่อให้เกิดความ
เส่ียงนั้นไป 
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6. การรายงาน เป็นการรายงานผลการวเิคราะห์ ประเมินและบริหารจดัการความเส่ียง วา่
มีความเส่ียงท่ียงัเหลืออยูห่รือไม่ ถา้ยงัมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดบัความเส่ียงสูงมากเพียงใด และมี
วิธีการจดัการความเส่ียงนั้นอยา่งไร ทั้งน้ีการบริหารความเส่ียงจะเกิดผลส าเร็จไดต้อ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากผูบ้ริหาร ซ่ึงหลงัจากทราบผลการประเมินความเส่ียงและน าความเส่ียง
ท่ียงัเหลืออยู่ในระดบัสูงมาก และหรือสูง มาก าหนดวิธีการจดัการความเส่ียงแลว้ จะตอ้งจดัท า
รายงานผลการบริหารความเส่ียง 

  6.1การจดัท ารายงานผลการบริหารความเส่ียง ให้จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย รายงานผลการบริหารความเส่ียง แผน
บริหารความเส่ียง แบบติดตามผลการบริหารความเส่ียง 

  6.2 การจัดท ารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

7. การติดตามผลและทบทวน เป็นการติดตามผลภายหลงัจากไดด้ าเนินการตามแผนการ
บริหารความเส่ียงแลว้ เพื่อให้มัน่ใจว่าแผนบริหารความเส่ียงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของ
ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจดัการกบัความเส่ียง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง รวมถึงเป็น
การทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงในทุกขั้นตอน เพื่อพฒันาระบบให้
ทนัสมยัและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานจริงเป็นประจ าทุกปี โดยมีเป้าหมายการติดตามผล คือ 

  7.1 เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจดัการความเส่ียง 
รวมทั้งติดตามผลการจดัการความเส่ียงท่ีไดมี้การด าเนินการไปแลว้ วา่บรรลุผลตามวตัถุประสงค์
ของการบริหารความเส่ียงหรือไม่ 

  7.2 เป็นการตรวจสอบความคืบหนา้ของมาตรการควบคุมท่ีมีการท าเพิ่มเติมว่า
แลว้เสร็จตามก าหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับไดห้รือไม่ 

 สรุปวา่ กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นวธีิการบริหารจดัการเก่ียวกบัการสงวนรักษา
ทรัพยสิ์นใหค้งอยู ่และสร้างพลงัรายไดใ้หก้บัองคก์รเพื่อคุม้กนัความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดข้ึน 
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3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 41) กล่าวว่า ตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ 
สถานภาพ อายุ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรง่าย
ต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลเป็นลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั 
คือเพศหญิงมีแนวโนม้ มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย
ไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสารนั้นดว้ย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม 
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 

 2. อายุ (Age) เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและ
พฤติกรรม คนท่ีอายุนอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกวา่
คนท่ีอายุมาก ในขณะท่ีคนอายุมากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบติัระมดัระวงั 
มองโลกในแง่ร้ายกวา่คนท่ีมีอายุนอ้ย เน่ืองจากผา่นประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการ
ใช้ส่ือมวลชนก็ต่างกนั คนท่ีมีอายุมากมกัจะใช้ส่ือเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความ
บนัเทิง 

 3. การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมแตกต่างกนัคนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บข่าวสารท่ีดีเพราะ
เป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือ
เหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีคนมีการศึกษาต่างมกัจะใช้ส่ือประเภทวิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ 
หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาวา่งพอก็จะใชส่ื้อส่ิงพิมพว์ิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลา
จ ากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพม์ากกวา่ประเภทอ่ืน 

             4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social status and Economy) หมายถึง อาชีพ รายได ้
และสถานภาพทางสังคมของบุคคล มีอิทธิพลอยา่งส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร
เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีต่างกัน ปัจจัย
บางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บสารแต่ละคน เช่น ปัจจยัทางจิตวิทยา และสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อ
การรับข่าวสาร 
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 5. ครอบครัว (Family) หมายถึง กลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัทาง
สายเลือด การแต่งงาน หรือการรับอุปการะให้เขา้มาอยูร่่วมกนั ค่านิยมและทศันคติของบุคคลจะ
ถูกสร้างข้ึนโดยครอบครัว ลกัษณะครอบครัวท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลต่อพฤติกรรมการท่ีแตกต่างกนั
ดว้ย ดงันั้น การศึกษาครอบครัวจึงตอ้งเขา้ใจลกัษณะครอบครัวในรูปของวฏัจกัรของครอบครัว  

 ครรชิต สลบัแสง (2540) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัด้านบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานดงัน้ี 

 1. ประสบการณ์ในการท างาน มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในงาน บุคคลท่ีท างาน
มานานจะมีความรู้ ความช านาญในงานมากข้ึน ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงานท่ีท า 

 2. เพศ แมว้า่งานวจิยัหลายช้ินจะแสดงวา่เพศไม่มีความสัมพนัธ์ในการท างาน แต่ก็ข้ึนอยู่
กบัลกัษณะงานท่ีท าดว้ยว่าเป็นงานลกัษณะใด รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัระดบัความทะเยอะทะยาน
และความตอ้งการดา้นการเงิน เพศหญิงมีความอดทนท่ีจะท างานท่ีตอ้งใชฝี้มือแรงงานท่ีตอ้งการ
ความละเอียดอ่อนมากกวา่เพศชาย 

 3. จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ งานซ่ึงตอ้งการความสามารถหลายอยา่งประกอบ
กนั ตอ้งมีสมาชิกท่ีทกัษะในงานหลายดา้นและความปรองดองกนัของสมาชิกในการท างานมี
ส่วนจะน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน 

 4. อายุ แม้จะมีผลต่อการท างานไม่เด่นชัด แต่อายุก็เก่ียวข้องกับระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผูมี้อายุมากมกัมีประสบการณ์ในการท างานมานานแต่ก็ข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะงานและสถานการณ์ในการท างาน 

 5. เวลาในการท างาน ในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในการท างานมากกวา่ท่ีจะตอ้ง
ท างานในเวลาท่ีผูอ่ื้นไม่ตอ้งท างาน เพราะเก่ียวกบัการพกัผอ่นและการสังสรรคก์บัผูอ่ื้นดว้ย 

 6. เชาวปั์ญญา เชาวปั์ญญากบัความพึงพอใจในการท างานข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ และ
ลกัษณะงานท่ีท าในบางลกัษณะไม่พบความแตกต่าง แต่ในลกัษณะงานบางอย่างพบว่ามีความ
แตกต่างกนั 

 7. การศึกษา มีผลไม่เด่นชดันกักบัความพึงพอใจในการท างาน แต่มกัข้ึนอยูก่บังานท่ีท า
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่ 
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 8. บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการท างานข้ึนอยู่กบัเคร่ืองมือวดับุคลิกภาพ เน่ืองจาก
เคร่ืองมือมีความไม่เท่ียงตรง อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือคนท่ีมีอาการของโรค
ประสาทมกัจะไม่พอใจในการท างาน เป็นเหตุให้เกิดโรคประสาทไดเ้พราะเครียดกบัภาวะไม่พึง
พอใจในการท างาน 

 9. ระดบัเงินเดือน เงินเดือนมีส่วนในความพึงพอใจในการท างาน เงินเดือนท่ีมากพอแก่
การด ารงชีวิตตามสภาพท าให้บุคคลไม่ตอ้งด้ินรนมากนกัท่ีจะไปท างานเพิ่มนอกเวลางาน และ
เงินเดือนยงัเก่ียวขอ้งกบัความสามารถหาปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญัแก่การด ารงชีพอีกดว้ย 

 10. แรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความตอ้งการของ
บุคคล โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปัจจยัตวัผูท้  างานเองก็จะสร้างความพึงพอใจในการท างาน 

 11. ความสนใจในงาน บุคคลท่ีสนใจในงานและไดท้ างานท่ีตนถนดั พอใจจะมีความสุข
และพึงพอใจในการท างานมากกวา่บุคคลท่ีมีศูนยค์วามสนใจในชีวติไม่ไดข้ึ้นอยูท่ี่ท  างาน  

 สรุปว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนอยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคน ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ปัจจยัความเส่ียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ คือ ดา้นการเรียนสอน ดา้นการเงิน ดา้นความมัน่ใจทางการ
ศึกษา ดา้นส่ิงแวดล้อม และดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยั โดยปัจจยัความเส่ียงของ
สถานศึกษาในเมือง นอกเมืองและในภูมิภาคมีความแตกต่างกนั แนวทางการบริหารความ
เส่ียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ปัจจยัความเส่ียงดา้นการเรียนการสอน
ควบใช้วิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุม และหามาตรการในการป้องกนัความเส่ียง
รวมไปถึงถ่ายโอนความเส่ียง ปัจจยัความเส่ียงดา้นการเงินควรใชว้ิธีการบริหารความเส่ียงโดย
การควบคุมและหามาตรการในการป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีคือชุมชน 
ผูป้กครอง และผูป้ระกอบการ ปัจจยัความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมควรใช้วิธีการบริหารความ
เส่ียงโดยการควบคุม และหามาตรการในการป้องกนัความเส่ียงรวมไปถึงถ่ายโอนความเส่ียง 
ปัจจยัความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัควรใช้วิธีการควบคุมและหามาตรการ
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ในการป้องกันความเส่ียงรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผูป้กครอง บุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ณัชธิญา ปัทมทตัตานนท ์(2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การจดัการความเส่ียงท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวดัปทุมธานี 
ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการความเส่ียงของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จงัหวดัปทุมธานี มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัโดยเรียงจาก
ค่าสูงสุดไปถึงต ่าสุดคือ ความเส่ียงดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบ และ
ดา้นกลยุทธ์  ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัโดยเรียงจากค่าสูงสุด
ไปถึงต ่าสุดคือ ดา้นความมุ่งมัน่ในชีวิต ดา้นความสามารถในการปรับตวั และดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความเส่ียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวดัปทุมธานี มี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวก อยู่ในระดบัปานกลาง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และการ
จดัการความเส่ียงส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

มนธิชา แสวงั (2553) การบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดศึ้กษาระดบั
ความเส่ียงรวมทั้งแนวทางในการจดัท าการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบวา่ 1) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดา้นการด าเนินการ ดา้นกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
มีความเส่ียงอยู่ในระดบัน้อย แสดงว่าผูบ้ริหารระดบัสูงของส่วนงานสามารถยอมรับความ
เส่ียงได้ทั้งสามประเด็น แต่ตอ้งมีการควบคุมการปฏิบติังานในสามส่วนดงักล่าวด้วย ส่วน
ความเส่ียงด้านการเงินและงบประมาณมีความเส่ียงอยู่ในระดับสูง ผูบ้ริหารระดับสูงไม่
สามารถยอมรับความเส่ียงได ้ตอ้งมีการจดัการความเส่ียงในดา้นการเงินและงบประมาณใน
ภาพรวม การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทั้ง 4 ดา้น มีความเส่ียงอยูใ่นระดบั
นอ้ย สามารถยอมรับความเส่ียงได ้แต่ตอ้งมีกิจกรรมควบคุมในทุกๆ ดา้น 2) แนวทางในการ
จดัท าการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้แก่ การจดัอบรมส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงแก่ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบั รวมทั้งการจดัท า
แผนบริหารความเส่ียงโดยให้ความส าคญัต่อความเส่ียงดา้นยุทธ์ศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
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สามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนความเส่ียงดา้นการเงินและ
งบประมาณ ไดแ้ก่ความเส่ียงต่อการไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลลดลงในอนาคต 

สุมนา เสือเอก (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อการบริหารความ
เส่ียงโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ผูบ้ริหารชายมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารความเส่ียงสูงกว่าผูบ้ริหารหญิงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ทุกด้าน 3) 
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเส่ียงสูงกว่า
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ทุกดา้น 4) 
ผูบ้ริหารท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกบัต ่า และผูบ้ริหารท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางกบัต ่า 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 แต่ผูบ้ริหารท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกบั
ปานกลางมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

นิตยร์ดี ใจอาษา (2554) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการ
บริหารจดัการในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีความ
คิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจดัการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวมทั้ง 4 
ดา้นประกอบดว้ยด้านการวางแผน ด้านการจดัการ ดา้นการน า และดา้นการควบคุม อยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการ
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพบว่า บุคลากรท่ีมี เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนัมีความคิดเห็นต่อกระบวนการ
การบริหารจดัการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั 

สาวิตรี งว้นหอม (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัความเส่ียงกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยความเส่ียง
สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละตวัแปรเรียงจากค่ามากไปหาค่า
นอ้ยดงัน้ี ปัจจยัความเส่ียงดา้นวสัดุทรัพยากร ปัจจยัความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยั
ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน ปัจจยัความเส่ียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ ปัจจยัความ
เส่ียงต่อผลผลิตและการบริการ ปัจจยัความเส่ียงดา้นบุคลากร ปัจจยัความเส่ียงดา้ยเทคโนโลย ี
ปัจจัยความเส่ียงด้านสังคมและวฒันธรรม และปัจจัยความเส่ียงในโครงสร้างนโยบาย
สถานศึกษา ยกเวน้ปัจจยัความเส่ียงดา้นการเมืองและกฎหมายมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง  ส าหรับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิต ดงัน้ี คุณภาพโดยทัว่ไป ความพึงพอใจใน
การท างาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการขาดงาน 
และการออกกลางคนัของนักเรียน อยู่ในระดบัน้อย  ปัจจยัความเส่ียงกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

กญัญา ฤทธ์ิสาคร (2557) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารความเส่ียงกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาสังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบริหารความเส่ียง 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้งในภาพรวมและรายดา้น 2) การปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัปทุมธานี อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดทั้งในภาพรวมและรายดา้น 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารความเส่ียงกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาสังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

ประณต มีสอน (2559) ไดศึ้กษารูปแบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า สภาพ แนวทางและกระบวนการการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มี 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ 2) การก าหนดวตัถุประสงค์ 3) การระบุเหตุการณ์ 4) การ
ประเมินความเส่ียง 5) การตอบสนองต่อความเส่ียง 6) กิจกรรมการควบคุมความเส่ียง 7) 
สารสนเทศและการส่ือสาร และ 8) การติดตามประเมินผล และมีขั้นตอนระบบในการ
ด าเนินงาน ส่วนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส านักงานกอง
นโยบายและแผนเป็นผูรั้บผิดชอบประสานงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวบรวม
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง จัดท ารายงานต่อมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวทิยาลยั  

ส าหรับผลการสร้างรูปแบบบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ คือ 1) การน าองค์กร 2) 
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 3) การก าหนดวตัถุประสงค ์4) การประเมินความเส่ียง 5) การ
ควบคุมความเส่ียง 6) สารสนเทศและการส่ือสาร และ 7) การติดตามประเมินผล  ส่วนผลการ
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ตรวจสอบคุณภาพบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินรูปแบบการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  รูปแบบการบริหารความเส่ียง
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 2 ดา้น คือ ดา้นความเป็นไปไดส้ามารถน าไป
ปฏิบติัไดใ้นสถานการณ์จริง และดา้นความเป็นประโยชน์มหาวิทยาลยัสามารถเตรียมความ
พร้อมและรองรับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเก่ียวกบัการบริหารความ
เส่ียงไดต้ลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียงเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



34 

 

 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 ในการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี    

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรและมาตรวดั 

3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล         

5. การจดัท าและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เน่ืองจาก
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัตามการจดั
โครงสร้างการบริหารความเส่ียง โดยแบ่งออกเป็น  1. คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 90 คน 2. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ  านวน 85 คน 3. คณะครุศาสตร์ จ านวน 88 คน และ 4. คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 106 คน 5. สถาบนัวิจยัและพฒันา จ านวน 8 คน 6. ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 15 คน 7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 22 คน 8. ส านกัศิลปะและวฒันธรรม จ านวน 5 คน 9. ส านกัอธิการบดี จ านวน 88 คน 10. 
ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน 3 คน 11. ศูนยภ์าษา จ านวน 4 คน 12. ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 คน 13. โครงการบณัฑิตศึกษา จ านวน 4 คน 14. กลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 3 คน รวม
ทั้งส้ิน 525  คน (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)  
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

เลือกมาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ และ 10 
หน่วยงาน สุ่มตวัอยา่งตารางของ (Taro Yamane, 1973 : p. 727-729) จ านวน 525 คน โดยใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบค านึงถึงความน่าจะเป็น สุ่มแบบช่วงชั้น (Stratified Sampling) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% และยอมใหค้ลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5   จ านวนประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

คณะ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
คณะวทิยาการจดัการ 90  38 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85   36 
คณะครุศาสตร์ 88   37 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 106   45 
สถาบนัวจิยัและพฒันา 8 4 
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 15 6 
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 22 9 
ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 5 2 
ส านกัอธิการบดี 88 37 
ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา 3 1 
ศูนยภ์าษา 4 2 
ศูนยค์อมพิวเตอร์ 4 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา 4 2 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 1 

รวม 525   222 
วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

หลงัจากสุ่มแบบช่วงชั้น (Stratified Sampling) แลว้ จะท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เพื่อให้ทุก ๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่า ๆ กนั เม่ือท าการแจก
แบบสอบถามให้กบัอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งแทจ้ริง  
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2. ตัวแปรและมาตรวดั 

 การบริหารขั้นพื้นฐาน POCCC โดย เฮนร่ี ฟาโยล (Henry Fayol : 1841-1952) ต่อมาไดถู้ก
ดัดแปลงมาเป็น POSDCORB โดย Luther Gulick และ Lyndall Urwick (1973) หลังจากนั้ นก็ถูก
ปรับเปล่ียนดดัแปลงอีกคร้ังมาเป็น POLE หรือ PODC ในปัจจุบนั (อุทยั  เลาหวิเชียร: 2548) ซ่ึง
ผูว้จิยัไดน้ าสาระดงักล่าวมาใชเ้ป็นกรอบการวจิยัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตวัแปร ประกอบดว้ย 

1. ดา้นการวางแผน (Planning) มีค  าถาม 5 ค าถาม โดยปรับปรุงจากงานวิจยัของนิตยร์ดี ใจ
อาษา (2554) เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 

  1.1 มหาวิทยาลยัมีการจดัท านโยบาย แผน และโครงการในการปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์

  1.2 แผนท่ีจัดท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์  เป้ าหมาย วิ ธีการด าเนินงาน 
งบประมาณ อตัราก าลงัและระยะเวลาด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

  1.3 ผูบ้ริหารมีการวางแผนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

  1.4 มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพทางการบริหาร 

  1.5 มีการทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมแผนงานเป็นประจ าทุกปี 

2. ดา้นการจดัองคก์ร (Organizing) มีค  าถาม 5 ค าถาม 

  2.1 มีการจัดวางโครงสร้างตามอ านาจหน้าท่ีและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวทิยาลยั 

  2.2 ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจ
ตามล าดบัชั้น 

  2.3 ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรสอดคล้องกับต าแหน่งและภารกิจของ
มหาวทิยาลยั 

  2.4 มีการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 
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  2.5 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปล่ียนการ
ปฏิบติังานไดต้ามสถานการณ์ 

3. ดา้นการสั่งการ (Directing) มีค  าถาม 5 ค าถาม 

  3.1 ผู ้บังคับบัญชามีการสั่ งการ ให้ค  าแนะน าและช้ีน าในการป ฏิบัติงาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 

  3.2 ผูบ้ริหารสามารถโน้มน้าว จูงใจ และบริหารจดัการเพื่ อท าให้การปฏิบติังาน
เกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

  3.3 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการภายใน
มหาวทิยาลยั 

  3.4 ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในมหาวทิยาลยัไดดี้ 

  3.5 ผูบ้ริหารสามารถใชภ้าวะผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

4. ดา้นการควบคุม (Controlling) มีค  าถาม 5 ค าถาม 

  4.1 มีการท าขอ้ตกลงการปฏิบติังานราชการระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้ริหาร 

  4.2 มหาวิทยาลัยมี กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบติังานของบุคลากร  

  4.3 มีการควบคุมการท างานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร 

  4.4 มีกระบวนการหรือวธีิการควบคุมการปฏิบติัการเชิงป้องกนัอยา่งเป็นระบบ 
  4.5 ผูบ้ริหารมีการแจง้ผลการประเมินการปฏิบติังานใหบุ้คลากรรับทราบและ
แกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงาน 

ส าหรับองค์ประกอบการบริหารความเส่ียงไดต้วัแปรและมาตราวดัโดยประยุกต์ใช้ตาม
คู่มือการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (2552) เน่ืองจากมีองค์ประกอบการ
บริหารความเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ซ่ึงสามารถสรุปเป็นปัจจยัเส่ียงในดา้น
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
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  1. ด้านกลยุทธ์ มีค าถาม 5 ข้อ โดยปรับปรุงจากงานวิจยัของณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ 
(2553) เร่ือง การจดัการความเส่ียงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 

   1.1 มีการจดัท านโยบาย วสิัยทศัน์ และแผนยทุธศาสตร์โดยใหทุ้กหน่วยงานมีส่วน
ร่วม 

   1.2 มีการก าหนดยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัตรงกบัความตอ้งการของหน่วยงาน
และสภาพแวดลอ้มภายนอก 

   1.3 การเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการวางแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยักบั
บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

   1.4 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกล
ยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง 

   1.5 มีการทบทวน ปรับปรุงแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 

  2. ดา้นบุคลากร มีค าถาม 5 ขอ้ 

   2.1 มีการก าหนดภาระงานและปริมาณงานของอาจารยแ์ละบุคลากรเหมาะสมตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยั 

   2.2 อาจารยแ์ละบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั 

   2.3 มหาวทิยาลยัสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรทุกคนมีโอกาสกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งหนา้ท่ี 

   2.4 มหาวทิยาลยัมีการวางแผนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นรูปธรรม 

   2.5 บุคลากรไดรั้บผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง สิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ 
อยา่งยติุธรรมและเหมาะสม 
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3. ดา้นการเงิน มีค าถาม 5 ขอ้ 

  3.1 มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ ค่าใช้จ่ายรายหัวเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน 

  3.2 มีการจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีชดัเจนตามความจ าเป็นเหมาะสม 

   3.3 มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลรายงานการใชเ้งิน และผลการด าเนินงาน 

   3.4 การจดัท ารายงานการเงินทุกเดือนและเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

   3.5 มหาวทิยาลยับริหารงบประมาณดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

  4. ดา้นทรัพยสิ์น มีค าถาม 5 ขอ้ 

   4.1 มหาวทิยาลยัมีการระดมทรัพยากรและการใชท้รัพยากรอยา่งเกิดประโยชน์
สูงสุด 

   4.2 บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบปฏิบติัในการการจดัซ้ือจดัจา้ง 

   4.3 มหาวทิยาลยัส ารวจความตอ้งการดา้นวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อการด าเนินการให้
เหมาะสมท่ีเพียงพอ 

   4.4 มหาวทิยาลยัมีการจดัซ้ือ จดัจา้งถูกตอ้งตามระเบียบงานพสัดุครุภณัฑ์ 

   4.5 กระบวนการในการจดัซ้ือ จดัจา้ง โปร่งใสและตรวจสอบได ้

  5. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มีค าถาม 5 ขอ้ 

   5.1 ความพร้อมในระบบการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลยั
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

   5.2 อาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวทิยาลยัสามารถน าความรู้ดา้นเทคโนโลยมีาใชใ้น
การปฏิบติังาน 

   5.3 เทคโนโลยท่ีีใชมี้ความทนัสมยัส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 

   5.4 มีการรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีส าคญั มี
การป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่สมควร 
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   5.5 การจดัระบบสารสนเทศในหน่วยงานสนองตอบต่อความตอ้งการของบุคลากร
ไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

  6. ดา้นการปฏิบติังาน มีค าถาม 5 ขอ้ 

   6.1 บุคลากรยอมรับนโยบาย มาตรการ และขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยั 

   6.2 อาจารยแ์ละบุคลากรร่วมกนัปรับปรุงพฒันาวธีิการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ย
นวตักรรมใหม่ๆ 

   6.3 อาจารยแ์ละบุคลากรมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานเพื่อความส าเร็จตามเกณฑ ์หรือ
ตวัช้ีวดัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

   6.4 อาจารยแ์ละบุคลากรยอมรับการเปล่ียนแปลงเม่ือมหาวิทยาลยัมีการพฒันาหรือ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงวธีิการปฏิบติังาน 

   6.5 มหาวทิยาลยัมีการปรับปรุงคู่มือและวธีิการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

3. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลกัษณะของแบบสอบถามใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดว้ยกนัทั้งหมด 4 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากรประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่ง คณะและหน่วยงาน โดยเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวและเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close-Ended Response Question) จ านวน 5 ขอ้ ซ่ึงเป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบประเภท
นามบญัญติัและเรียงล าดบั (Nominal and Ordinal Scale) 
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ส่วนที ่2 การประเมินการบริหาร 

การประเมินความส าคัญของบุคลากรทีม่ีต่อกระบวนการการบริหาร 

เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการ
ในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550 : 46) ดงัน้ี 

ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด     เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 
ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก             เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 4   
ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง                 เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 3 
ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย                เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 2 
ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด                    เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 1 

 คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียช่วงชั้น (Weight mean score) โดยใชเ้กณฑ์การจดั
ระดบัค่าเฉล่ียไดก้ าหนดระดบัช่วงคะแนนเร่ิมตน้ตั้งแต่ 1.00 – 5.00 โดยแบ่งช่วงคะแนนส าหรับแต่
ละระดบัไวเ้ท่ากบั 0.8  

 จากสูตร ความกวา้งอนัตรภาคชั้น =  

                                                                                          =   5-1 

                                                                   =    0.80 

การแปลความหมายของค่าเฉล่ียแต่ละระดบัจะสามารถแบ่งค่าคะแนนเฉล่ียได ้5 ระดบั ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง       4.21 – 5.00 มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด      
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง      3.41 – 4.20 มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก    
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง      2.61 – 3.40 มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง      1.81 – 2.60 มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง      1.00 – 1.80 มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด    
 
 
 

ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต  ่าสุด
     จ านวนชั้น 
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 ส่วนที ่3 การประเมินการบริหารความเส่ียง 

การประเมินความส าคัญของบุคลากรทีม่ีต่อการบริหารความเส่ียง 

 เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารความเส่ียงใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะมีความแตกต่างกันอย่างไร มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด โดย
แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  

ปัจจยัเส่ียงอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 
ปัจจยัเส่ียงอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 4 
ปัจจยัเส่ียงอยูใ่นระดบัความส าคญัปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 3 
ปัจจยัเส่ียงอยูใ่นระดบัความส าคญันอ้ย   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 2 
ปัจจยัเส่ียงรอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด    เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 1 

 คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียช่วงชั้น (Weight mean score) โดยใชเ้กณฑ์การจดั
ระดบัค่าเฉล่ียไดก้ าหนดระดบัช่วงคะแนนเร่ิมตน้ตั้งแต่ 1.00 – 5.00 โดยแบ่งช่วงคะแนนส าหรับแต่
ละระดบัไวเ้ท่ากบั 0.8 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550 : 46) 

  

              จากสูตร ความกวา้งอนัตรภาคชั้น = 

     =  5-1      

     =  0.80 

 การแปลความหมายของค่าเฉล่ียแต่ละระดบัจะสามารถแบ่งค่าคะแนนเฉล่ียได้ 5 ระดับ 
ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 มีปัจจยัเส่ียงอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 มีปัจจยัเส่ียงอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40        มีปัจจยัเส่ียงอยูใ่นระดบัความส าคญัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 มีปัจจยัเส่ียงอยูใ่นระดบัความส าคญันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80        มีปัจจยัเส่ียงอยูใ่นระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด-ขอ้มูลท่ีมีค่าต  ่าสุด 
จ านวนชั้น 
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 ส่วนที ่4 ขอ้มูลความคิดเห็นเพิ่มเติม / ขอ้เสนอแนะ 

4.1 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม 

ค าถามเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อพฒันา 
และลดปัจจยัความเส่ียงท่ีมีต่อการบริหารจดัการให้ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากรมหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบุรี 

 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 การสร้างแบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้แนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเชิงเน้ือหาและเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด  

2. จดัสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดให้คลอบ
คลุมถึงวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของการศึกษา 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาประธานและคณะกรรมการควบคุม
สารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และขอค าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหแ้บบสอบถาม
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและสมมติฐานของงานวจิยั 

4. น าข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาปรับปรุงแบบสอบถามจากนั้นน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ัง ก่อนน าไปทดลองใช ้

5. น าแบบสอบถาม ไปทดลองกบัตวัอยา่ง Try Out จ านวน 30 ราย เพื่อน าผลไปวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 222 ชุด 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการประยุกตใ์ช้เคร่ืองมือวดัระดบัความส าคญั เพื่อศึกษาผลกระทบและ
ความแตกต่างของบุคลากรต่อการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยแบ่งลกัษณะของ
ขอ้มูลออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อ
สอบถามขอ้มูลบุคลากร จ านวน 222 ชุด และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชห้ลกัการทางสถิติ 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น รายงานการวิจยัจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ อีกทั้ง การสืบคน้
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

5. การจัดท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การจัดท าข้อมูล 

 เม่ือไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีศึกษาแลว้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีได้
จากเอกสารต่างๆ และจากแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูลไว ้มาวเิคราะห์ถึงความส าคญั
ต่อการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จะมีผลกระทบกนัอยา่งไร จากนั้นน ามาตีความ
ในแบบสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานมาประกอบในการอภิปรายโดยจดัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ท าการตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกไป 

 2. ท าการลงรหสั (Coding) แลว้น าขอ้มูลมาบนัทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 3. ท  าการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการวิจยัคร้ังน้ีใช้ระดบันัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 (Level of Significance) 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และน าเสนอเป็นค่าร้อยละ(Percentage)ในการวเิคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี1  

 2. การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 
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 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ดงัน้ี 

  3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหาร
จดัการในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี จ  าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง คณะและหน่วยงาน
โดยการทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ถ้าพบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe Post hoc Comparison) 

  3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ  าแนกตามเพศ โดยการวิเคราะห์ค่าที  (t-test) แบบ 
Independent และจ าแนกตามอายุ, ระดบัการศึกษา และต าแหน่งของบุคลากรโดยการวิเคราะห์ค่า
เอฟ (F-test) 

6. สถิตทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าสถิติพื้นฐาน พื้นฐานประกอบดว้ย 

  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:39) 

  1.2 ค่าเฉล่ียเลขคณะ (Mean) เพื่อใช้อธิบายลกัษณะข้อด้านต่างๆ (กลัยา วานิชย์
บญัชา. 2545:39) 

  1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพื่อใช้อธิบายลกัษณะ
พื้นฐานของขอ้มูล (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:39) 

 2. สถิติท่ีใช้ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการทดสอบความเช่ือถือได้ของ
แบบสอบถามหรือเป็นค่าท่ีใชว้ดัความสอดคลอ้งภายในของค าตอบ โดยใชห้าค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
(α - Coefficent) โดยใชสู้ตรของ Cronbach (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:39) 

 3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม ใช้
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) (ชูศรี วงศ์รัตน์. 2534 : 249) 
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และ ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแล้วคือมีนัยส าคญั 0.05 หรือ 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545 : 332 – 333) 

  3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างปัจจยัด้านการ
บริหารกบัองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ใชก้ารวิเคราะห์ความ
แตกต่างดว้ย Paired Samples Test 

 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบเน้ือหาผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความครบถว้น และสอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา 

 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ ผูว้จิยัพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอน แบช็อลัฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามไดค้่าอลัฟ่าแสดง
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96  และไดท้ดสอบค่าความเช่ือมัน่เพิ่มเติมกบัแบบสอบถามในส่วนการ
บริหารและความเส่ียงไดค้่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่ 

 ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ได้ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามแต่ละประเด็น และค่าความ
เช่ือมัน่รวมอยู่ระหว่างค่า 0.7 – 1.00 นอกจากน้ีแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนยงัได้ผ่านการตรวจสอบ
เน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิเรียบร้อยแลว้ จึงไดส้รุปว่าแบบสอบถามท่ีไดส้ามารถน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545 : 332 – 333) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารความเส่ียง Cronbach’s Alpha (n=30) 
หลกัการบริหาร 

1. ดา้นการวางแผน 
2. ดา้นการจดัองคก์าร 
3. ดา้นการสัง่การ 
4. ดา้นการควบคุม 

0.87 
0.84 
0.85 
0.84 
0.75 

ปัจจยัความเส่ียง 
1. ดา้นกลยทุธ์ 
2. ดา้นบุคลากร 
3. ดา้นดา้นการเงิน 
4. ดา้นทรัพยสิ์น 
5. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ดา้นการปฏิบติังาน 

0.90 
0.91 
0.88 
0.92 
0.73 
0.91 
0.93 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี” ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา 

ส่วนท่ี 2 สถิติเชิงอนุมาน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นเพิ่มเติม / ขอ้เสนอแนะ 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 222 
ตวัอยา่งท่ีผา่นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือและท าการวเิคราะห์โดยวธีิทางสถิติ ผูว้จิยัไดก้  าหนด
สัญลกัษณ์ต่างๆ และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

     n   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
     x  แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
     S.D.  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     p-value แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
     t  แทน ค่าสถิติท่ีใชก้รณีขอ้มูลมีการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
     F  แทน ค่าสถิติท่ีใชก้รณีขอ้มูลมีการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
     *  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.1 การน าเสนอการวเิคราะห์ข้อมูล  

 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ค าอธิบายโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามล าดบัดงัน้ี 
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ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา 

       1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง คณะและหน่วยงาน โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ 

       1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหาร ในดา้น
การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และการควบคุม 

       1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารความเส่ียง ใน
ดา้นดา้นกลยทุธ์ การเงิน ทรัพยสิ์น เทคโนโลยสีารสนเทศ การปฏิบติังาน และบุคลากร 

ส่วนที่ 2 สถิติเชิงอนุมาน 

        2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อ
กระบวนการบริหาร ในดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และการควบคุม 

        2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อการ
บริหารความเส่ียง ในดา้นดา้นกลยทุธ์ การเงิน ทรัพยสิ์น เทคโนโลยสีารสนเทศ การปฏิบติังาน และ
บุคลากร 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลความคิดเห็นเพิ่มเติม / ขอ้เสนอแนะ 

        3.1ขอ้เสนอแนะ 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา 

        1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง คณะและหน่วยงาน โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ ดงัรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

                      ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
                  ชาย                                                      
                  หญิง 

 
96 

126 

 
43.2 
56.8 

                  รวม 222 100 

อายุ 
                 21-30 ปี 
                 31-40 ปี 
                 41-50 ปี  
                 อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 

 
55 

100 
51 
16 

 
24.8 
45.0 
23.0 
7.2 

                  รวม 222 100 

ระดับการศึกษา 
                 ปริญญาตรี 
                 ปริญญาโท 
                 ปริญญาเอก 

 
108 
106 

8 

 
48.6 
47.7 
3.6 

รวม 222 100 

ต าแหน่ง 
                 อาจารย ์
                 เจา้หนา้ท่ี 

 
81 

141 

 
36.5 
63.5 

รวม 222  100 
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ตารางที ่6  (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะและหน่วยงาน 
                 คณะวทิยาการจดัการ  
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                 คณะครุศาสตร์  
                 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                 สถาบนัวจิยัและพฒันา           
                 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
                 ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 
                 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                 ส านกัอธิการบดี   
                 ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา 
                 ศูนยภ์าษา 
                 ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
                 โครงการบณัฑิตศึกษา   
                 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
38 
45 
37 
36 
4 
6 
2 
9 

37 
1 
2 
2 
2 
1 

 
17.1 
20.3 
16.7 
16.2 
1.8 
2.7 
0.9 
4.1 

16.7 
0.5 
0.9 
0.9 
0.9 
0.5 

                  รวม 222 100 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 126 คน (ร้อยละ 
56.8) และเป็นเพศชาย จ านวน 96 คน (ร้อยละ 43.2) อายุของบุคลากรเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย
ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 100 คน (ร้อยละ 45.0) บุคลากรท่ีมีอาย ุ21-30 ปี จ  านวน 55 คน 
(ร้อยละ 24.8) บุคลากรท่ีมีอายุ 41-50 ปี จ  านวน 51 คน (ร้อยละ 23.0)   บุคลากรท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป 
จ านวน 16 คน (ร้อยละ 7.2) ระดบัการศึกษาของบุคลากรเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ปริญญาตรี 
จ านวน 108 คน (ร้อยละ 48.6) ปริญญาโท จ านวน 106 คน (ร้อยละ 47.7) ปริญญาเอก จ านวน 8 คน 
(ร้อยละ 3.6) ต าแหน่งแบ่งเป็น เจา้หนา้ท่ี จ  านวน 141 คน (ร้อยละ 63.5) อาจารยจ์  านวน 81 คน (ร้อยละ 
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36.5)  และคณะและหน่วยงานของบุคลากรเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 45 คน (ร้อยละ 20.3) คณะวิทยาการจดัการ จ านวน  คน 38 (ร้อยละ 17.1) ส านกั
อธิการบดี จ านวน 37 คน (ร้อยละ 16.7) คณะครุศาสตร์ จ านวน  37 คน (ร้อยละ 16.7) คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน  36 คน (ร้อยละ 16.2) ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 
คน (ร้อยละ 4.1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 6 คน (ร้อยละ 2.7) สถาบนัวิจยัและ
พฒันา จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.8) ส านักศิลปะและวฒันธรรม จ านวน  2 คน (ร้อยละ 0.9) ศูนยภ์าษา 
จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.9) ศูนยค์อมพิวเตอร์ จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 0.9) โครงการบณัฑิตศึกษา จ านวน 
2 คน (ร้อยละ 0.9) ส านักประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.5) และกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.5)   ตามล าดบั 

1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหารในดา้นการ
วางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และการควบคุม ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงั ตารางท่ี 7-11 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียง    
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านการบริหารทีม่ีผลกระทบต่อความเส่ียง x  S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 

1. ดา้นการวางแผน 

2. ดา้นการจดัองคก์าร 

3. ดา้นการสั่งการ 

4. ดา้นการควบคุม 

3.78 

3.69 

3.54 

3.68 

0.73 

0.74 

0.85 

0.73 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

1 

2 

4 

3 

รวม 3.67 0.69 มาก  

จากตารางท่ี 7 พบวา่ บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความเส่ียง 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน  ( x  = 3.78) ด้านการจดัองค์การ  ( x  
=3.69) ดา้นการควบคุม ( x  = 3.68) และดา้นการสั่งการ ( x  =3.54) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในดา้นการวางแผน ดงัน้ี 

 ด้านการวางแผน x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. มหาวทิยาลยัมีการจดัท านโยบาย แผน และโครงการในการ 
      ปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์     

  2. แผนท่ีจดัท ามีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ  
      ด าเนินงาน งบประมาณ อตัราก าลงัและระยะเวลาด าเนินงาน 
      ไวอ้ยา่งชดัเจน 

  3. ผูบ้ริหารมีการวางแผนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

  4. มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน เพื่อใหเ้กิด 
      ประสิทธิภาพทางการบริหาร 

  5. มีการทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมแผนงานเป็น 
      ประจ าทุกปี   

3.98 

 
3.85 

 
 

3.71 

3.69 

 
3.66 

0.76 

 
0.77 

 
 

0.87 

0.91 

 
0.93 

มาก 

 
มาก 

 
 

  มาก 

มาก 

 
มาก 

1 

 
2 

 
 

3 

4 

 
5 

รวม 3.78 0.73 มาก  

  จากตารางท่ี 8 พบวา่ บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความเส่ียง 
ในดา้นการวางแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่
ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลยัมีการจดัท านโยบาย แผน และโครงการในการ
ปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ ( x  = 3.98) รองลงมาคือ แผนท่ีจดัท ามีการก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย วิธีการ ด าเนินงาน งบประมาณ อตัราก าลงัและระยะเวลาด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน ( x  = 3.85) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมแผนงานเป็น ประจ าทุกปี ( x  = 
3.66)  
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ตารางที่ 9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในดา้นการจดัองคก์าร ดงัน้ี 

 ด้านการจัดองค์การ x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. มีการจดัวางโครงสร้างตามอ านาจหนา้ท่ีและสอดคลอ้งกบั 
      นโยบายของมหาวทิยาลยั 

  2. ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใน  
      การตดัสินใจตามล าดบัชั้น 

  3. ก าหนดคุณสมบติัของบุคลากรสอดคลอ้งกบัต าแหน่งและ  
      ภารกิจของมหาวทิยาลยั 

  4. มีการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามสายการ 
      บงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

  5. โครงสร้างของมหาวทิยาลยัมีความยดืหยุน่ และสามารถ 
      ปรับเปล่ียนการปฏิบติังานไดต้ามสถานการณ์ 

3.79 

 
3.74 

 
3.63 

 
3.70 

 
3.58 

0.85 

 
0.92 

 
0.92 

 
0.90 

 
0.85 

มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

1 

 
2 

 
4 

 
3 

 
5 

รวม 3.69 0.74 มาก  

  จากตารางท่ี 9 พบวา่ บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความเส่ียง 
ในดา้นการจดัองค์การ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้
อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัวางโครงสร้างตามอ านาจหนา้ท่ีและสอดคลอ้งกบั
นโยบายของมหาวิทยาลยั ( x  = 3.79) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัมีการมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีใน การตัดสินใจตามล าดับชั้ น  ( x  = 3.74) ส่วนข้อท่ี มีค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ โครงสร้างของ
มหาวทิยาลยัมีความยดืหยุน่ และสามารถ ปรับเปล่ียนการปฏิบติังานไดต้ามสถานการณ์ ( x  = 3.58)  
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ตารางที่ 10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในดา้นการสั่งการ ดงัน้ี 

 ด้านการส่ังการ x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. ผูบ้งัคบับญัชามีการสั่งการ ใหค้  าแนะน า และช้ีน าในการ 
      ปฏิบติังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 

  2. ผูบ้ริหารสามารถโนม้นา้ว จูงใจ และบริหารจดัการเพื่อท า 
      ใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

  3. มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นต่อการ 
      บริหารจดัการภายในมหาวทิยาลยั 

  4. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน 
      มหาวทิยาลยัไดดี้ 

  5. ผูบ้ริหารสามารถใชภ้าวะผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 
      สถานการณ์ 

3.61 

 
3.47 

 
3.42 

 
3.63 

 
3.57 

0.92 

 
0.96 

 
1.00 

 
0.93 

 
0.97 

มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

2 

 
4 

 
5 

 
1 

 
3 

รวม 3.54 0.85 มาก  

  จากตารางท่ี 10 พบว่า บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความ
เส่ียง ในดา้นการสั่งการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้
อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน  
มหาวิทยาลยัได้ดี ( x  = 3.63) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการสั่งการ ให้ค  าแนะน า และช้ีน าในการ
ปฏิบติังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ ( x  = 3.61) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการภายในมหาวทิยาลยั ( x  = 3.42)  
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ตารางที่ 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในดา้นการควบคุม ดงัน้ี 

 ด้านการควบคุม x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. มีการท าขอ้ตกลงการปฏิบติังานราชการระหวา่งบุคลากร 
      กบัผูบ้ริหาร 

  2. มหาวทิยาลยัมี กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการ 
      ควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากร 

  3. มีการควบคุมการท างานเป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินผล 
      การปฏิบติังานของบุคลากร 

  4. มีกระบวนการหรือวธีิการควบคุมการปฏิบติัการเชิงป้องกนั 
      อยา่งเป็นระบบ 

  5. ผูบ้ริหารมีการแจง้ผลการประเมินการปฏิบติังานให้ 
      บุคลากรรับทราบและแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงาน 
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รวม 3.68 0.73 มาก  

  จากตารางท่ี 11 พบว่า บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารความ
เส่ียง ในดา้นการควบคุมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้
อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวทิยาลยัมี กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการ  
ควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากร ( x  = 3.83) รองลงมาคือ มีการท าขอ้ตกลงการปฏิบติังานราชการ
ระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้ริหาร ( x  = 3.70) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีกระบวนการหรือวธีิการควบคุม
การปฏิบติัการเชิงป้องกนัอยา่งเป็นระบบ ( x  = 3.56)  

             1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารความเส่ียงในด้าน  
กลยุทธ์ การเงิน ทรัพยสิ์น เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบติังาน และบุคลากร ได้ผลการวิเคราะห์       
ดงัตารางท่ี 12 – 18 
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น ดงัน้ี 

ปัจจัยความเส่ียง x  S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 

1. ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 

2. ปัจจยัดา้นบุคลากร 

3. ปัจจยัดา้นการเงิน 

4. ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 

5. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
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รวม 3.61 0.69 มาก  

จากตารางท่ี 12 พบว่า บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ ( x  = 3.73) ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน ( x  
= 3.66) ปัจจยัดา้นบุคลากร ( x  =3.66) ปัจจยัด้านการเงิน ( x  = 3.63) ปัจจยัด้านทรัพยสิ์น ( x  = 3.55) 
และปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ( x  =3.48) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราช
ภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. มีการจดัท านโยบาย วสิัยทศัน์ และแผนยทุธศาสตร์โดยให้ 
      ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม  

  2. มีการก าหนดยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัตรงกบัความ 
      ตอ้งการของหน่วยงานและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

  3. การเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการวางแผนกลยทุธ์ของ 
      มหาวทิยาลยักบับุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธ 
      กิจ และแผนกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง   

  5. มีการทบทวน ปรับปรุงแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ 
      ปัจจุบนั 
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รวม 3.73 0.74 มาก  

  จากตารางท่ี 13 พบว่า บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ในปัจจยัดา้นกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยู่
ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัท านโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนยุทธศาสตร์โดยให้
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม ( x  = 3.87) รองลงมาคือ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัตรงกบั
ความตอ้งการของหน่วยงานและสภาพแวดลอ้มภายนอก ( x  = 3.77) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการ
ทบทวน ปรับปรุงแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ( x  = 3.63)  
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ตารางที่ 14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราช
ภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นบุคลากร ดงัน้ี 

 ปัจจัยด้านบุคลากร x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. มีการก าหนดภาระงานและปริมาณงานของอาจารยแ์ละ 
      บุคลากรเหมาะสมตามระเบียบมหาวทิยาลยั  

  2. อาจารยแ์ละบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ 
      ปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

  3. มหาวทิยาลยัสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรทุกคนมี 
      โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

  4. มหาวทิยาลยัมีการวางแผนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็น 
      รูปธรรม   

  5. บุคลากรไดรั้บผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง สิทธิประโยชน์ 
      และสวสัดิการต่างๆ อยา่งยติุธรรมและเหมาะสม 
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รวม 3.66 0.79 มาก  

   จากตารางท่ี 14 พบว่า บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ในปัจจยัดา้นบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยู่
ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ีให้บรรลุวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั  ( x  = 3.82) รองลงมาคือ มีการก าหนด
ภาระงานและปริมาณงานของอาจารยแ์ละบุคลากรเหมาะสมตามระเบียบมหาวทิยาลยั ( x  = 3.72) ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ บุคลากรไดรั้บผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง สิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ 
อยา่งยติุธรรมและเหมาะสม ( x  = 3.51)  
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ตารางที่ 15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราช
ภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นการเงิน ดงัน้ี 

 ปัจจัยด้านการเงิน x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. มหาวทิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ ค่าใชจ่้าย 
      รายหวัเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

  2. มีการจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีชดัเจนตามความจ า 
      เป็นเหมาะสม 

  3. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลรายงานการใชเ้งิน และ 
      ผลการด าเนินงาน 

  4. มีการจดัท ารายงานการเงินทุกเดือนและเม่ือส้ินปีงบ 
      ประมาณ 

  5. มหาวทิยาลยับริหารงบประมาณดว้ยความโปร่งใสและ 
      ตรวจสอบได ้
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รวม 3.64 0.80 มาก  

  จากตารางท่ี 15 พบว่า บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ในปัจจยัดา้นการเงินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยู่
ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัท ารายงานการเงินทุกเดือนและเม่ือส้ินปีงบประมาณ 
 ( x  = 3.74) รองลงมาคือ มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลรายงานการใชเ้งิน และผลการด าเนินงาน 
( x  = 3.65) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มหาวิทยาลัยบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้( x  = 3.59)  
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ตารางที่ 16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราช
ภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

 ปัจจัยด้านทรัพย์สิน x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. มหาวทิยาลยัมีการระดมทรัพยากรและการใชท้รัพยากร 
      อยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

  2. บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบปฏิบติัในการ 
      จดัซ้ือจดัจา้ง 

  3. มหาวทิยาลยัส ารวจความตอ้งการดา้นวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อ 
      การด าเนินการให้เหมาะสมท่ีเพียงพอ 

  4. มหาวทิยาลยัมีการจดัซ้ือ จดัจา้งถูกตอ้งตามระเบียบงาน 
      พสัดุครุภณัฑ ์

  5. กระบวนการในการจดัซ้ือ จดัจา้ง โปร่งใสและตรวจสอบ 
      ได ้
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รวม 3.55 0.80 มาก  

  จากตารางท่ี 16 พบว่า บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ในปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้
อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลยัมีการจดัซ้ือ จดัจา้งถูกตอ้งตามระเบียบงาน 
พสัดุครุภณัฑ์ ( x  = 3.66) รองลงมาคือ กระบวนการในการจดัซ้ือ จดัจา้ง โปร่งใสและตรวจสอบได ้     
( x  = 3.66) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบปฏิบติัในการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ( x  = 3.45)  
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ตารางที่ 17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราช
ภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. ความพร้อมในระบบการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      ในมหาวทิยาลยัเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

  2. อาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวทิยาลยัสามารถน าความรู้ดา้น 
      เทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏิบติังาน 

  3. เทคโนโลยท่ีีใชมี้ความทนัสมยัส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมี 
      ประสิทธิภาพ 

  4. มีการรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การเขา้ถึง  
      ขอ้มูลท่ีส าคญั มีการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก 
      การน าขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่สมควร 

  5. การจดัระบบสารสนเทศในหน่วยงานสนองตอบต่อความ 
      ตอ้งการของบุคลากรไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
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รวม 3.48 0.80 มาก  

  จากตารางท่ี 17 พบว่า บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ในปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวทิยาลยัสามารถ
น าความรู้ดา้นเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบติังาน  ( x  = 3.52) รองลงมาคือ มีการรักษาความปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศ การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีส าคญั มีการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าขอ้มูล
ไปใชใ้นทางท่ีไม่สมควร ( x  = 3.51) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความพร้อมในระบบการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลยัเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ( x  = 3.35)  
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ตารางที่ 18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราช
ภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน x  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

  1. บุคลากรยอมรับนโยบาย มาตรการ และขอ้ตกลงร่วมกนัใน 
      การปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 

  2. อาจารยแ์ละบุคลากรร่วมกนัปรับปรุงพฒันาวธีิการ 
      ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ  

  3. อาจารยแ์ละบุคลากรมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานเพื่อความส าเร็จ 
      ตามเกณฑ ์หรือตวัช้ีวดัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  4. อาจารยแ์ละบุคลากรยอมรับการเปล่ียนแปลงเม่ือ 
      มหาวทิยาลยัมีการพฒันาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงวธีิการ 

      ปฏิบติังาน  

  5. มหาวทิยาลยัมีการปรับปรุงคู่มือและวธีิการปฏิบติังานให ้
      เหมาะสมอยูเ่สมอ 
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รวม 3.66 0.74 มาก  

  จากตารางท่ี 18 พบว่า บุคลากรแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ในปัจจยัด้านการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บุคลากรยอมรับนโยบาย มาตรการ และขอ้ตกลง
ร่วมกนัใน  การปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั ( x  = 3.77) รองลงมาคือ อาจารยแ์ละบุคลากรมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบติังานเพื่อความส าเร็จตามเกณฑ์ หรือตวัช้ีวดัของการประกนัคุณภาพการศึกษา ( x  = 3.77) ส่วนขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มหาวิทยาลยัมีการปรับปรุงคู่มือและวิธีการปฏิบติังานให้เหมาะสมอยูเ่สมอ ( x  = 
3.50)  
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ส่วนที ่ 2 สถิติเชิงอนุมาน 

 2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อ
กระบวนการบริหาร ในดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และการควบคุม 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้ผลการ
วเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 19 - 23 

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความ
เส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามเพศ ดงัน้ี 

ความเส่ียงของปัจจัยด้านการบริหาร 
เพศชาย เพศหญงิ t P 

x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้นการวางแผน 3.78 0.76 3.78 0.71 0.030 0.976 

2. ดา้นการจดัองคก์าร 3.66 0.84 3.71 0.65 0.508 0.612 

3. ดา้นการสั่งการ 3.40 0.90 3.64 0.79 2.041 0.042* 

4. ดา้นการควบคุม 3.65 0.80 3.70 0.68 0.554 0.574 

รวม 3.62 0.75 3.71 0.64 0.895 0.372 

* sig = p < .05 

จากตารางท่ี 19 พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั แสดงถึงปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อ
ความเส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร และ
ดา้นการควบคุมไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการสั่งการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความ
เส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามอาย ุดงัน้ี 

ความเส่ียงของปัจจัย
ด้านการบริหาร 

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 50 ปีขึน้ไป 
F P 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้นการวางแผน 3.85 0.68 3.81 0.71 3.73 0.68 3.49 1.11 1.131 0.337 

2. ดา้นการจดัองคก์าร 3.80 0.61 3.66 0.79 3.68 0.69 3.53 0.93 0.706 0.549 

3. ดา้นการสั่งการ 3.70 0.85 3.45 0.82 3.61 0.79 3.31 1.11 1.541 0.205 

4. ดา้นการควบคุม 3.79 0.65 3.64 0.74 3.71 0.70 3.45 0.99 1.053 0.370 

รวม 3.78 0.60 3.64 0.71 3.68 0.65 3.44 0.98 1.127 0.339 

จากตารางท่ี 20 พบว่า บุคลากรมีอายุต่างกนั แสดงถึงปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อ
ความเส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความ
เส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดงัน้ี 

ความเส่ียงของปัจจัย
ด้านการบริหาร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
F P 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้นการวางแผน 3.75 0.69 3.81 0.76 3.68 0.91 0.280 0.756 

2. ดา้นการจดัองคก์าร 3.66 0.70 3.71 0.79 3.78 0.55 0.146 0.865 

3. ดา้นการสั่งการ 3.57 0.74 3.53 0.93 3.25 1.14 0.539 0.584 

4. ดา้นการควบคุม 3.62 0.67 3.75 0.77 3.50 0.90 1.032 0.358 

รวม 3.65 0.63 3.70 0.75 3.55 0.79 0.254 0.776 

  จากตารางท่ี 21 พบว่า บุคลากรมีระดับการศึกษาต่างกนั แสดงถึงปัจจยัด้านการบริหารท่ีมี
ผลกระทบต่อความเส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความ
เส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามต าแหน่ง ดงัน้ี 

ความเส่ียงของปัจจัย 

ด้านการบริหาร 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
F P 

x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้นการวางแผน 3.76 0.74 3.79 0.73 0.300 0.764 

2. ดา้นการจดัองคก์าร 3.68 0.75 3.69 0.73 0.118 0.906 

3. ดา้นการสั่งการ 3.43 0.93 3.60 0.80 1.447 0.149 

4. ดา้นการควบคุม 3.65 0.76 3.69 0.71 0.396 0.692 

รวม 3.63 0.72 3.69 0.68 0.656 0.513 

  จากตารางท่ี 22 พบว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานต่างกัน แสดงถึงปัจจยัด้านการบริหารท่ีมี
ผลกระทบต่อความเส่ียงของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัด้านการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี ใน
ภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามคณะและหน่วยงาน ดงัน้ี 

ความเส่ียงของปัจจัย
ด้านการบริหาร 

คณะวทิยาการ
จัดการ 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

หน่วยงานต่างๆ 

F P 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้นการวางแผน 3.88 0.69 3.71 0.74 4.01 0.64 3.80 0.72 3.62 0.78 2.056 0.088 

2. ดา้นการจดัองคก์าร 3.79 0.78 3.53 0.75 3.91 0.68 3.69 0.72 3.61 0.73 1.762 0.138 

3. ดา้นการสั่งการ 3.55 0.99 3.41 0.82 3.72 0.76 3.59 0.82 3.49 0.85 0.788 0.534 

4. ดา้นการควบคุม 3.75 0.74 3.64 0.78 3.91 0.62 3.66 0.76 3.54 0.71 1.670 0.158 

รวม 3.74 0.73 3.57 0.71 3.89 0.60 3.69 0.69 3.57 0.70 1.647 0.164 

             จากตารางท่ี 23 พบวา่ บุคลากรท่ีมีคณะและหน่วยงานต่างกนั แสดงถึงปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  
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              2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความส าคญัของบุคลากรท่ีมีต่อการ
บริหารความเส่ียง ในดา้นดา้นกลยุทธ์ การเงิน ทรัพยสิ์น เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบติังาน และ
บุคลากร 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดผ้ลการวเิคราะห์ (ตารางท่ี 19 - 23)  

ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามเพศ ดงัน้ี 

ปัจจัยความเส่ียง 
เพศชาย เพศหญงิ t P 

x  S.D. x  S.D. 

1. ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 3.68 0.73 3.76 0.75 0.705 0.481 

2. ปัจจยัดา้นบุคลากร 3.62 0.80 3.68 0.78 0.571 0.569 

3. ปัจจยัดา้นการเงิน 3.56 0.86 3.69 0.75 1.181 0.239 

4. ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 3.50 0.83 3.59 0.78 0.778 0.437 

5. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.50 0.88 3.46 0.74 0.345 0.730 

6. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 3.69 0.78 3.64 0.71 0.563 0.574 

รวม 3.59 0.71 3.64 0.67 0.449 0.654 

จากตารางท่ี 24 พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั แสดงถึงระดบัความเส่ียงของปัจจยัความเส่ียงท่ี
เก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  
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ตารางที ่25 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามอาย ุดงัน้ี 

ปัจจัยความเส่ียง 
21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 50 ปีขึน้ไป 

F P 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 3.86 0.66 3.69 0.76 3.75 0.70 3.43 1.00 1.551 0.202 

2. ปัจจยัดา้นบุคลากร 3.67 0.81 3.59 0.79 3.80 0.76 3.58 0.85 0.841 0.487 

3. ปัจจยัดา้นการเงิน 3.75 0.76 3.55 0.82 3.72 0.73 3.51 1.01 1.013 0.388 

4. ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 3.58 0.73 3.54 0.84 3.58 0.79 3.48 0.91 0.102 0.959 

5. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

3.61 0.74 3.39 0.81 3.49 0.81 3.53 0.93 0.970 0.408 

6. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 3.77 0.66 3.58 0.79 3.74 0.66 3.51 0.93 1.164 0.324 

รวม 3.71 0.63 3.56 0.71 3.68 0.65 3.50 0.85 0.845 0.470 

 

จากตารางท่ี 25 พบว่า บุคลากรมีอายุต่างกนั แสดงถึงระดบัความเส่ียงของปัจจยัความเส่ียงท่ี
เก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  
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ตารางที ่26 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดงัน้ี 

ปัจจัยความเส่ียง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

F P 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 3.73 0.65 3.74 0.83 3.58 0.93 0.185 0.831 

2. ปัจจยัดา้นบุคลากร 3.59 0.72 3.72 0.85 3.80 0.82 0.920 0.400 

3. ปัจจยัดา้นการเงิน 3.59 0.70 3.70 0.90 3.45 0.91 0.770 0.464 

4. ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 3.55 0.67 3.56 0.93 3.43 0.76 0.105 0.900 

5. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

3.51 0.71 3.47 0.87 3.23 1.03 0.471 0.625 

6. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 3.64 0.67 3.69 0.81 3.60 0.76 0.132 0.876 

รวม 3.60 0.60 3.65 0.77 3.51 0.77 0.221 0.802 

  จากตารางท่ี 26 พบวา่ บุคลากรมีตามระดบัการศึกษาต่างกนั แสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  
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ตารางที ่27 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามต าแหน่ง ดงัน้ี 

ปัจจัยความเส่ียง 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

F P 
x  S.D. x  S.D. 

1. ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 3.64 0.77 3.78 0.73 1.343 0.181 

2. ปัจจยัดา้นบุคลากร 3.71 0.82 3.63 0.78 0.727 0.468 

3. ปัจจยัดา้นการเงิน 3.57 0.87 3.67 0.76 0.878 0.381 

4. ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 3.43 0.93 3.62 0.72 1.585 0.115 

5. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

3.33 0.90 3.56 0.73 1.992 0.048* 

6. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 3.64 0.81 3.67 0.70 0.365 0.716 

รวม 3.55 0.74 3.66 0.65 1.076 0.220 

 * sig = p < .05 

จากตารางท่ี 27 พบวา่ ต าแหน่งงานต่างกนั แสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราช
ภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ยกเวน้ปัจจยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตาม
คณะและหน่วยงาน ดงัน้ี 

ปัจจัยความเส่ียง 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

หน่วยงานต่างๆ 

F P 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 3.72 0.73 3.67 0.78 4.08 0.60 3.59 0.86 3.65 0.70 2.705 0.031* 

2. ปัจจยัดา้นบุคลากร 3.84 0.79 3.61 0.75 3.92 0.87 3.64 0.83 3.45 0.70 2.848 0.025* 

3. ปัจจยัดา้นการเงิน 3.69 0.86 3.57 0.78 3.88 0.78 3.62 0.87 3.51 0.73 1.453 0.218 
4. ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 3.52 0.92 3.48 0.82 3.94 0.73 3.57 0.84 3.40 0.69 2.896 0.023* 
5. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.36 1.05 3.44 0.73 3.79 0.76 3.36 0.77 3.46 0.70 1.864 0.118 
6. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 3.75 0.75 3.61 0.74 3.90 0.72 3.60 0.81 3.54 0.69 1.756 0.139 

รวม 3.65 0.78 3.56 0.68 3.92 0.64 3.56 0.74 3.50 0.60 2.484 0.045* 

  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 28 พบว่า บุคลากรท่ีคณะและหน่วยงานต่างกนั แสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี พบวา่ ปัจจยั
ดา้นกลยุทธ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์นและภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงจะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe Post hoc Comparison) ดงัตารางท่ี 29 – 32 
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ตารางที่ 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นกลยทุธ์ จ  าแนกตามคณะและหน่วยงาน 

คณะและ
หน่วยงาน x  

คณะ
วทิยาการ
จดัการ 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

คณะครุ
ศาสตร์ 

คณะ
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

หน่วย 
งาน
ต่างๆ 

3.72 3.67 4.08 3.59 3.65 
1. คณะวทิยาการ 
    จดัการ 

3.72   *   

2. คณะ 
    มนุษยศาสตร์ 
    และ
สังคมศาสตร์ 

3.67   *   

3. คณะครุศาสตร์ 4.08      
4. คณะ
วทิยาศาสตร์ 
    และ
เทคโนโลย ี

3.59   *   

5. หน่วยงาน
ต่างๆ 

3.65   *   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 29 พบว่าบุคลากรคณะครุศาสตร์ แสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นกลยทุธ์ มากกวา่ ทุกคณะและหน่วยงานต่างๆ  
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ตารางที่ 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามคณะและหน่วยงาน 

คณะและ
หน่วยงาน x  

คณะ
วทิยาการ
จดัการ 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

คณะครุ
ศาสตร์ 

คณะ
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

หน่วย 
งาน
ต่างๆ 

3.84 3.61 3.92 3.64 3.45 

1. คณะวทิยาการ 
    จดัการ 

3.84      

2. คณะ 
    มนุษยศาสตร์ 
    และ
สังคมศาสตร์ 

3.61      

3. คณะครุศาสตร์ 3.92      

4. คณะ
วทิยาศาสตร์ 
    และ
เทคโนโลย ี

3.64      

5. หน่วยงาน
ต่างๆ 

3.45 *  *   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 30 พบวา่บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ แสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นบุคลากร มากกวา่หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ แสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ในปัจจยัด้านบุคลากร 
มากกวา่หน่วยงานต่างๆ 
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ตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น จ าแนกตามคณะและหน่วยงาน 

คณะและ
หน่วยงาน x  

คณะ
วทิยาการ
จดัการ 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

คณะครุ
ศาสตร์ 

คณะ
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

หน่วย 
งาน
ต่างๆ 

3.52 3.48 3.94 3.57 3.40 
1. คณะวทิยาการ 
    จดัการ 

3.52   *   

2. คณะ 
    มนุษยศาสตร์ 
    และ
สังคมศาสตร์ 

3.48   *   

3. คณะครุศาสตร์ 3.94      
4. คณะ
วทิยาศาสตร์ 
    และ
เทคโนโลย ี

3.57   *   

5. หน่วยงาน
ต่างๆ 

3.40   *   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 31 พบว่าบุคลากรคณะครุศาสตร์ แสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น มากกวา่ทุกคณะหน่วยงานต่างๆ 
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ตารางที่ 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ในภาพรวม จ าแนกตามคณะและหน่วยงาน 

คณะและ
หน่วยงาน x  

คณะ
วทิยาการ
จดัการ 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

คณะครุ
ศาสตร์ 

คณะ
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

หน่วย 
งาน
ต่างๆ 

3.65 3.56 3.92 3.56 3.50 
1. คณะวทิยาการ 
    จดัการ 

3.65      

2. คณะ 
    มนุษยศาสตร์ 
    และ     
สังคมศาสตร์ 

3.56   *   

3. คณะครุศาสตร์ 3.92      
4. คณะ
วทิยาศาสตร์ 
    และ
เทคโนโลย ี

3.56   *   

5. หน่วยงาน
ต่างๆ 

3.50   *   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 32 พบว่าบุคลากรคณะครุศาสตร์ แสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในภาพรวม มากกว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหน่วยงานต่างๆ 
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ตารางที่ 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นการบริหารกบัการ
บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ปัจจัย x  S.D. D  D
DS ..  t P 

ดา้นการวางแผน 
ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 

3.78 
3.73 

0.73 
0.74 

0.05 0.53 1.388 0.167 

ดา้นการวางแผน 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 

3.78 
3.66 

0.73 
0.79 

0.12 0.59 3.007 0.003* 

ดา้นการวางแผน 
ปัจจยัดา้นการเงิน 

3.78 
3.64 

0.73 
0.80 

0.14 0.55 3.822 0.000* 

ดา้นการวางแผน 
ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 

3.78 
3.55 

0.73 
0.80 

0.23 0.61 5.474 0.000* 

ดา้นการวางแผน 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.78 
3.48 

0.73 
0.80 

0.30 0.73 6.117 0.000* 

ดา้นการวางแผน 
ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 

3.78 
3.66 

0.73 
0.74 

0.12 0.57 3.023 0.003* 

ดา้นการจดัองคก์าร 
ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 

3.69 
3.73 

0.74 
0.74 

0.04 0.57 1.004 0.317 

ดา้นการจดัองคก์าร 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 

3.69 
3.66 

0.74 
0.79 

0.03 0.56 0.844 0.400 

ดา้นการจดัองคก์าร 
ปัจจยัดา้นการเงิน 

3.69 
3.64 

0.74 
0.80 

0.05 0.53 1.517 0.131 

ดา้นการจดัองคก์าร 
ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 

3.69 
3.55 

0.74 
0.80 

0.14 0.57 3.575 0.000* 

ดา้นการจดัองคก์าร 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.69 
3.48 

0.74 
0.80 

0.21 0.74 4.305 0.000* 

ดา้นการจดัองคก์าร 
ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 

3.69 
3.66 

0.74 
0.74 

0.03 0.58 0.720 0.472 
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ตารางที ่33 (ต่อ)  

ปัจจัย x  S.D. D  D
DS ..  t P 

ดา้นการสั่งการ 
ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 

3.54 
3.73 

0.84 
0.74 

0.19 
 

0.61 4.580 0.000* 

ดา้นการสั่งการ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 

3.54 
3.66 

0.84 
0.79 

0.12 0.63 2.786 0.006* 

ดา้นการสั่งการ 
ปัจจยัดา้นการเงิน 

3.54 
3.64 

0.84 
0.80 

0.09 0.54 2.589 0.010* 

ดา้นการสั่งการ 
ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 

3.54 
3.55 

0.84 
0.80 

0.01 0.63 0.278 0.781 

ดา้นการสั่งการ 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.54 
3.48 

0.84 
0.80 

0.06 0.70 1.360 0.175 

ดา้นการสั่งการ 
ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 

3.54 
3.66 

0.84 
0.74 

0.12 0.59 3.064 0.002* 

ดา้นการควบคุม 
ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 

3.68 
3.73 

0.73 
0.74 

0.05 0.52 1.433 0.153 

ดา้นการควบคุม 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 

3.68 
3.66 

0.73 
0.79 

0.02 0.51 0.581 0.562 

ดา้นการควบคุม 
ปัจจยัดา้นการเงิน 

3.68 
3.64 

0.73 
0.80 

0.04 0.46 1.358 0.176 

ดา้นการควบคุม 
ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 

3.68 
3.55 

0.73 
0.80 

0.13 0.58 3.223 0.001* 

ดา้นการควบคุม 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.68 
3.48 

0.73 
0.80 

0.20 0.69 4.338 0.000* 

ดา้นการควบคุม 
ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 

3.68 
3.66 

0.73 
0.74 

0.02 0.51 0.476 0.635 
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ตารางที ่33 (ต่อ)  

* sig = p < .05 

  จากตารางท่ี 33 พบวา่ ความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของปัจจยัดา้นการบริหารกบัการ
บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ดา้นการวางแผนมีผลต่อองคป์ระกอบการ
บริหารความเส่ียงในปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน ดา้นทรัพยสิ์น ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดา้นการปฏิบติังาน ส่วนดา้นการจดัองคก์ารมีผลต่อ ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในส่วนดา้นการสั่งการมีผลต่อ ปัจจยัดา้นกลยุทธ์ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน และดา้น
การปฏิบัติงาน ในส่วนด้านการควบคุม มีผลต่อ ปัจจัยด้านทรัพย์สิน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และในภาพรวมปัจจยัดา้นการบริหารมีผลต่อองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงท่ี
เก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลความคิดเห็นเพิ่มเติม / ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นการบริหาร 

1. ควรมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน เพื่อน าไปปรับปรุงเพิ่มเติม
แผนยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการภายในมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2. ควรมีการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพแก่บุคลากรทางการศึกษาทั้งสายสอนและสาย
สนบัสนุน เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ตลอดจนระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะท าใหเ้กิดการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตามแผน
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

ดา้นธรรมาภิบาล 

1. ควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทั้งสายสอนและสายสนบัสนุนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และขอ้เสนอแนะน าไปปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังาน 

ปัจจัย x  S.D. D  D
DS ..  t P 

ความเส่ียงของปัจจยัดา้น
การบริหาร 
ปัจจยัความเส่ียง 

3.67 
3.62 

0.69 
0.69 

0.05 0.33 2.365 0.019* 
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ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

1. ควรปลูกฝ่ังใหบุ้คลากรมีจิตใจรักองคก์ร ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และสร้างวฒันธรรม
องคก์รท่ีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัเพื่อมหาวทิยาลยัเดินหนา้อยา่งย ัง่ยนื 
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บทที ่5 

สรุปและอภิปรายผล 

 บทน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา 
เปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้จิยัไดท้  าการสืบคน้ และน าเสนอไวใ้น
บทท่ี 2 การน าผลการศึกษาไปใชใ้นทางปฏิบติัและขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาจากการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 
31-40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  เป็นเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุน ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลการวิจยัเก่ียวกับปัจจยัด้านการบริหาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการบริหารทั้ง 4 ดา้น โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นแรกคือดา้น
การวางแผน โดยดา้นน้ีส่วนใหญ่สนใจการจดัท านโยบาย แผน และโครงการในการปฏิบติังาน
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์  ด้านท่ีสองด้านการจัดองค์การจะเป็นในส่วนของการจัดวาง
โครงสร้างตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย ดา้นการควบคุมอนัดบัสามเป็นเร่ืองของกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ  ควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากร ส่วนดา้นสุดทา้ย
ดา้นการสั่งการ ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในมหาวทิยาลยัไดดี้  

องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียง พบวา่ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกล
ยุทธ์ โดยเน้นเร่ืองของการจดัท านโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนยุทธศาสตร์ ด้านท่ีสองด้านการ
ปฏิบติังานเป็นเร่ืองของการยอมรับนโยบาย มาตรการ และขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติังาน 
ด้านท่ีสามด้านบุคลากรจะเป็นส่วนของอาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ีให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดา้นท่ีส่ีด้านการเงินมีการจดัท ารายงานการเงินทุก
เดือนและเม่ือส้ินปีงบประมาณ ดา้นทรัพยสิ์นอนัดบัหา้เป็นเร่ืองของมหาวทิยาลยัมีการจดัซ้ือ จดั
จา้งถูกต้องตามระเบียบงาน พสัดุครุภัณฑ์ ส่วนด้านสุดท้ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
อาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวิทยาลยัสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบติังาน 
อยา่งไรก็ตามดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแมว้า่จะอยูอ่นัดบัท่ี 6 แต่อาจจะมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ
ท่ีมีความส าคญัเช่ือมโยงกบัปัจจยัอ่ืน เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัในปัจจุบนัท่ี
เป็นโลกยคุดิจิตอล 
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ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั พบว่า ทุกปัจจยัส่วน
บุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดบัการศึกษาไม่มีผลแตกต่างต่อองค์ประกอบการบริหารความ
เส่ียงในทุกๆ ดา้น ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานซ่ึงมีผลแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัต่อ
องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นการบริหารกบัองคป์ระกอบการบริหารความ
เส่ียงสรุปไดว้่า ดา้นการวางแผนมีผลต่อองค์ประกอบการบริหารความเส่ียงในปัจจยัทุกๆ ดา้น 
ยกเวน้ดา้นกลยทุธ์ ส่วนดา้นการจดัองคก์ารมีผลต่อองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะ 
2 ดา้น คือ ปัจจยัด้านทรัพยสิ์นและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนด้านการสั่งการมีผลต่อ
ปัจจยัดา้นกลยุทธ์ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน และดา้นการปฏิบติังาน ในส่วนดา้นการควบคุม มี
ผลต่อ ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ไม่มีผลต่อปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ทั้งหมด 
ซ่ึงสามารถสรุปใหเ้ขา้ใจไดง่้ายตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 34 ปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียง 

 

ปัจจยัดา้นการ
บริหาร 

องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียง 
กลยทุธ ์ การเงิน ทรัพยสิ์น เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การ

ปฏิบติังาน 
บุคลากร 

การวางแผน       

การจดัองคก์าร       

การสั่งการ       

การควบคุม       

 

การอภิปรายผล 

จากขอ้สรุปท่ีวา่ในเร่ืองของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อองคป์ระกอบดา้นการบริหารความ
เส่ียง พบวา่ ต าแหน่งงานมีผลต่อองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
แตกต่าง สาเหตุอาจจะเป็นเพราะเน่ืองจากต าแหน่งงานประเภทสายสนบัสนุนหรือเจา้หน้าท่ีมี
โอกาสน าเทคโนโลยีไปใชใ้นการปฏิบติังานค่อนขา้งมากกวา่ สอดคลอ้งกบัอายุซ่ึงอาจารยส่์วน
ใหญ่มีอายุค่อนขา้งสูง ดงันั้นการพฒันาความเส่ียงในเร่ืองของเทคโนโลยีจึงท าไดช้้าหรือน้อย



83 

 

 

กว่าเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีอายุและวยัท่ีอยู่ในช่วง Generation Y คนกลุ่มน้ีเติบโตข้ึนมาท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลง และค่านิยมท่ีแตกต่างท่ีรับเอาความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต
เขา้มาแทรกอยูใ่นการด ารงชีวิตประจ าวนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสสุคนธ์ มกรมณี 
(2556) ให้ความเห็นว่า ตอ้งกระตุน้ครูให้ยอมรับการใช้ไอซีทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน ในยุคปัจจุบนัการใชไ้อซีทีจึงเป็นเร่ืองประจ าวนัใน
สังคมฐานความรู้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูจะใช้ไอซีทีอย่างไรในการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณสมบติัเหมาะสมกบัอนาคต ทุกคนตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชไ้อซีทีท่ีจะจดักิจกรรม
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งกลมกลืนเพื่อพฒันาทกัษะของผูเ้รียนได ้

จากปัจจยัด้านการบริหารท่ีมีต่อองค์ประกอบการบริหารความเส่ียงสามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี ในดา้นการวางแผนซ่ึงพบวา่มีผลต่อองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงทุกดา้นยกเวน้
ดา้นกลยทุธ์ สาเหตุอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารไม่ไดใ้ห้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
วางแผนกลยุทธ์ทุกกระบวนการ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ พสุ เดชะรินทร์ (2552) พบว่า 
ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์นั้นเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของ
สถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นมหาวทิยาลยัควรแกไ้ขปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปประ
ธรรม ซ่ึงสรุปเป็นประเด็นส าคญัได้ดงัน้ีควรใช้วิธีการระดมสมองให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั โดยน าหลกัการการบริหารงานตามวตัถุประสงค ์
(MBO) มาใช้ดว้ยการก าหนดให้มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อให้เกิดการส่ือสารภายในมหาวิทยาลัยท่ีดีโดยใช้วิธีการ
ส่ือสารแบบล่างข้ึนบน ท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั เกิดความร่วมมือ และการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัดา้นการสั่งการท่ีมีผลต่อทุกดา้น ยกเวน้ดา้นทรัพยสิ์นและดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรีเป็นมหาวทิยาลยัขนาดเล็ก
ท่ีมีสภาพแวดล้อมจ ากดั ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้มหาวิทยาลัยมีการขยายตวัให้เข้ากับ
สถานการณ์ ปัจจุบันได้ช้า ดังนั้ นปัจจัยการบริหารด้านการสั่ งการจึงไม่มีผลโดยเฉพาะ
องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงในด้านทรัพยสิ์นและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องอาศัย
งบประมาณจากภาครัฐมาช่วยสนับสนุน อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัควรมีการสั่ง
การท่ีเน้นการกระจายอ านาจ มากกวา่การรวมอ านาจในการสั่งการและการตดัสินใจไวท่ี้บุคคล
เพียงคนเดียว และน าปัจจยัการบริหารดา้นการวางแผน การจดัองค์การ และการความคุมมาใช้
เพื่อช่วยให้การสั่งการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่วนปัจจยัการบริหารดา้นการจดัองค์การและ
การควบคุมมีผลนอ้ยมาก ซ่ึงมีผลต่อองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงแค่ 2 ดา้น แต่ขาดดา้นกล
ยุทธ์ ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นบุคลากร อธิบายไดว้า่ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัเป็น
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หน่วยงานของรัฐ การบริหารจดัการองคก์รจึงตอ้งเป็นไปตามนโยบายและแผนยทุธ์ศาสตร์ชาติท่ี
มุ่งไปสู่องคก์รสมยัใหม่ ดงันั้นมหาวทิยาลยัควรน าเคร่ืองมือการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมา
ใชใ้นการจดัการองค์กรและการควบคุม ซ่ึงเป็นวิธีการบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบติังาน
เพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย  ควรน าปัจจยัการบริหารดา้นการวางแผน และ
การสั่งการมาช่วยเสริม เพื่อให้การบริหารจดัการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดทฤษฎีเร่ือง หน้าท่ีในการบริหารขั้นพื้นฐานของ Henry Fayol อนัประกอบดว้ย การ
วางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling)  

สรุปว่าจากงานวิจัยน้ีถ้ามหาวิทยาลัยต้องการจะบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะเน้น
องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงในเร่ืองของกลยทุธ์ให้ดี ควรจะมีการสั่งการท่ีชดัเจน เนน้ให้มี
การกระจายอ านาจมากกวา่การรวมอ านาจเพราะไดผ้ลดีมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัหากตอ้งการ
ให้องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินมีประสิทธิภาพ แนะน าให้ใชปั้จจยัการบริหาร
ทางด้านการวางแผน และการสั่งการ ถ้าในแง่องค์ประกอบการบริหารความเส่ียง เร่ืองของ
ทรัพยสิ์นและเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนยงัใช้ได้อยู่ แต่ให้เพิ่มการจดัองค์การกบัการ
ควบคุมแทน และห้ามใช้การสั่ งการเน่ืองจากอาจจะมีผลทางอ้อม  แต่ถ้าเป็นเร่ืองของ
องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานและบุคลากรแนะน าให้ใช้ปัจจยัการ
บริหารทางดา้นการวางแผน และการสั่งการ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 

1. ภาครัฐควรเอาผลงานวิจยัไปปรับปรุงการบริหารความเส่ียงโดยให้ผูบ้ริหารใช้ปัจจยั
การบริหารเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงยิง่ข้ึน 

2. ส าหรับมหาวทิยาลยัหรือองคก์รต่างๆ ถา้ตอ้งการบริหารความเส่ียงก็ควรจะหนัมาเพิ่ม
ความใส่ใจในเร่ืองของการวางแผน และรู้จกัเลือกใช้ปัจจยัในการบริหารให้เหมาะสมกบัการ
บริหารความเส่ียงแต่ละประเภท 

3. บุคลากรหรือผูป้ฏิบติังานควรมีความเขา้ใจในองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงและ
ตระหนักรับรู้มากข้ึนว่า การบริหารไม่ได้แยกเด็ดขาดออกจากการบริหารความเส่ียงซ่ึงทั้ง 2 
อยา่ง ตอ้งน ามาใชคู้่กนั และท าให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสท่ีจะน าเสนอแนวคิดผ่านการวางแผน
และการจดัองคก์ารเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงดีข้ึน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรจะเพิ่มงานวิจยัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้คลอบคลุมมหาวิทยาลัยภาครัฐ
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และควรจะเพิ่มตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ดา้นกลยุทธ์ ดา้นการเงิน 
ดา้นทรัพยสิ์น ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นบุคลากร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี

 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลตรงตามความจริง ซ่ึงข้อมูลทีไ่ด้รับจะเกบ็ไว้
เป็นความลบัและไม่มผีลใดๆ ต่อท่าน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่าง      ทีต่รงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ  
    ชาย                                                          หญิง 

2. อาย ุ 
    อาย ุ21-30 ปี                                            อาย ุ31-40 ปี                                               
    อาย ุ41-50 ปี                                 อาย ุ50 ปี ข้ึนไป                                          

3.  ระดบัการศึกษา  
      ปริญญาตรี                                  ปริญญาโท                                                                                                             
      ปริญญาเอก    

4. ต าแหน่ง 
             อาจารย ์     เจา้หนา้ท่ี 

5. คณะและหน่วยงาน 
                                           คณะวทิยาการจดัการ                 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
              คณะครุศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                                           สถาบนัวจิยัและพฒันา            ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
              ส านกัศิลปะและวฒันธรรม  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
              ส านกัอธิการบดี   ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา 
                             ศูนยภ์าษา    ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
             โครงการบณัฑิตศึกษา   กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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ตอนท่ี 2  ปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ค าช้ีแจง     1. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีแสดงถึงปัจจยัความส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่การบริหาร

ความเส่ียง 
                      2. ระดบัความส าคญั มีดงัน้ี  
   5   หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง    ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
   3   หมายถึง    ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2   หมายถึง     ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1   หมายถึง     ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียง 5 4 3 2 1 
ดา้นการวางแผน 

1. มหาวทิยาลยัมีการจดัท านโยบาย แผน และโครงการในการ
ปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

     

2. แผนท่ีจดัท ามีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ
ด าเนินงาน งบประมาณ อตัราก าลงัและระยะเวลาด าเนินงานไว้
อยา่งชดัเจน 

     

3. ผูบ้ริหารมีการวางแผนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม      
4. มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ทางการบริหาร 
     

5. มีการทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมแผนงานเป็นประจ า
ทุกปี 

     

ดา้นการจดัองคก์าร 

6. มีการจดัวางโครงสร้างตามอ านาจหนา้ท่ีและสอดคลอ้งกบั
นโยบายของมหาวทิยาลยั 

     

7. ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการ
ตดัสินใจตามล าดบัชั้น 

     

8. ก าหนดคุณสมบติัของบุคลากรสอดคลอ้งกบัต าแหน่งและ
ภารกิจของมหาวทิยาลยั 

     

9. มีการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามสายการบงัคบั
บญัชาท่ีชดัเจน 
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ปัจจยัดา้นการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียง 5 4  3  2  1 
10. โครงสร้างของมหาวทิยาลยัมีความยดืหยุน่ และสามารถ

ปรับเปล่ียนการปฏิบติังานไดต้ามสถานการณ์ 
     

ดา้นการสั่งการ 
11. ผูบ้งัคบับญัชามีการสัง่การ ใหค้  าแนะน า และช้ีน าในการ

ปฏิบติังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 
     

12. ผูบ้ริหารสามารถโนม้นา้ว จูงใจ และบริหารจดัการเพื่อท าให้
การปฏิบติังานเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

     

13. มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นต่อการบริหาร
จดัการภายในมหาวทิยาลยั 

     

14. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
มหาวทิยาลยัไดดี้ 

     

15. ผูบ้ริหารสามารถใชภ้าวะผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

     

ดา้นการควบคุม 
16. มีการท าขอ้ตกลงการปฏิบติังานราชการระหวา่งบุคลากรกบั

ผูบ้ริหาร 
     

17. มหาวทิยาลยัมี กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการ
ควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากร  

     

18. มีการควบคุมการท างานเป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร 

     

19. มีกระบวนการหรือวธีิการควบคุมการปฏิบติัการเชิงป้องกนั 
อยา่งเป็นระบบ 

     

20. ผูบ้ริหารมีการแจง้ผลการประเมินการปฏิบติังานให้บุคลากร
รับทราบและแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงาน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

 

ตอนท่ี 3  ขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั 
ค าช้ีแจง 1. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีแสดงถึงระดบัส าคญัของปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ 

2. ระดบัความส าคญั มีดงัน้ี  

   5   หมายถึง ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง    ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
   3   หมายถึง    ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2   หมายถึง     ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1   หมายถึง     ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั 5 4 3 2 1 
ปัจจยัดา้นกลยทุธ ์
1. มีการจดัท านโยบาย วสิยัทศัน์ และแผนยทุธศาสตร์โดยใหทุ้ก

หน่วยงานมีส่วนร่วม 
     

2. มีการก าหนดยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัตรงกบัความตอ้งการของ
หน่วยงานและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

     

3. การเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการวางแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยักบั
บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

     

4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และ 
แผนกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง 

     

5. มีการทบทวน ปรับปรุงแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั      
ปัจจยัดา้นบุคลากร      
6. มีการก าหนดภาระงานและปริมาณงานของอาจารยแ์ละบุคลากร

เหมาะสมตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
     

7. อาจารยแ์ละบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

     

8. มหาวทิยาลยัสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรทุกคนมีโอกาสกา้วหนา้
ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

     

9. มหาวทิยาลยัมีการวางแผนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นรูปธรรม      

10. บุคลากรไดรั้บผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง สิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการต่างๆ อยา่งยติุธรรมและเหมาะสม 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั 5 4 3 2 1 
ปัจจยัดา้นการเงิน 
11. มหาวทิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ ค่าใชจ่้ายรายหวั

เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
     

12. มีการจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีชดัเจนตามความจ าเป็น
เหมาะสม 

     

13. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลรายงานการใชเ้งิน และผลการ
ด าเนินงาน 

     

14. มีการจดัท ารายงานการเงินทุกเดือนและเม่ือส้ินปีงบประมาณ      
15. มหาวทิยาลยับริหารงบประมาณดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้      
ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์น 
16. มหาวทิยาลยัมีการระดมทรัพยากรและการใชท้รัพยากรอยา่งเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
     

17. บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบปฏิบติัในการการจดัซ้ือ  
จดัจา้ง 

     

18. มหาวทิยาลยัส ารวจความตอ้งการดา้นวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อการด าเนินการ
ใหเ้หมาะสมท่ีเพียงพอ 

     

19. มหาวทิยาลยัมีการจดัซ้ือ จดัจา้งถูกตอ้งตามระเบียบงานพสัดุครุภณัฑ ์      
20. กระบวนการในการจดัซ้ือ จดัจา้ง โปร่งใสและตรวจสอบได ้      
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
21. ความพร้อมในระบบการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศใน

มหาวทิยาลยัเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
     

22. อาจารยแ์ละบุคลากรในมหาวทิยาลยัสามารถน าความรู้ดา้นเทคโนโลยี
มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

     

23. เทคโนโลยท่ีีใชมี้ความทนัสมยัส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ      
24. มีการรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การเขา้ถึงขอ้มูลท่ี

ส าคญั มีการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าขอ้มูลไปใช้
ในทางท่ีไม่สมควร 

     

25. การจดัระบบสารสนเทศในหน่วยงานสนองตอบต่อความตอ้งการของ
บุคลากรไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

     

ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
26. บุคลากรยอมรับนโยบาย มาตรการ และขอ้ตกลงร่วมกนัในการ

ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั 5 4 3 2 1 
27. อาจารยแ์ละบุคลากรร่วมกนัปรับปรุงพฒันาวธีิการปฏิบติังานตาม

หนา้ท่ีดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ  
     

28. อาจารยแ์ละบุคลากรมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือความส าเร็จตามเกณฑ ์
หรือตวัช้ีวดัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

29. อาจารยแ์ละบุคลากรยอมรับการเปล่ียนแปลงเม่ือมหาวทิยาลยัมีการ
พฒันาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงวธีิการปฏิบติังาน 

     

30. มหาวทิยาลยัมีการปรับปรุงคู่มือและวธีิการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมอยู่
เสมอ 

     

 
ตอนที ่4  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อพฒันาลดปัจจยัความเส่ียงท่ีมีต่อการ

บริหารจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาใหข้อ้มูล 
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 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนต่างๆ 
ขนาด 

ประชากร 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความคลาดคล่ืน (e) 

+ 1% + 2% + 3% + 4% + 5% + 10% 
500 * * * * 222 83 

1,000 * * * 385 286 91 
1,500 * * 638 441 316 94 
2,000 * * 714 476 333 95 
2,500 * 1,250 769 500 345 96 
3,000 * 1,364 811 517 353 97 
3,500 * 1,458 843 530 359 97 
4,000 * 1,538 870 541 364 98 
4,500 * 1,607 891 549 367 98 
5,000 * 1,667 909 556 370 98 
6,000 * 1,765 938 566 375 98 
7,000 * 1,842 959 574 378 99 
8,000 * 1,905 976 580 381 99 
9,000 * 1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 

 
ขนาด 

ประชากร 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความคลาดคล่ืน (e) 

+ 1% + 2% + 3% + 4% + 5% + 10% 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 
∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 

   * หมายถึง ขนาดตวัอยา่งไม่เหมาะสมท่ีจะ assume ใหเ้ป็นการกระจายแบบปกติ จึงไม่สามารถ
ใชสู้ตร 
   ค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้  
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ผลทดสอบค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถาม 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.940 54 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

Sex 205.8333 1429.799 -.033 .941 

Age 205.4333 1431.426 -.055 .941 

Edu 206.0000 1419.862 .235 .940 

Faculty 200.8667 1330.809 .285 .947 

a1 203.1667 1401.730 .649 .939 

a2 203.3333 1390.575 .704 .939 

a3 203.3667 1380.102 .821 .938 

a4 203.4000 1375.972 .788 .938 

a5 203.5000 1391.293 .603 .939 

b1 203.2333 1399.702 .673 .939 

b2 203.3000 1398.838 .617 .939 

b3 203.4667 1387.085 .728 .939 

b4 203.4667 1380.120 .764 .939 

b5 203.7000 1395.114 .585 .939 
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c1 203.5667 1366.185 .868 .938 

c2 203.7000 1364.355 .760 .938 

c3 203.7333 1381.513 .582 .939 

c4 203.3333 1362.782 .799 .938 

c5 203.4667 1358.395 .811 .938 

d1 203.2333 1393.151 .644 .939 

d2 203.2667 1401.030 .511 .940 

d3 203.3333 1393.264 .653 .939 

d4 203.5333 1382.878 .694 .939 

d5 203.2333 1390.461 .694 .939 

e1 203.1000 1388.093 .685 .939 

e2 203.3000 1387.045 .748 .939 

e3 203.3333 1374.713 .773 .938 

e4 203.4000 1371.421 .790 .938 

e5 203.5000 1368.328 .859 .938 

f1 203.3333 1388.851 .652 .939 

f2 203.3333 1387.540 .610 .939 

f3 203.4667 1375.706 .733 .938 

f4 203.6667 1363.678 .849 .938 

f5 203.6333 1363.964 .714 .938 

g1 203.4667 1371.706 .790 .938 

g2 203.6333 1378.171 .773 .938 

g3 203.4667 1377.637 .734 .939 

g4 203.4667 1382.947 .802 .939 

g5 203.3667 1373.551 .844 .938 

h1 203.5333 1376.326 .762 .938 

h2 203.7000 1364.493 .832 .938 

h3 203.8667 1364.671 .819 .938 

h4 203.6000 1387.697 .664 .939 

h5 201.9667 1223.826 .294 .973 

i1 203.9333 1363.444 .810 .938 

i2 203.5667 1367.357 .851 .938 

i3 203.5333 1366.120 .880 .938 

i4 203.7000 1370.838 .873 .938 

i5 203.6667 1363.540 .734 .938 

j1 203.2000 1388.028 .773 .939 

j2 203.4000 1369.421 .889 .938 

j3 203.3667 1376.654 .835 .938 

j4 203.5333 1390.326 .578 .939 

j5 203.9333 1374.616 .769 .938 
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