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 The objectives of the research were to 1) study the composition and the 
form of risk management capabilities towards organizational performance of higher 
education institutions in Thailand 2) develop a model of risk management 
capabilities for the high performance success of higher education institutions in 
Thailand 3) estimate and test the model fit to data and 4) determine the effect size 
of the model. The data were collected from 186 higher education institutions. Using 
purposive sampling technic, including data collected by in-depth interviews. And 
focus groups The statistics used in this study included the analysis of structural 
equation model. 
 The research found that The composition of the ability to risk management 
capabilities of higher education institutions in Thailand are aware of the goals of the 
organization. Shared values in organizations To reduce the potential losses from 
operations. To increase performance To help in the process Cooperation and team 
work. The style, the ability to risk management capabilities of higher education 
institutions was divided into four aspects of a common determination toward 
organizational goals. Readiness to changes. Integrated risk management process 
orientation. And internal collaboration synergy. 
 The analysis of structural equation model that models based on 
assumptions are consistent with empirical data by the X2 is the 98.36 p-value equal 

to 0.17 the X2 / df equal to 1.14 the CFI 1.00 the GFI was 0.96 and the AGFI 0.95 and 
RMSEA value was 0.02 
 Finally, this research contributed The management of higher education 
institutions in Thailand. That has to be taken as a guide to policy of Risk Management 
Capabilities. Adapting organization for competitive advantage and achievement 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ภายใต�กระแสโลกาภิวัตน� การเปลี่ยนแปลงและความท�าทายต�างๆ ในศตวรรษท่ี 21 โลก
เปลี่ยนแปลงไปอย�างไม�เคยเป$นมาก�อน (Daft, 2001) องค�การต�างๆ ทั่วโลกต�องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว 
การผลักดันให�เกิดความเปลี่ยนแปลงในองค�การตามท่ีองค�การวางแผนไว� จึงมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อ
ความอยู�รอดขององค�การ (Worley and Lawler, 2006) อาจกล�าวได�ว�าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
เป$นสิ่งท่ีท�าทายความสามารถของผู�บริหารในการท่ีจะนําองค�การให�ดําเนินไปอย�างม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึง
การพัฒนาของตลาดท่ัวโลก กอปรกับกระแสโลกาภิวัตน�ทําให�รูปแบบของความเสี่ยงมีความซับซ�อน 
และระดับผลกระทบมีความรุนแรงมากข้ึน ผู�บริหารจึงต�องให�ความสําคัญในการกําหนดให�มีระบบการ
จัดการความเสี่ยงอย�างถูกต�อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (นฤมล สะอาดโฉม, 2550: 29) 
 การจัดการความเสี่ยงขององค�การอาจเกิดได�จาก 2 สาเหตุใหญ�ๆ คือ เกิดจาก
สภาพแวดล�อมขององค�การ หรือเกิดจากกระบวนการดําเนินงานขององค�การ ซึ่งสาเหตุหรือ
แหล�งท่ีมาของความเสี่ยงเหล�านี้มีบางอย�างท่ีอาจไม�สามารถท่ีจะจัดการความเสี่ยงเหล�านั้นให�หมดไปได� 
แต�ก็ยังมีอีกหลายปRจจัยท่ีสามารถลดความเสี่ยงไม�ให�เกิดข้ึนได� โดยองค�การจะต�องมีความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงท่ีดี (กิตติพันธ�  คงสวัสด์ิเกียรติ, 2554)  การจัดการความเสี่ยง  เป$นเครื่องมือท่ีช�วย
ผู�บริหารสามารถจัดการกับความไม�แน�นอนความเสี่ยงและโอกาสท่ีเก่ียวข�องได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร�างความสามารถขององค�การในการเพ่ิมมูลค�าให�กับผู�มีส�วนได�เสียขององค�การ ผู�บริหารจึงมี
หน�าท่ีในการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับผู�มีส�วนได�เสียขององค�การ โดยการกําหนดกลยุทธ�ให�เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโต ผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องอย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล�อง
กับเปUาหมายขององค�การโดยรวม (จันทนา สาขากร และคณะ, 2550: 31 – 32) ภายใต�การ
เปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล�อมหลายๆ ปRจจัย ได�แก� การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู�นําองค�การจึงมีบทบาทมากในการกําหนดวิธีการ รูปแบบการปฏิบัติงานให�
เหมาะสมเพ่ือท่ีจะลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในองค�การ และนําไปสู�เปUาหมายที่ตั้งไว� ทําให�
นักวิชาการหลายคนสนใจทําการศึกษาภาวะผู�นํา โดยเฉพาะรูปแบบภาวะผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) (Bass and Avolio, 1994) ท่ีส�งผลความสามารถในการบริหาร
จัดการองค�การในหลายรูปแบบ                      
 ผู�นําก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค�การ ต�องเป$นผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลงท่ีมีวิสัยทัศน�
และมีความสามารถในการสื่อสาร สร�างแรงบันดาลใจให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�ปรับเปลี่ยนความคิด 
และพฤติกรรมให�เป$นวิถีทางใหม�โดยเน�นการมีส�วนร�วม เห็นแก�ประโยชน�ส�วนรวมมากกว�าเห็นแก�
ประโยชน�ส�วนตน (Robbins and Coulter, 2009: 397) ผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลงสามารถกระตุ�นให�
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เกิดความพร�อมในการปรับตัว ผู�นําต�องตระหนักและปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงด�วยการจัดเตรียม
พันธกิจขององค�การ การวางยุทธศาสตร�องค�การ การสร�างวิสัยทัศน� และเตรียมพร�อมความสามารถ
ขององค�การ  นอกจากประสิทธิภาพของภาวะผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง ตามท่ีกล�าวมาแล�วยังพบว�า 
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ก็คือประสบการณ�ในเรื่องนั้นๆ รวมไปถึงประสบการณ�ใดๆ ก็ตาม
ท้ังในอดีตและอนาคตท่ีจะช�วยในการแก�ปRญหา แต�ก็ต�องอาศัยความเข�าใจอย�างดีเก่ียวกับความเสี่ยง
ร�วมด�วย (Apgar, 2006) องค�การที่ผ�านความแปรปรวนของสถานการณ�ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี โลกาภิวัตน� คู�แข�งขัน ลูกค�า รวมถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอ่ืน ทําให�องค�การเกิดการ
เรียนรู�และเกิดประสบการณ�มากกว�าองค�การท่ีไม�เคยเผชิญกับปRญหาใดๆเลย ผู�บริหารท่ีมีประสบการณ�
ในการแก�ไขปRญหามากจะมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกใช�กลยุทธ�ท่ีถูกต�องเหมาะสมกับ
สถานการณ� (Ferdinand, 2002: 1) ช�วยนําพาองค�การให�อยู�รอดได�และประสบผลสําเร็จตาม
เปUาหมาย 
 ในองค�การท่ีมีกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลากหลายกลุ�ม ไม�ว�าจะเป$นบุคลากร นักศึกษา และ
ผู�รับบริการ จะต�องจัดสรรทรัพยากรให�กับบุคลากรทุกกลุ�มอย�างเท�าเทียมกัน (D’Netto and Sohal, 
1999: 530) ผู�บริหารมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรต�าง ๆ ให�กับบุคลากรในองค�การ และใช�ทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการจัดการความเสี่ยง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท�าเทียมกัน (Mintzberg, 
1971)   องค�การจึงกําหนดวิสัยทัศน� นโยบาย บรรยากาศการทํางานจะมีลักษณะเปoดกว�าง เคารพ ให�
เกียรติกลุ�มคนท่ีเป$นคนกลุ�มน�อยหรือกลุ�มท่ีมีลักษณะแตกต�างเม่ือพนักงานรับรู�เก่ียวกับการสนับสนุน
ทรัพยากรท่ีเป$นธรรม ทําให�เกิดทัศนคติท่ีดีความผูกพัน ความพึงพอใจ ตลอดจนส�งผลให�การปฏิบัติงานดี
ตามไปด�วยเช�นกัน สอดคล�องกับการศึกษาของ Hicks-Clarke and Iles (2000) พบว�า การรับรู�การ
สนับสนุนในองค�การนั้นมีความสัมพันธ�ทางบวกกับทัศนคติท่ีมีต�อองค�การ การสร�างบรรยากาศการ
ทํางานท่ีเป$นบวก เปoดโอกาสให�เขามีส�วนร�วม ในกิจกรรมต�าง ๆ ขององค�การ ทําให�พนักงานรู�สึกมี
คุณค�า ส�งผลให�ผลการดําเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน การเตรียมความพร�อมด�านบุคลากรเป$นพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
เม่ือต�องเผชิญกับความท�าทายของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ� อย�างไรก็ตามการปรับตัวเพ่ือให�ทัน
กับสถานการณ�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น องค�การเลือกใช�ความยืดหยุ�นเชิงกลยุทธ� เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการทํางาน ไม�ยึดติดกับรูปแบบเดิม นําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการทํางานมากข้ึน เช�น 
การอนุญาตให�พนักงานทํางานผ�านระบบอินเทอร�เน็ต สามารถทํางานที่บ�านไม�จําเป$นต�องมาท่ี
สํานักงาน แต�องค�การต�องมีความพร�อมในด�านโครงข�ายข�อมูล กฎระเบียบ กระบวนการทํางาน เงิน
งบประมาณ และศักยภาพของทุนมนุษย� ซ่ึงเป$นการลงทุนระยะยาว 
 สถาบันอุดมศึกษาเป$นแหล�งกําเนิดความก�าวหน�าทางวิชาการท่ีมีส�วนสําคัญต�อการพัฒนา
ประเทศ และเป$นแหล�งถ�ายทอดความรู�และแหล�งค�นพบจากการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาต�างๆมากมาย 
รวมท้ังเป$นกลไกสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ภารกิจหลักท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจะต�องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและงานสร�างสรรค� การ
ให�บริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ท้ัง  
4 ประการดังกล�าว มีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงปRจจุบัน
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มีปRจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําให�การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป$นสิ่งท่ีจะต�องเร�งดําเนินการ คือ คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มี
แนวโน�มท่ีจะมีความแตกต�างกันมากข้ึน ซ่ึงก�อให�เกิดผลเสียแก�สังคม (คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา, 2553) กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในบริบทของโลกาภิวัตน� 
ส�งผลให�มีการปฏิรูปการอุดมศึกษาในทิศทางท่ีมีการขยายโอกาสและการพัฒนาคุณภาพสู�ความเป$น
สากลมากข้ึน จึงส�งผลกระทบต�อการบริหารอุดมศึกษา  ทําให�มีความเสี่ยงสูงข้ึนเพราะเกิดการแข�งขัน
มากขึ้น ในการขยายการรับนักศึกษา การเปoดสาขาวิชาใหม�ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ�
การศึกษาและการสร�างอาคารสถานที่ที่ทันสมัยเพื่อจูงใจให�มีผู�เรียนมากข้ึน ในขณะท่ีต�องบริหาร
คุณภาพการศึกษาให�เป$นไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด การนํากระบวนการจัดการความเสี่ยงมาใช�
ในสถาบันอุดมศึกษา จะช�วยเป$นหลักประกันในระดับหนึ่งว�าการดําเนินงานต�างๆ บรรลุเปUาหมายท่ีวางไว� 
(วรโชค ไชยวงศ�, 2549) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชากร (2552) ได�กําหนดให�สถาบันอุดมศึกษาต�อง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการล�วงหน�าและในมิติท่ี 4 ด�านการพัฒนาองค�การ กําหนดให� การจัดการความเสี่ยง 
เป$นตัวชี้วัดในการบริหารจัดการองค�การเพ่ือส�งเสริมและผลักดันให�มีการจัดการความเสี่ยงท่ีดี ในการ
บริหารจัดการทางการศึกษา การจัดการความเสี่ยงจึงเป$นส�วนหนึ่งในการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก�องค�การ 
ด�วยการจัดการความเสี่ยงนั้นค�อนข�างเป$นเรื่องใหม�สําหรับองค�การการศึกษาในประเทศไทย ถึงแม�จะ
ได�นําเอาการจัดการความเสี่ยงเข�ามาใช� ก็ยังคงเป$นการจัดการความเสี่ยงเฉพาะด�านเท�านั้น การจัดการ
ความเสี่ยงแบบเดิมนั้นเป$นการมองถึงความเสี่ยงเฉพาะด�าน ไม�ได�สร�างความสัมพันธ�ของความเสี่ยง
เข�าด�วยกัน จึงทําให�การประเมินค�าต�างๆ ของความเสี่ยงนั้นมีค�าไม�ถูกต�อง และสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ 
การจัดการความเสี่ยงขององค�การการศึกษาของไทยปRจจุบัน เน�นเฉพาะการปUองกันความเสียหาย
มากกว�าการสร�างมูลค�าเพิ่มให�แก�องค�การ จึงเรียกได�ว�า การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู�นั้น ไม�ได�
สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานท่ีต�องการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก�องค�การเป$นสําคัญ ทําให�
ความเสี่ยงยังคงมีอยู� (กิตติพันธ�  คงสวัสด์ิเกียรติ, 2554) ท้ังนี้ การจัดการความเสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จ
ได�นั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป$นต�องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง มีความรู�
ความเข�าใจในความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว�ามีต�อวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานของ
องค�การมากน�อยแค�ไหน ควรจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย�างไร และเฝUาระวังให�การดําเนินงานเป$นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ โดยผ�านกระบวนการตัดสินใจในการคัดเลือกกลยุทธ�เพื่อจัดการความเสี่ยง
ได�อย�างเหมาะสมตามความสําคัญของความเสี่ยงและความสามารถในการบริหาร อันจะนําไปสู�ผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขององค�การต�อไป (Hoyt and Liebenberg, 2011) 
 จากประโยชน�ของแนวคิดการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมต�างๆ ตลอดจนการแข�งขันทางการตลาด  การลดลงของจํานวนนักศึกษา
ในแต�ละสถาบัน  และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ทําให�สถาบันอุดมศึกษานําเอากลยุทธ�
การจัดการความเสี่ยงมาใช�ในการดําเนินงานมากข้ึน (Christine Louise, Maney Eick, 2003) โดยมี
งานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยง ส�วนใหญ�ศึกษาถึงประเภทความเสี่ยงท่ีมีใน
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องค�การ ระดับของความเสี่ยง และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต�อการจัดการความเสี่ยง 
ท่ีนําไปใช�ในองค�การต�าง ๆ  เช�น ธุรกิจธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรม ธุรกิจก�อสร�าง แต�มีการวิจัย
เพียงเล็กน�อยท่ีศึกษาเก่ียวกับบริบทของการจัดการความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา สอดคล�องกับการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ในประเทศไทย พบว�า ยังมี
การศึกษาเพียงเล็กน�อยเก่ียวกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย และวรรณกรรมท่ีศึกษาเก่ียวกับวิธีในการสร�างความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
เพ่ือนําไปสู�ผลการดําเนินงานและการสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขันโดยเฉพาะยังมีไม�มากเช�นกัน 
(Prapawadee and Wariya, 2009; Pallard et.al, 2005) สอดคล�องกับ Hilson D.A (2013)        
ท่ีกล�าวว�า มีการศึกษาเพียงเล็กน�อยเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติเพ่ือความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ี
นําไปสู�ผลการดําเนินงานท่ีดีขององค�การ  
 การวิจัยนี้ ผู�วิจัยใช�ทฤษฎีมุมมองบนพื้นฐานทรัพยากร (Resource- based View of 
The Firm : RBV) ในการศึกษาถึงปRจจัยเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจาก
ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากรเป$นกุญแจสําคัญในการสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขันจาก
ความสามารถของปRจจัยภายในองค�การ และเป$นทฤษฎีท่ีได�รับการยอมรับจากการพิสูจน�ในเชิงทฤษฎี
จากนักวิชาการอย�างกว�างขวางเก่ียวกับแหล�งท่ีมาของการสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขัน 
ประกอบด�วย ปRจจัยทรัพยากร ท่ีองค�การครอบครอง และปRจจัยความสามารถขององค�การในการใช�
ประโยชน�จากทรัพยากรในองค�การ (Barney, 1991) เพื่อทําให�สามารถเข�าใจถึงความสําคัญ
ของปRจจัยเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม พบว�า ภาวะ
ผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง เป$น ปRจจัยเหตุท่ีสําคัญต�อความสําเร็จในการจัดการความเสี่ยง (Bekele 
Shibru, 2011) สอดคล�องกับผลการศึกษาท่ีพบว�า ภาวะผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง มีบทบาทอย�าง
มากต�อการพัฒนาความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ตัวอย�างเช�น งานวิจัยของ Beatriz 
Fernandez-Muniz and others, (2014) ; สุนทรีย� และคณะ (2557) เป$นต�น เนื่องจากการประสบ
ความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเกิดจากความสําคัญของภาวะผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสามารถ
กระตุ�นให�เกิดการบูรณาการทํางานร�วมกันระหว�างผู�นํากับผู�ใต�บังคับบัญชาอย�างมีประสิทธิภาพ   
 ผู�บริหารองค�การต�องสามารถทําให�องค�การเกิดการได�เปรียบทางการแข�งขันสูงสุดซ่ึงสิ่งหนึ่ง 
ท่ีหลายๆ หน�วยงานสามารถทําให�องค�การเกิดการได�เปรียบทางการแข�งขัน และเริ่มให�ความสนใจใน
สิ่งท่ีองค�การมีอยู� นั่นก็คือทรัพยากร (Resources) เป$นปRจจัยท่ีมีอยู�ภายในองค�การ และทรัพยากร
เหล�านั้นเป$นปRจจัยที่อยู�ในการควบคุมขององค�การ ซึ่งทรัพยากรนี้ก็จะมีทั้งทรัพยากรท่ีจับต�องได� 
(Tangible) เช�น เครื่องมือ วัตถุดิบ อุปกรณ� และทรัพยากรท่ีจับต�องไม�ได� (Intangible) เช�น ความรู� 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ทักษะความชํานาญ ชื่อเสียงขององค�การ ข�อมูลข�าวสาร ในบางหน�วยงานจะ
มองลึกลงไปถึงวัฒนธรรมองค�การด�วย โดยสิ่งหนึ่งที่ควบคู�มากับทรัพยากร ก็คือความสามารถ 
(Capability) ซ่ึงเป$นสิ่งท่ียากท่ีจะวิเคราะห�และมักถูกมองว�าเป$นทรัพยากรท่ีจับต�องไม�ได�  สิ่งสําคัญ
ของความสามารถคือ ทักษะของแต�ละคน ของแต�ละกลุ�ม หรือของแต�ละองค�การท่ีมีความสัมพันธ�กัน 
(Grant, 1991) ซ่ึงก็หมายถึง ความสามารถท่ีองค�การจะพัฒนาเข�าถึงได�ในทุกๆ ด�าน โดยเฉพาะ
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อย�างยิ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Capability)  ซ่ึงจําเป$นต�องใช�
ทักษะ ประสบการณ� ความสามารถในการวิเคราะห�โอกาสหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในองค�การ 
ประเมิน และตรวจสอบ ควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธ�กับกิจกรรม หน�าท่ี และกระบวนการทํางาน
เพ่ือให�องค�การสามารถลดความเสียหายท่ีส�งผลกระทบต�อเปUาหมาย และสามารถสร�างคุณค�าให�เกิด
ข้ึนกับองค�การ โดยการผสมผสานระหว�างทรัพยากร บุคลากร และกระบวนการ รวมถึงการใช�
ทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�เกิดผลลัพธ�ท่ีสามารถวัดได�ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 นอกจากนี้ ผู�วิจัยใช�ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ� (Contingency Theory) และ
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงในการศึกษาปRจจัยเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให�
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ  และสอดคล�องกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลง
อยู�ตลอดเวลาซ่ึงส�งผลต�อการดําเนินงานขององค�การนั้น ผู�นําควรให�ความสําคัญทั้งกับงานและ
ความสัมพันธ�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให�สอดคล�องเหมาะสม
กับสถานการณ�และสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Jun, 2010) ในขณะเดียวกันองค�การ
ต�องปรับรูปแบบและพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ให�สอดคล�องกับพฤติกรรมของผู�นํา องค�การ
ต�องวิเคราะห�ความสามารถการดําเนินกิจกรรมเพ่ือประเมินความสามารถขององค�การและใช�แนวคิด
ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ� และแนวคิดการจัดการความเสี่ยง วิเคราะห�ความสัมพันธ�ของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ท่ีสามารถตอบสนองต�อสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย�าง
รวดเร็ว โดยสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินกิจกรรม รวมท้ังปรับความแตกต�าง
ทางด�านกายภาพและทัศนคติของพนักงานภายในองค�การ เพื่อให�เกิดความไว�วางใจ เชื่อใจกัน 
ปราศจากความขัดแย�งและนํามาซ่ึงการทํางานทีมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับงานวิจัยของ Weiner 
(2009: 4) พบว�าหากองค�การมีความพร�อมในทรัพยากรแล�วจะส�งผลเชิงบวกต�อความสามารถในการ
ปรับตัวขององค�การขณะท่ี Yang and Konrad (2011:12) พบว�าเม่ือองค�การมีความพร�อมด�านทุน
มนุษย�สูง จะมีอิทธิพลต�อการจัดการความเสี่ยงและผลการดําเนินงานขององค�การ ทรัพยากรมีส�วนสําคัญ
ต�อความสามารถในการปรับตัวขององค�การ เม่ือเผชิญกับสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ผู�บริหารจะใช�ความสามารถในการวิเคราะห�โอกาสและภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน พร�อมกับการพิจารณา
คุณค�าและจุดเด�นในทรัพยากรทุกอย�างท่ีมีอยู�ในองค�การ เพ่ือกําหนดกลยุทธ�ทางการแข�งขันท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ� ทั้งนี้หากสภาพแวดล�อมมีการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ�ทางการแข�งขันสามารถ
เปลี่ยนแปลงได�เช�นกัน (Aragon-Correa and Sharma, 2003) 
 ดังนั้นการวิจัยนี้ ผู�วิจัยจึงใช�ทฤษฎีมุมมองบนพื้นฐานทรัพยากร ทฤษฏีการบริหารเชิง
สถานการณ� และแนวคิดการจัดการความเสี่ยงร�วมกัน เพ่ือมุ�งเน�นศึกษาถึงปRจจัยเหตุท่ีส�งผลกระทบ
ต�อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ได�แก� ภาวะผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ประสบการณ�การเรียนรู�องค�การ (Organizational Learning Experience) 
การสนับสนุนด�านทรัพยากร (Resource Support) และความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ี
ส�งผลกระทบต�อความสําเร็จของผลการดําเนินงานขององค�การ ซ่ึงจะทําให�สามารถเข�าใจถึงปRจจัยเหตุ
ท่ีส�งผลกระทบต�อความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีนําไปสู�การสร�างความได�เปรียบทางการ
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แข�งขันด�วยการมีผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเปUาหมายของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
เพ่ือเป$นประโยชน�ต�อการนําไปประยุกต�ใช� และเพ่ือศึกษาเชิงประจักษ�ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาองค�ประกอบและรูปแบบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

2. เพ่ือพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

3. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล�องของโมเดลความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

4. เพ่ือตรวจสอบค�าอิทธิพลของโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
 
คําถามการวิจัย 
 เพ่ือให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�การวิจัย และเป$นแนวทางสําหรับการหาคําตอบของ
งานวิจัย ผู�วิจัยจึงกําหนดคําถามสําหรับการวิจัยนี้ ดังนี้ 

1. องค�ประกอบและรูปแบบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยมีลักษณะอย�างไร 

2. รูปแบบโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จ
ของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึนมานี้มีความสอดคล�องกับ
ข�อมูลในเชิงประจักษ�หรือไม� 

3. องค�ประกอบของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร�างความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
ท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานท่ีนํามาศึกษามีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ�อม และอิทธิพล
โดยรวมของตัวแปรอย�างไร                  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จ
ของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ทําการกําหนดสมมติฐาน
การวิจัย ดังนี้ 

1. สมมติฐาน 1 ภาวะผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต�อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง 

2. สมมติฐาน 2 ประสบการณ�การเรียนรู�ขององค�การ มีอิทธิพลทางตรงต�อความสามารถ 
ในการจัดการความเสี่ยง 



7 

3. สมมติฐาน 3 การสนับสนุนด�านทรัพยากร มีอิทธิพลทางตรงต�อความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง 

4. สมมติฐาน 4 การสนับสนุนด�านทรัพยากร มีอิทธิพลทางตรงต�อผลการดําเนินงานของ
องค�การ 

5. สมมติฐาน 5 ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงมีอิทธิพลทางตรงต�อผลการดําเนินงาน 
ขององค�การ                   
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษานี้เป$นการวิจัยในลักษณะผสมผสานวิธี (Mixed Methods) ผู�ศึกษาได�กําหนด
ขอบเขตในการศึกษาไว�ดังนี้ 

1. ขอบเขตด�านเนื้อหา 
  ศึกษาประเด็นที่เป$นปRจจัยที่มีผลต�อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือหา
ปRจจัยเหตุและผลกระทบ แล�วนํามาสังเคราะห�เป$นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือเป$นข�อมูลพ้ืนฐานใน
การทําความเข�าใจเบ้ืองต�นและต�อยอดความคิดในการวิจัยในข้ันต�อไป 

2. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก� สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

3. ขอบเขตด�านระยะเวลา 
 ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ต้ังแต� เดือนพฤษภาคม 2559 – ตุลาคม 2559 รวมระยะเวลา    

6 เดือน 
4. ตัวแปรท่ีใช�ในการทําวิจัย 

 การวิจัยนี้ ผู�วิจัยมุ�งเน�นศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงสามารถ
อธิบายขอบเขตด�านเนื้อหาของการวิจัย ดังนี้  
  ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด�วย 4 ตัวแปร ได�แก� 

4.1 ภาวะผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership : TL) ประกอบด�วย
ตัวแปรสังเกตได� 4 ด�าน ได�แก� 1) การมีอิทธิพลอย�างอุดมการณ� (Idealized Influence or Charisma) 
2) การสร�างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) การกระตุ�นทางปRญญา (Intellectual 
Stimulation) และ 4) การคํานึงถึงความเป$นปRจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

4.2 ประสบการณ�การเรียนรู�องค�การ (Organizational Learning Experience: OLE) 
ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� 3 ด�าน ได�แก� 1) การเรียนรู�จากองค�ความรู� (Knowledge Learning)  
2) การเรียนรู�จากประสบการณ� (Experiential Learning) และ 3) การเรียนรู�จากการแลกเปลี่ยน 
(Knowledge Sharing) 



8 

4.3 การสนับสนุนด�านทรัพยากร (Resource Support : RS) ประกอบด�วยตัวแปรสังเกต
ได� 2 ด�าน ได�แก� 1) ทรัพยากรท่ีจับต�องได� (Tangible Resource) และ 2) ทรัพยากรท่ีจับต�องไม�ได� 
(Intangible Resource) 

4.4 ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Capability: RMC) 
ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� 4 ด�าน ได�แก� 1) การมีปณิธานร�วมกันต�อเปUาหมายรวมขององค�การ  
(Common Determination toward Organizational Goals) 2) ความพร�อมในการปรับตัวให�ทัน
ต�อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change) 3) การมุ�งเน�นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิง
บูรณาการ (Integrated Risk Management Process Orientation) และ 4) การประสานความ
ร�วมมือภายในองค�การ  (Internal Collaboration Synergy)   
  ตัวแปรแฝงภายใน ได�แก�ผลการดําเนินงานขององค�การ (Organizational Performance: 
OP) ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� 4 ด�าน ได�แก� 1) ด�านคุณภาพบัณฑิต 2) ด�านการวิจัยและงาน
สร�างสรรค� 3) ด�านการบริการทางวิชาการ และ 4) ด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 

1.  ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Capability) หมายถึง 
ความสามารถในการนําศักยภาพของบุคลากรในการระบุ วิเคราะห� ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธ�กับกิจกรรม หน�าที่ และกระบวนการทํางานเพื่อให�องค�การสามารถลด
ความเสียหายท่ีส�งผลกระทบต�อเปUาหมาย และสามารถสร�างคุณค�าให�เกิดข้ึนกับองค�การ ประกอบด�วย
การมีปณิธานร�วมกันต�อเปUาหมายรวมขององค�การ ความพร�อมในการปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
การมุ�งเน�นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสานความร�วมมือภายใน
องค�การ 

1.1 การมีปณิธานร�วมกันต�อเปUาหมายรวมขององค�การ  (Common Determination 
toward Organizational Goals) หมายถึง การเปoดโอกาสให�บุคลากรมีส�วนร�วมในการกําหนด
วิสัยทัศน�และเปUาหมายการปฏิบัติงาน เพ่ือสร�างความตระหนักต�อเปUาหมายรวมขององค�การร�วมกัน 
เชื่อม่ันว�าการกําหนดนโยบายและส�งเสริมด�านการจัดการความเสี่ยงร�วมกันจะส�งผลให�มหาวิทยาลัยมี
ผลสําเร็จในการดําเนินงาน ให�ความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน� และค�านิยมขององค�การร�วมกัน 
มุ�งม่ันในการนําวิสัยทัศน�ไปสู�การปฏิบัติร�วมกัน เพ่ือให�เกิดประสิทธิผลต�อองค�การ สนับสนุนเผยแพร�
ข�อมูล ข�าวสารด�านการจัดการความเสี่ยงให�บุคลากรรับทราบเพ่ือสร�างความเข�าใจและปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

1.2 ความพร�อมในการปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change) 
หมายถึง การเชื่อมั่นว�าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท่ีเกิดข้ึน จะเป$นโอกาสให�องค�การได�
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการทํางานให�ดียิ่งข้ึน การแจ�งข�าวสารการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต�อ
การดําเนินงานขององค�การให�บุคลากรทราบ เพ่ือเป$นการเตรียมความพร�อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการติดตาม วิเคราะห� และประเมินสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท้ัง
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ภายในและภายนอกได�อย�างทันท�วงที สามารถกําหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ในการดําเนินงานให�ต�อ
สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม 

1.3 การมุ�งเน�นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk 
Management Process Orientation) หมายถึง การให�ความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงระหว�างหน�วยงานเพ่ือสร�างความร�วมมือผสานกระบวนการดําเนินงานอย�างเป$น
ระบบ มุ�งเน�นกระบวนการจัดการความเสี่ยง โดยการกําหนดกลยุทธ�และวางแผนการจัดการความเสี่ยง 
ส�งเสริมให�มีการนําแผนการจัดการความเสี่ยงไปสู�การปฏิบัติ เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดความเสี่ยงใน
องค�การ มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�ความเสี่ยง
อยู�ในระดับท่ีองค�การยอมรับได� 

1.4 การประสานความร�วมมือภายในองค�การ (Internal Collaboration Synergy)  หมายถึง  
การประสานงานของหน�วยงานต�างๆ ภายในองค�การเป$นไปด�วยความราบรื่น บุคลากรในหน�วยงานต�างๆ 
ท่ีเก่ียวข�องมีการร�วมแก�ไขปRญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนร�วมกันอย�างจริงจัง มีการทบทวนประสิทธิภาพของ
ความร�วมมือด�านการจัดการความเสี่ยงอยู�เสมอ มีการสื่อสารข�อมูลไปยังผู�เกี่ยวข�องทุกระดับอย�าง
ถูกต�อง รวดเร็ว เหมาะสมทันต�อสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน 

2. ภาวะผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง (Trans format ional Leadersh ip) หมายถึง  
พฤติกรรมของผู�นําท่ีมีอิทธิพลต�อเพ่ือนร�วมงานหรือผู�ตาม ให�แสดงความพยายามในการทํางานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานให�กับตนเองและองค�การ โดยมีความเข�าใจในวิสัยทัศน� 
วัตถุประสงค� นโยบายและกลยุทธ�ขององค�การเป$นอย�างดี ตลอดจนกระตุ�นให�พนักงาน มีกระบวนการ
คิดท่ีเป$นระบบและสร�างสรรค� อีกท้ังยังมองหาโอกาสใหม�ในการดําเนินการและปรับปรุงการทํางาน
อย�างต�อเนื่องและช�วยเหลือ สนับสนุนให�คําปรึกษาในการทํางานกับเพ่ือนร�วมงานหรือผู�ตาม  

2.1 การมีอิทธิพลอย�างมีอุดมการณ� (Idealized Influence or Charisma) หมายถึง 
การท่ีผู�นําประพฤติตนเป$นแบบอย�างที่ดีให�บุคลากร ปฏิบัติตนเพื่อสร�างความเคารพยกย�องศรัทธา
และความไว�วางใจให�เกิดข้ึนกับบุคลากร ปฏิบัติตนให�บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตัวผู�นํา เป$นผู�มี
วิสัยทัศน�ในการบริหารงานและสามารถนําพาองค�การไปสู�ความสําเร็จได� 

2.2 การสร�างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง การท่ีผู�นําสร�าง
แรงจูงใจเพ่ือกระตุ�นให�บุคลากรปฏิบัติงานได�บรรลุเปUาหมายขององค�การอย�างต�อเนื่อง แสดงออกถึง
ความมุ�งม่ันในการปฏิบัติงานตามพันธกิจเพ่ือให�บรรลุเปUาหมายขององค�การ สร�างเปUาหมายท่ีท�าทาย
ให�กับบุคลากรเสมอ ส�งเสริมให�บุคลากรมองเห็นเปUาหมายขององค�การร�วมกัน 

2.3 การกระตุ�นทางปRญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู�นํา
แสดงออกถึงการสนับสนุนให�บุคลากรสร�างสรรค�วิธีการปฏิบัติงานใหม�ๆ ท่ีเป$นประโยชน�ต�อองค�การ 
ส�งเสริมให�บุคลากรพัฒนาความรู� และความสามารถของตนเองอย�างต�อเนื่อง ส�งเสริมและให�โอกาส
บุคลากรได�แสดงความคิดเห็นในเรื่องต�างๆ อยู�เสมอ สนับสนุนให�บุคลากรเรียนรู�วิธการแก�ปRญหาใน
การปฏิบัติงานด�วยตนเองอย�างสร�างสรรค� 
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2.4 การคํานึงถึงความเป$นปRจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง 
ผู�นํามีความเข�าใจความแตกต�างระหว�างบุคคลเป$นอย�างดี ให�ความสําคัญการบริหารงานบนพ้ืนฐาน
ของความแตกต�างระหว�างบุคคล ดูแลเอาใจใส�บุคลากรโดยพิจารณาเป$นรายบุคคล รับฟRงความคิดเห็น
ของบุคลากรแต�ละคนเสมอ ทําให�บุคลากรแต�ละคนรู�สึกมีคุณค�าในตนเอง 

3. ประสบการณ�การเรียนรู�องค�การ (Organizational Learning Experience) หมายถึง 
การเรียนรู�และสั่งสมวิธีจัดการความเสี่ยงของบุคลากรในองค�การ มีความมุ�งม่ันต�อการบริหารจัดการ 
สนับสนุนให�บุคลากรในองค�การมีการเรียนรู� และทดลองสิ่งต�าง ๆ ทุกเรื่อง โดยไม�ปoดก้ัน ไม�ด�วนสรุป 
เพ่ือให�ได�ความรู�ท่ีถูกต�องท้ังมุมกว�างและมุมลึก และจัดกิจกรรมการสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลและ
การถ�ายโอนความรู�และบูรณาการ ตลอดจนการเก็บรวบรวมความรู�และประสบการณ�นํามาถ�ายทอด
ในรูปแบบต�าง ๆ เช�น คู�มือ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติในรูปแบบลายลักษณ�อักษร หรือสื่อรูปแบบ
อ่ืน ๆ เพ่ือให�สามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง 

3.1 การเรียนรู�จากองค�ความรู� (Knowledge Learning) หมายถึง การส�งเสริมและ
สนับสนุนให�บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง ให�บุคลากรมีการคิดและเรียนรู�สิ่งต�างๆ ด�วย
ตนเองเพ่ือให�ได�ความรู�ท่ีถูกต�องท้ังมุมกว�างและมุมลึก เปoดโอกาสให�บุคลากรพัฒนาองค�ความรู�ใหม� 
เพ่ือเป$นประโยชน�ในการปฏิบัติงาน ส�งเสริมให�บุคลากรแสวงหาข�อมูลท่ีจะช�วยปรับปรุงการทํางานเสมอ 

3.2 การเรียนรู�จากประสบการณ� (Experiential Learning) หมายถึง การท่ีผู�บริหาร
ส�งเสริมให�บุคลากรได�เรียนรู�จากความล�มเหลวหรือความสําเร็จเพ่ือหาสาเหตุและวิธีการแก�ไขท่ี
เหมาะสม ให�โอกาสบุคลากรนําประสบการณ�เดิมมาบูรณาการเพ่ือสร�างการเรียนรู�ใหม�ๆ ให�เกิดข้ึน 
สนับสนุนให�บุคลากรในองค�การ มีการนําความรู�และประสบการณ�ไปประยุกต�ใช� และปรับปรุงเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

3.3 การเรียนรู�จากการแลกเปลี่ยน (Knowledge Sharing) หมายถึง การท่ีผู�บริหาร
ส�งเสริมและสนับสนุนให�จัดกิจกรรมสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารกันอย�างสมํ่าเสมอ 
สนับสนุนให�สร�างเครือข�ายผู�ท่ีมีความรู�จากการปฏิบัติเพ่ือสามารถถ�ายทอด แบ�งปRน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู� เปoดโอกาสให�บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองท่ีแต�ละคนสนใจ สนับสนุนให�มีการนํา
ความรู�และประสบการณ�มาถ�ายทอดในรูปแบบต�างๆ เช�น คู�มือ เอกสาร หรือสื่อรูปแบบอ่ืนๆ 

4. การสนับสนุนด�านทรัพยากร (Resource Support) หมายถึง การให�ความสําคัญกับ 
การจัดสรรงบประมาณ คน ความรู� ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน เพ่ือใช�ในการสนับสนุนกลยุทธ�องค�การ 
รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ เพ่ือให�การทํางานมีความสะดวก 
ถูกต�อง รวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ� เครื่องมือ
ให�กับบุคลากรทุกคนอย�างเสมอภาค เพ่ือให�องค�การสามารถจัดการความเสี่ยงได�อย�างมีประสิทธิภาพ  

4.1 ทรัพยากรท่ีจับต�องได� (Tangible Resource) หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ� และให�มีการดําเนินงานท่ีบรรลุเปUาหมาย องค�การมีบุคลากร 
งบประมาณ เทคโนโลยี อุปกรณ�การปฏิบัติงานอย�างเพียงพอ ทําให�สามารถวางแผนการดําเนินงานได�
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ เพ่ือให�
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การทํางานมีความสะดวก ถูกต�อง รวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
สําหรับบุคลากรทุกคนอย�างเสมอภาค 

4.2 ทรัพยากรท่ีจับต�องไม�ได� (Intangible Resource) หมายถึง บุคลากรขององค�การมี
ความร�วมมือร�วมใจและกระตือรือร�นในการดําเนินงานด�านการจัดการความเสี่ยง บุคลากรขององค�การ 
มีความรู� ความเข�าใจในการดําเนินงานด�านการจัดการความเสี่ยง จัดสรรเวลาสําหรับการดําเนินงาน
ด�านการจัดการความเสี่ยงไว�อย�างเหมาะสม แสวงหาข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับประเด็นด�านการจัดการ
ความเสี่ยงจากแหล�งต�างๆ อย�างสมํ่าเสมอ 

5. ผลการดําเนินงานขององค�การ (Organizational Performance) หมายถึง ผลลัพธ�ท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานขององค�การตามเปUาหมายท่ีกําหนด ประกอบด�วย 4 ด�าน ได�แก� ผลด�าน
คุณภาพบัณฑิต  พิจารณาจากหลักสูตร คุณภาพนักศึกษา และคุณลักษณะตามจุดเน�น ผลด�านการวิจัย
และงานสร�างสรรค� พิจารณาจากการตอบสนองต�อความต�องการของสังคม การสร�างเครือข�าย 
ผลด�านการบริการทางวิชาการ พิจารณาจากการให�บริการท่ีครอบคลุม สอดคล�องกับความต�องการ
ของสังคม   และผลด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาจากความต�อเนื่องในการสนับสนุน
ให�ศิลปะและวัฒนธรรมเป$นส�วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู ความสําเร็จ
ของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผู-วิจัยได-ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องเพ่ือนําไปสู การกําหนดรูปแบบสมการโครงสร-างความสัมพันธ3เชิงสาเหตุระหว าง 
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ต อผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
โดยเนื้อหาในบทนี้ ประกอบด-วย 5 ตอน ดังนี้ 

1. ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช-ในการวิจัย 
2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข-องกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข-องกับป:จจัยสาเหตุความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข-องกับป:จจัยผลความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
5. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 

 สําหรับรายละเอียดในแต ละประเด็น ผู-วิจัยสามารถอธิบายได- ดังนี้ 
 

ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้  ผู-วิจัยได-ศึกษาทฤษฎีท่ีสามารถใช-เป<นกรอบในการอธิบายความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประกอบด-วย 2  ทฤษฎี ได-แก  1) ทฤษฎี
มุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource-Based View of the Firm) ท่ีมุ งเน-นอธิบายความสามารถ
ในการสร-างผลการดําเนินการท่ียั่งยืน  โดยอาศัยความสามารถอันเกิดจากทรัพยากรมนุษย3ในองค3การ 
2) ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ3 (Contingency Theory) มุ งเน-นอธิบายความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงให-สอดคล-องกับสภาพแวดล-อมหรือสถานการณ3ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น  

จากทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช-ในการวิจัยท้ัง 2 ทฤษฎีดังกล าว ผู-วิจัยได-สังเคราะห3เพ่ือใช-เป<นกรอบ
ในการอธิบายผลการวิจัย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource-based View of the Firm) 
 ทฤษฎีมุมมองบนฐานทรัพยากรขององค3การ (Resource-based View of the firm : 
RVB) นักวิชาการคนสําคัญท่ีศึกษาทฤษฏีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากรขององค3การ Barney (1991) 
อธิบายว าทรัพยากรท่ีองค3การมีอยู  เป<นพ้ืนฐานในการกําหนดผลการดําเนินงานขององค3การอันนําไปสู 
ความได-เปรียบในการแข งขันอย างยั่งยืนขององค3การ ท่ีมุ งเน-นป:จจัยภายในขององค3การซ่ึงประกอบด-วย 
ทรัพยากรและความสามารถ ทรัพยากรให-รวมถึง ทรัพย3สินท้ังหมดขององค3การ ความสามารถของ
องค3การ กระบวนการทํางาน เอกลักษณ3ขององค3การ ข-อมูลสารสนเทศ ประสบการณ3 ความรู-และ
เทคโนโลยี ส วนความสามารถ คือความสามารถในการท่ีจะกําหนดหรือวางแผนงาน นําทรัพยากรท่ีมี
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ความแตกต างกันมารวมเข-าด-วยกันได- กระบวนการท่ีใช-ในองค3การ การรวมกลุ มกันของทรัพยากรและ
ความสามารถทําให-เกิดระบบท่ีซับซ-อนท่ีก อให-เกิดความได-เปรียบในการแข งขัน 
 Barney (1991) กล าวว าความได-เปรียบทางการแข งขันที่ยั่งยืนเป<นผลมาจากการ
ครอบครองทรัพยากรและความสามารถท่ีทําให-สินค-าหรือบริการมีความแตกต างท่ีชัดเจน และไม ใช 
ทุกทรัพยากรขององค3การจะมีศักยภาพในการเป<นแหล งของความได-เปรียบในการแข งขันอย างยั่งยืน 
Barney ได-เสนอว าลักษณะท่ีสําคัญของทรัพยากรเชิงกลยุทธ3ซ่ึงจะก อให-เกิดความได-เปรียบทางการ
แข งขันอย างยั่งยืน ต-องมีคุณลักษณะเฉพาะ 4 ประการ อันได-แก   1) คุณค าของทรัพยากร (Value) 
ซ่ึงหมายถึงทรัพยากรท่ีมีคุณค าคือทรัพยากรท่ีสร-างโอกาส และลดอุปสรรคขององค3การ 2) หายาก 
(Rarity) ผู-ท่ีครอบครองทรัพยากรท่ีหาได-ยาก/คู แข งขันในอุตสาหกรรมไม มี จะเป<นผู-ท่ีมีความได-เปรียบ 
3) ไม สามารถลอกเลียนแบบ (Imitability) หากลอกเลียนแบบต-องมีต-นทุนท่ีสูงมาก (Imitate 
Resources) หรือทรัพยากรเหล านั้นมีความเป<นเอกลักษณ3 ผู-อ่ืนทําเหมือนได-ยาก เป<นทรัพยากรท่ี
ยากต อการเลียนแบบทางสังคม 4) ไม สามารถสับเปลี่ยนทดแทนได- (Non-substiutable) นอกจากนี้ 
Grant (1991) และ Peteraf (1993) มองว าการได-เปรียบในการแข งขันนอกจากท่ีกล าวข-างต-น 
องค3การจะสามารถทํากําไรจากทรัพยากรนี้ด-วย สําหรับ (Day and Wensley, 1998; Day, 1994; 
Prahalad and Hamel, 1990) ระบุว าแหล งท่ีมาของความได-เปรียบในการแข งขันท่ีเหนือกว า คือ 
ความสามารถและสมรรถนะหลักที่โดดเด น ซึ่งเป<นกระบวนการที่เกี่ยวข-องกับการรวมกันของ
ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรมนุษย3 และจะกลายเป<นองค3ความรู-ในรูปแบบ ความรู-
ประสบการณ3และป:ญญาท่ีฝ:งอยู ในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรู-ท่ีเป<นเหตุเป<นผล สามารถ
บรรยาย หรือถอดความออกมาได-ในรูปของทฤษฎี การแก-ไขป:ญหา คู มือ และฐานข-อมูล เป<นลักษณะ
ของความรู-ท่ีทุกคนสามารถเข-าถึงหรือหาซ้ือได-  (Explicit Knowledge) ขององค3การ รวมถึงการ
สร-างผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนแก องค3การ 
 Wernerfelt (1984) ได-เสนอแนวคิดว า แหล งท่ีมาของความได-เปรียบเชิงการแข งขัน
พิจารณาได-จาก “ทรัพยากรภายในองค3การ” ซ่ึงเป<นแหล งท่ีมาท่ีสําคัญท่ีสุดขององค3การในการสร-าง
ความได-เปรียบเชิงการแข งขันมากกว าท่ีจะพิจารณาในเชิงของผลิตภัณฑ3 Wernerfelt ได-แสดงถึง
ความคิดหลักว า องค3การควรจะบริหารและจัดการทรัพยากรแบบมุ งตอบสนองต อความเปลี่ยนแปลง
และความต-องการของสภาพแวดล-อมภายนอกองค3การ โดยเฉพาะอย างยิ่งในการมุ งเน-นตอบสนองต อ
ความต-องการของกลุ มลูกค-าเปuาหมาย ดังนั้น แนวคิดนี้จึงเป<นการสร-างความสอดคล-องระหว าง
จุดอ อนและจุดแข็งภายในองค3การกับโอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อม
ภายนอกองค3การ (Barney, 1991; Wade and Hulland, 2004) 
 Hoffman (2000) ให-ความหมายในเทอมของความสามารถแกน (Core Competencies) 
อธิบายถึงความสามารถด-านกลยุทธ3 คือการสะสมการเรียนรู-ภายในองค3การ โดยความเข-าใจถึงการ
ทํางานร วมกันของฝvายต างๆ อย างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Barney and Zajac (1994) พบว า
องค3การใดท่ีสามารถเชื่อมโยงความรู- (Knowledge) และการเรียนรู- (Learning) จากความแตกต าง
ของกระบวนการด-านความสามารถจะเป<นผลต อการเพ่ิมความสําคัญให-กับความได-เปรียบในการ
แข งขัน (Competitive Advantages) รวมถึงความสามารถทางด-านข าวสาร การสร-างความสัมพันธ3
ระหว างลูกค-าและผู-จัดหาสิ่งของให- (Supplier)  นอกจากนี้  Chandler and Hanks (1994) กล าวว า 
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ตัวแปรที่มีส วนเกี่ยวข-องกับผลการดําเนินงานที่มีความเสี่ยง (Venture Performance) ก็คือ
ความสามารถด-านทรัพยากรพื้นฐานอันมีผลโดยตรงต อกลยุทธ3ความได-เปรียบ (Competitive 
Advantages) นอกจากนี้ Prieto and Smith (2006) ย้ําว าในระยะยาว การทําการสร-างความรู-ใหม 
ขององค3การอยู บนพ้ืนฐานท้ังการใช-ประโยชน3จากความรู-ท่ีมีอยู และการค-นหาความรู-ใหม เพ่ือการ
แข งขัน Moustaghfir (2008) กล าวว าความสามารถในเชิงแข งขันขององค3การข้ึนอยู กับทรัพย3สินทาง
ความรู- (Knowledge Assets) ท่ีทําให-เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากกระบวนการองค3ความรู-
ขององค3การ ความรู-เป<นเสมือนทรัพยากรท่ีสนับสนุนความสามารถ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิมข้ึนจาก
ประสบการณ3 Nonaka et. Al. (2000) กล าวว า ทรัพย3สินทางความรู-ก็คือทรัพยากรลักษณะจําเพาะ
ขององค3การซ่ึงมีความจําเป<นต อการสร-างคุณค าให-กับองค3การ 
 Osterloh and Frost (2000) กล าวว า การสร-างความได-เปรียบเชิงการแข งขันเป<น
สินทรัพย3ท่ีไม มีตัวตน ท่ีสําคัญท่ีสุดของทรัพยากร ได-แก  กฎและวัฒนธรรมขององค3การ ความสัมพันธ3 
ค านิยม เราเรียกท้ังหมดนี้ว า ทรัพย3สินทางความรู- Knowledge Assest โดยมองว า ความรู-เป<นสิ่งท่ี
สําคัญในการสร-างความได-เปรียบเชิงการแข งขันและผลการดําเนินงานท่ีสูงกว าคู แข งขันอัน
ประกอบด-วย 1) ความเป<นนัย (Tacitness) 2) ความซับซ-อน (Complexity) และ 3) คุณลักษณะ
เฉพาะ (Specific) โดยเฉพาะคุณลักษณะจําเพาะขององค3การให-คุณประโยชน3แบบยาวนานท่ียากต อ
การลอกเลียนแบบ (McEvily and Chakravarthy, 2002) ขณะท่ี Bollinger and Smith (2001) 
มองกระบวนการการเรียนรู-ขององค3การเป<นทรัพย3สินทางกลยุทธ3ประกอบด-วย 1) ป:จเจกบุคคลมี
ความสามารถด-านความรู-เป<นปกติวิสัย ดังนั้นความรู-เป<นเสมือนความเข-าใจและรับทราบผ านระบบ
การศึกษา การสอบสวน การสังเกต แล-วสร-างความเป<นผู-เชี่ยวชาญส วนบุคคล โดยก อให-เกิดทักษะ 
ความชํานาญและการเรียนรู-ผ านจากประสบการณ3 (Grant, 1991) 2) องค3การจะเรียนรู-จากคน
ภายในองค3การท่ีรู-เรื่องต างๆ จากลูกค-า กระบวนการ ความผิดพลาด และความสําเร็จแล-วนํามาใช-
ร วมกันเพ่ือให-เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีต อองค3การ  
 Grant (1991) ได-กล าวถึงความแตกต างระหว างทรัพยากร และความสามารถขององค3การ 
โดยทรัพยากร (Resources) หมายถึง ป:จจัยการผลิต เช น เครื่องมือ เครื่องจักร ทักษะของบุคลากร 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป<นต-น ส วนความสามารถ (Capabilities) หมายถึง การดําเนินงานหรือการดําเนิน
กิจกรรมร วมกันของทรัพยากร สอดคล-องกับ Amit and Schoemaker. (1993) ท่ีกล าวว า ทรัพยากร
เป<นป:จจัยท่ีมีอยู ในองค3การ หรือทรัพยากรเป<นป:จจัยท่ีอยู ในการควบคุมขององค3การ ส วนความสามารถ 
หมายถึง ความสามารถในการใช-ประโยชน3จากทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานท่ีบรรลุเปuาหมายของ
องค3การ ขณะท่ี Zablah, Bellenger and Johnston. (2004) กล าวว า ทรัพยากรเป<นแหล งท่ีมาของ
ความสามารถขององค3การ และความสามารถเป<นสิ่งท่ีทําให-เกิดความได-เปรียบทาง การแข งขัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับป:จจัยสาเหตุและผลลัพธ3ของการจัดการความเสี่ยง มี
การประยุกต3ใช-ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource-based View of the Firm) นํามาใช-
ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง โดย Lindbom et.al.,(2014)  ได-ศึกษาเรื่องของ
ความสามารถที่มีความสัมพันธ3กับความเสี่ยง ความไม มั่นคง และความไม แน นอน ซึ่งอธิบาย
ความหมายของความสามารถว า เป<นทรัพยากรชนิดหนึ่ง ท่ีฝ:งอยู ในองค3การ ไม สามารถถ ายโอนได- 
เป<นเฉพาะขององค3การนั้น นํามาใช-เพ่ือสร-างผลิตภาพขององค3การ โดยอธิบายลักษณะเด น ได- 5 
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ประการ คือ 1) ความสามารถเป<นทรัพยากรชนิดหนึ่ง 2) ทรัพยากรเป<นองค3ประกอบท่ีสําคัญ       
3) สามารถทําบางสิ่งบางอย างได- 4) สามารถสร-างผลิตภาพ 5) เป<นป:จจัยท่ีส งผลต อเปuาหมายของ
องค3การ  
 มุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource-based View of the Firm :  RBV) นําเสนอ
ตัวเองเป<นทฤษฎีท่ีครอบคลุมมากข้ึนกว าเดิม เพ่ือท่ีจะอธิบายการสร-างมูลค าในระบบทุนนิยม RBV 
เน-นบทบาทของทรัพยากรเชิงกลยุทธ3กับองค3การ รูปแบบท่ีแทบจะไม ได-สัมผัสกับ RBV โดยเป<น
บทบาทท่ีความเสี่ยงและความไม แน นอน นําทฤษฎี มาประยุกต3ใช-ในมุมมองท่ีว าทรัพยากรเชิงกลยุทธ3
ท่ีมีความสําคัญในการกําหนดระดับของการทํากําไรขององค3การ จุดมุ งหมายของการศึกษานี้คือการ
นําเสนอแนวคิดทางเลือกสําหรับความเสี่ยงข้ึนอยู กับแนวคิดของทรัพยากร นําเสนอสองวิธีท่ีจะ
จัดการกับความเสี่ยงใน RBV: มุมมองของการลดกระแสเงินสดและมุมมองของตัวเลือกจริง ความ
เสี่ยงทางเลือก รวมถึงวิธีการในการวัดความเสี่ยงสําหรับกิจกรรมนวัตกรรม (Ram, 2010) 

กล าวโดยสรุปว า ทฤษฎีมุมมองบนพื้นฐานทรัพยากรขององค3การ (Resource-based 
View of the Firm) เป<นทฤษฎีท่ีสําคัญในการพิจารณาถึงทรัพยากรภายในขององค3การ (จุดแข็ง) ซ่ึง
ก อให-เกิดผลการดําเนินงานขององค3การท่ีดีและสามารถสะท-อนถึงความสามารถในการแข งขันของ
องค3การ รวมถึงเป<นทฤษฎีสําคัญของการจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข-องกับการจัดการทรัพยากรและ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให-เกิดคุณค า ไม สามารถถ ายโอนได- (Capasso et.al., 
2005) เป<นเฉพาะขององค3การนั้น นํามาใช-เพื่อสร-างผลิตภาพขององค3การ ทําให-องค3การบรรลุ
เปuาหมาย นําไปสู ผลการดําเนินงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร
ขององค3การยังสามารถนํามาบูรณาการร วมกับทฤษฎีอื่น ซึ่งการวิจัยนี้ได-นํามาบูรณาการร วมกับ
ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ3 (Contingency Theory) เป<นสิ่งสําคัญท่ีกิจการต-องคํานึงถึง
สถานการณ3การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมเพ่ือนํามาปรับวิธีการดําเนินงานบนพ้ืนฐานเชื่อมโยง
การจัดการทรัพยากรขององค3การให-มีศักยภาพสอดคล-องกับสถานการณ3เปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสู 
ความสามารถทางการแข งขันเหนือคู แข งขันและผลการดําเนินงานท่ีบรรลุตามเปuาหมาย 
 
2. ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ; (Contingency Theory) 
 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ3  เริ่มมีบทบาทประมาณปลายป� ค.ศ. 1960 เป<นแนวคิด
การบริหารองค3การท่ีข้ึนอยู กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ3 (Certo, 2000: 551) หากองค3การมี
ลักษณะการดําเนินการธุรกิจแตกต างกันย อมต-องมีสภาพแวดล-อมท่ีแตกต างกัน และมีวิธีการในการ
บริหารจัดการกับสภาพแวดล-อมนั้นแตกต างกัน ทฤษฎีนี้ หลักคิดคือ สถานการณ3เป<นตัวกําหนดการ
ตัดสินใจและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ไม มีวิธีใดที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการบริหารจัดการ 
(Robbins and Coulter, 2009: 15; Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2011: 6) เป<นการ
ผสานแนวคิดระหว างระบบป�ดและระบบเป�ด องค3การท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรจะเป<นองค3การท่ีมีโครงสร-าง
และระบบท่ีสอดคล-องกับสภาพแวดล-อมและสภาพความเป<นจริงท่ีองค3การต้ังอยู บนพ้ืนฐานการศึกษา
สภาพแวดล-อมที่แตกต างกันของมนุษย3 (Humanistic Environment) ทฤษฎีการบริหารเชิง
สถานการณ3 มีธรรมชาติ (Nature) เป<นตัวแปรสําคัญในการกําหนดรูปแบบ กฎเกณฑ3 และระเบียบ
แบบแผน มีลักษณะเป<นเหตุเป<นผลและสอดคล-องกับสภาพความเป<นจริง สภาพแวดล-อมเปuาหมาย
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ขององค3การโดยส วนรวมและเปuาหมายของสมาชิกทุกคนในองค3การ โดยมีข-อสมมติว าองค3การท่ี
เหมาะสมท่ีสุด คือ องค3การท่ีมีโครงสร-างและรูปแบบท่ีสอดคล-องกับสภาพแวดล-อมของสังคมนั้นๆ ซ่ึง
รวมถึงสภาพภูมิศาสตร3 วัฒนธรรม ค านิยม ความเชื่อ การสนับสนุน และความต-องการของสมาชิกใน
องค3การนั้นด-วย (Schoech, 2006: 1, Auh and Menguc, 2005 : 334-335, Sousa and Voss, 
2008:700) 
 สําหรับการปรับตัวขององค3การกับสภาพแวดล-อมภายในนั้น องค3การต-องปรับพฤติกรรม 
กิจกรรม และการจัดการความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ให-สอดคล-องกับลักษณะและ
พฤติกรรมของภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงถือว าเป<นป:จจัยหนึ่ง
ท่ีมีบทบาทสําคัญต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Jun, 2010) โดยในช วงทศวรรษท่ี 1950  
Fiedler (1967)  ได-พัฒนาตัวแบบสถานการณ3  โดยเน-นท่ีการสร-างให-เกิดภาวะผู-นําท่ีมีประสิทธิผล 
รูปแบบนี้กล าวถึงผู-นําที่มีประสิทธิผลนั้นขึ้นกับ บุคลิกของผู-นําและระดับที่ผู-นําสามารถควบคุม
สถานการณ3  สภาพตามสถานการณ3พิจารณาจากพฤติกรรมท่ีมุ งเน-นงาน (Task-Oriented)  หรือ  
มุ งเน-นมิตรสัมพันธ3 (Relationship-Oriented)  ท่ีเหมาะสม  Fiedler กล าวว าไม ได-มีเพียงแบบภาวะ
ผู-นําแบบเดียว ผู-นําท่ีประสบความสําเร็จ คือ ผู-ซ่ึงปรับพฤติกรรมให-ไปสู สภาพแวดล-อมท่ีหลากหลายได-   
 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ3มีข-อสังเกตว า ภาวะผู-นําท่ีมีประสิทธิผลในสถานการณ3  
หนึ่งอาจจะไม สามารถจัดการ หรือมีความสามารถเพียงพอในสถานการณ3อ่ืนๆ ทฤษฎีการบริหารเชิง
สถานการณ3แนะนําว า ประสิทธิผลของผู-นําในแบบต างๆ ขึ้นกับลักษณะของผู -นํา ผู -ตาม งาน  
เปuาหมายและสถานการณ3ขณะนั้น ความคิดเห็นของนักทฤษฎีตามสถานการณ3นั้นมีหลากหลาย แต 
อย างไรก็ตามควรหาหนทางท่ีดีท่ีสุด เพ่ือการใช-ภาวะผู-นําอย างมีประสิทธิผล บางคนกล าวว าภาวะ
ผู-นําท่ีมีประสิทธิผลนั้นผู-นําต-องสามารถเปลี่ยนแบบการนําของตนเพ่ือให-เข-ากับสถานการณ3 ในขณะท่ี
บางคนก็แนะว าผู-นําควรสามารถเปลี่ยนสถานการณ3ให-เหมาะกับแบบภาวะผู-นําของตน การเปลี่ยน
สถานการณ3พอสรุปได-ว า หมายถึง เรื่องของโครงสร-างของงาน การใช-อํานาจกับผู-ตาม การสนับสนุน
ให-ความสัมพันธ3ระหว างการใช-อํานาจกับผู-ตามเป<นในแนวทางบวก (Fiedler, Chemers and Mahar, 
1976 ; Fiedler and Mahar, 1979) รูปแบบตามสถานการณ3ของ Fiedler สามารถใช-ประโยชน3ใน
การท่ีเป<นเครื่องมือวิเคราะห3ถึงผลลัพธ3ของบางกลุ มในด-านความสัมพันธ3ของบุคลิกภาพของผู-นํา
(มุ งเน-นงานและมุ งเน-นมิตรสัมพันธ3) และการจัดการทํางาน ทฤษฎีนี้แนะว าไม มีรูปแบบภาวะผู-นํา
เพียงรูปแบบเดียวท่ีนํามาใช-ได-กับทุกสถานการณ3 ผู-นําท่ีประสบความสําเร็จ คือ ผู-ท่ีสามารถปรับ
พฤติกรรมให-ตอบสนองสถานการณ3ท่ีเขาเป<นอยู  
 ดังนั้น เพ่ือให-ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ  และสอดคล-องกับ
สถานการณ3ที่เปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลาซึ่งส งผลต อการดําเนินงานขององค3การนั้น ผู-นําควรให-
ความสําคัญท้ังกับงานและความสัมพันธ3แก ผู -ใต-บังคับบัญชา ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานให-สอดคล-องเหมาะสมกับสถานการณ3และสภาพแวดล-อมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   
(Jun, 2010) ในขณะเดียวกันองค3การต-องปรับรูปแบบและพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ให-
สอดคล-องกับพฤติกรรมของผู-นํา องค3การต-องวิเคราะห3ความสามารถการดําเนินกิจกรรมเพ่ือประเมิน
ความสามารถขององค3การและใช-แนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ3วิเคราะห3ความสัมพันธ3ของ
การมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ  ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง 
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การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสานความร วมมือภายใน
องค3การ ที่สามารถตอบสนองต อสภาพแวดล-อมที่เปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว โดยสภาพแวดล-อม
ภายนอกท่ีส งผลกระทบต อการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งปรับความแตกต างทางด-านกายภาพและ
ทัศนคติของพนักงานภายในองค3การ เพ่ือให-เกิดความไว-วางใจ เชื่อใจกัน ปราศจากความขัดแย-งและ
นํามาซ่ึงการทํางานทีมีประสิทธิภาพ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับป:จจัยสาเหตุ และผลลัพธ3ของการจัดการความเสี่ยง มี
การประยุกต3ใช-ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ3 (Contingency Theory) นํามาใช-ในการศึกษา
เก่ียวกับการจัดการความเสี่ยง โดย Jun, et al. (2010) ศึกษาผลกระทบความไม แน นอนของโครงการ
และการจัดการความเสี่ยงเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานของโครงการซอฟแวร3 พบว า โครงการพัฒนา
ซอฟแวร3ในองค3การ มี 2 รูปแบบคือ ดําเนินงานเอง และจ-างบุคคลภายนอกดําเนินการ ซ่ึงในแต ละ
รูปแบบจะมีความเสี่ยงท่ีแตกต างกัน สิ่งสําคัญในการดําเนินงาน ต-องทราบก อนว า ความเสี่ยงเกิดข้ึน
ก อน หรือเกิดขึ้นภายหลัง ในการจัดทําโครงการ โดยองค3การต-องใช-วิธีการจัดการความเสี่ยงท่ี
แตกต างกันไปตามสถานการณ3 
 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ3ใช-อธิบายกรอบแนวคิดในงานวิจัย เนื่องจากภาวะผู-นํา
แห งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)  ประสบการณ3การเรียนรู-ขององค3การ 
(Organizational Learning Experience) และ การสนับสนุนด-านทรัพยากร (Resources Support) 
เป<นสภาพแวดล-อมภายในองค3การ ท่ีถูกผลกระทบจากสภาพแวดล-อมภายนอกท่ีเข-ามาในองค3การ ทํา
ให-องค3การต-องมีการเรียนรู-ขององค3การท่ีดีเพ่ือมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรท้ังสามเพ่ือให-องค3การสามารถ
แก-ป:ญหาและดํารงอยู ได-ต อไปในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล-อมภายนอกต างๆ โดยตัว
แปรท้ังสามจะส งผลกระทบต อไปยังผลการดําเนินงานขององค3การโดยตรงเช นเดียวกันตามทฤษฎี 

สรุปได-ว า ทฤษฎีพ้ืนฐาน 2 ทฤษฎี สามารถเชื่อมโยงและประยุกต3ให-เหมาะสมกับการวิจัยนี้ 
โดยใช-ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากรขององค3การเพ่ือเป<นพ้ืนฐานของการจัดการทรัพยากร 
(Resource) และความสามารถ (Capabilities) ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในการดําเนินงานเพ่ือสร-างมูลค า 
(Create Value) ให-กับองค3การ (West and Bamford, 2010: 167) และทฤษฎีการบริหารเชิง
สถานการณ3  โดยผู-บริหารเป<นผู-ที่ต-องตัดสินใจ ในการนําข-อมูลแต ละระดับซึ่งมีความสําคัญ มา
วิเคราะห3ผลกระทบของสภาพแวดล-อมซ่ึงจะช วยให-องค3การออกแบบโครงสร-างอย างเหมาะสม 
สามารถดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพร-อมต อการปรับตัวและแก-ไขป:ญหาให-สอดคล-องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมอย างเหมาะสมด-วยการจัดทรัพยากรและความสามารถท่ีมีอยู อย าง
เหมาะสม บรรลุผลสําเร็จเหนือคู แข งขัน คํานึงถึงการใช-ให-เกิดคุณค า ลอกเลียนแบบยาก ไม มีสิ่งใดมา
ทดแทนได- (Barki et al.,2001; Nidumolu, 1995) 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
 

การวิจัยนี้ได-ศึกษาแนวคิดและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง โดยแบ งหัวข-อการอธิบายเป<น 3 ประเด็น ได-แก  แนวคิดการจัดการความเสี่ยง การ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง และการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวข-องกับองค3ประกอบความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

 
1. แนวคิดการจัดการความเส่ียง 

1.1 ความหมายของความเส่ียง 
  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ3ท่ีมีความไม แน นอนซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบใน
เชิงลบต อการบรรลุวัตถุประสงค3หรือเปuาหมายขององค3การ หรือชุดของสถานการณ3ท่ีจะเกิดข้ึนเป<นสิ่ง
ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของข-อจํากัด (Constraint) และความไม แน นอน (Uncertainty) เราต-องการ
เผชิญข-อจํากัดและความไม แน นอนของโครงการท่ีส งผลกระทบต อวัตถุประสงค3ของโครงการ ด-วยการ
ลดความเสี่ยงของโครงการให-ตํ่าสุดโดยการขจัดข-อจํากัดหรือลดความไม แน นอนลงให-มากท่ีสุด ความเสี่ยง      
มีความสัมพันธ3กับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีสามารถคาดการณ3ได- ความผันแปรระหว างผลท่ีเกิดข้ึนจริง
กับสิ่งท่ีเราคาดหวัง หรือความน าจะเป<นที่เกิดความสูญเสียหรืออาจจะเกิดความสูญเสีย ในทาง
อุตสาหกรรม ความเสี่ยงยังหมายความรวมถึงสิ่งท่ีได-รับการประกัน และความเป<นไปได-ในการท่ีจะ
เกิดเหตุการณ3ท่ีไม พึงปรารถนา สร-างความเสียหาย ท้ังท่ีเป<นตัวเงินและไม เป<นตัวเงิน ลดโอกาสท่ีจะ
บรรลุเปuาหมายของแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญในแต ละประเด็นยุทธศาสตร3ตามท่ีระบุไว-ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป�ของส วนราชการ (Broder, 2006; Simon, 1997; COSO, 2004; สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552: 11; นฤมล  สะอาดโฉม, 2550: 30; ธร สุนทรายุทธ, 
2550; เจนเนตร มณีนาค และคณะ, 2548; เจริญ เจกฏาวัลย3, 2546) 
  จากความหมายดังกล าวข-างต-น ผู-วิจัยสามารถสรุปความหมายของความเสี่ยงได-ว า 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ3ที่ไม พึงประสงค3 ส งผลกระทบต อวัตถุประสงค3
ขององค3การ และทําให-เกิดความเสียหายกับองค3การ โดยเหตุการณ3นั้นไม ทราบว าจะเกิดข้ึนเม่ือไร 
ดังนั้นความเสี่ยงจึงประกอบด-วยองค3ประกอบ 2 ส วน คือ โอกาสท่ีจะไม สามารถประสบความสําเร็จ
ตามผลลัพธ3ท่ีต-องการ และการจัดการแก-ไขผลท่ีตามมาของความล-มเหลวนั้น 
 1.2 ความสําคัญของการจัดการความเส่ียง 
  ในการบริหารจัดการองค3การใด สิ่งสําคัญท่ีสุดคือความสําเร็จขององค3การคือ การบริหาร
จัดการจะต-องลดความผิดพลาดหรือความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล าหรือเหตุการณ3ท่ี
ไม พึงประสงค3การจัดการความเสี่ยงมีนักวิชาการนิยามความหมายของคําว าการจัดการความเสี่ยงไว-ดังนี้ 
  การจัดการความเสี่ยงหมายถึง วิธีการบริหารจัดการท่ีเป<นไปเพ่ือทําความเข-าใจเก่ียวกับ
ป:จจัยเสี่ยงต าง ๆ ท่ีมีผลต อธุรกิจ รวมท้ังหาเครื่องมือหรือเทคนิคในการปuองกันขจัด หลีกเลี่ยง ควบคุม
ติดตาม เพ่ือให-ความเสี่ยงอยู ในระดับท่ีเหมาะสม สามารถท่ีจะช วยให-องค3การสามารถเชื่อมโยงกลยุทธ3 
กระบวนการทํางาน บุคลากรเทคโนโลยีและคลังความรู- เข-าด-วยกันเพ่ือประเมิน บริหารและจัดการ
ความเสี่ยงที่องค3การเผชิญอยู  เพื่อสร-างมูลค าเพิ่มให-กับผู-ถือหุ-นของบริษัทในระยะยาว รวมถึง



19 
 

  

เป<นกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผู-บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค3การ เพ่ือช วยใน
การกําหนดกลยุทธ3และดําเนินงาน โดยกระบวนการจัดการความเสี่ยงได-รับการออกแบบเพ่ือให-สามารถ
บ งชี้เหตุการณ3ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต อองค3การ และสามารถจัดการความเสี่ยงให-อยู ในระดับท่ี
องค3การยอมรับได- ประเมินได- ควบคุมและตรวจสอบได-อย างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปuาหมายอย าง
มีประสิทธิภาพขององค3การเป<นสําคัญ (James, 2005:76-84; เกษม ภู เจริญธรรม, 2549; สุวิทย3  
รันนันท3, 2550: 13; อนันต3  ชาตรูประชีวิน, 2550: 50; ฝvายประกันคุณภาพ, มศว, 2550; นฤมล  
สะอาดโฉม, 2550: 25; ศรคม  เงินศรี,  2551)   
  จากความหมายของการจัดการความเสี่ยงดังกล าวผู-วิจัยสามารถสรุปได-ว า การจัดการ
ความเสี่ยงเป<นกลวิธี ที่เป<นเหตุเป<นผลที่นํามาใช-ในการบ งชี้ วิเคราะห3 ประเมิน จัดการ ติดตาม และ
สื่อสารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข-องกับกิจกรรมหน วยงานหรือกระบวนการการดําเนินงานขององค3การ เพ่ือช วย
ให-องค3การลดความสูญเสียให-เหลือน-อยท่ีสุดและเพ่ิมโอกาสให-แก องค3การมากท่ีสุด และการจัดการความ
เสี่ยงอาจหมายความถึงการประกอบกันอย างลงตัวของวัฒนธรรมองค3การ กระบวนการและโครงสร-างองค3การ 
ซ่ึงมีผลโดยตรงต อประสิทธิภาพการบริหารและผลได-ผลเสียขององค3การ 

   1.3 แนวทางการจัดการความเส่ียง 
  การจัดการความเสี่ยง เป<นกระบวนการท่ีนําไปประยุกต3ใช-ในการกําหนดกลยุทธ3ของ
องค3การในทุกระดับ โดยได-รับการออกแบบให-สามารถระบุเหตุการณ3ท่ีอาจเกิดข้ึนและส งผลกระทบ
ต อองค3การ และจัดการความเสี่ยงให-อยู ในระดับที่ยอมรับได- เพื่อให-ได-รับความมั่นใจอย าง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค3ตามที่องค3การกําหนด กลยุทธ3ในการจัดการความเสี่ยงมี    
4 แบบ รวมเรียกว า 4T’s Strategies ดังนี้ (คณะทํางานจัดทําคู มือบริหารความเสี่ยง, 2553: 11) 

1. Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหลีกเลี่ยงเหตุการณ3
ท่ีก อให-เกิดความเสี่ยง เช น การหยุดดําเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค3 หรือการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมท่ีเป<นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมท่ี
ดําเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมท่ีสามารถยอมรับได-มากกว า เป<นต-น  

2. Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Transfer) การกระจาย/
โอนความเสี่ยงท้ังหมดหรือเพียงบางส วนไปยังผู-อ่ืนท่ีม่ันใจได-ว าสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได-เป<น
อย างดี ท้ังนี้ เพ่ือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน เช น การทําประกันภัย การจ-างบุคคลภายนอก
ดําเนินการแทน เป<นต-น  

3. Treat การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) การลดโอกาสใน
การเกิดความเสี่ยงและ/หรือความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยหาวิธีเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง เช น การออกแบบระบบการควบคุมภายในปรับปรุงแก-ไขกระบวนงาน/การปฏิบัติงาน/
การตรวจติดตาม   การจัดทําแผนฉุกเฉินการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย การฝ�กอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะ เป<นต-น  

4. Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การยอมรับให-มีความเสี่ยง
ปรากฏอยู  เป<นความเสี่ยงท่ีหน วยงานสามารถยอมรับได- เนื่องจากมีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีดีอยู 
แล-ว เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมจัดการกับความเสี่ยงไม มีความคุ-มค าเพียงพอ หรือทรัพยากรมี
ไม เพียงพอต อการดําเนินการในป�งบประมาณ เป<นต-น  
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  การจัดการความเสี่ยง  เป<นเครื่องมือท่ีช วยผู-บริหารสามารถจัดการกับความไม แน นอน
ความเสี่ยงและโอกาสท่ีเก่ียวข-องได-อย างมีประสิทธิภาพ เสริมสร-างความสามารถขององค3การในการ
เพ่ิมมูลค าให-กับผู-มีส วนได-เสียขององค3การ ดังนั้น ผู-บริหารจึงมีหน-าท่ีในการสร-างมูลค าเพ่ิมให-กับผู-มี
ส วนได-เสียขององค3การ โดยการกําหนดกลยุทธ3ให-เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข-องอย างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล-องกับเปuาหมายขององค3การ
โดยรวม (จันทนา สาขากร และคณะ, 2550: 31 – 32)  

  การนํากระบวนการจัดการความเสี่ยงมาใช-ในองค3การจะช วยเป<นหลักประกันในระดับ
หนึ่งว าการดําเนินการต าง ๆ ขององค3การจะมีการดําเนินการให-บรรลุเปuาหมายท่ีวางไว- เนื่องจากการ
จัดการความเสี่ยงเป<นการทํานายอนาคตอย างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือปuองกันความ
เสียหายในการทํางานแต ละข้ันตอนไว-ล วงหน-า หรือในกรณีท่ีพบกับเหตุการณ3ท่ีไม คาดคิด โอกาสท่ีจะ
ประสบกับป:ญหาน-อยกว าองค3การอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายข้ึน ก็จะเป<นความเสียหายท่ีน-อยกว า
องค3การที่ไม มีการนํากระบวนการจัดการความเสี่ยงมาใช- เพราะได-มีการเตรียมการไว-ล วงหน-า 
ในขณะท่ีองค3การอ่ืนท่ีไม เคยมีการเตรียมการหรือไม มีการนําแนวคิดของกระบวนการจัดการความ
เสี่ยงมาใช- เม่ือเกิดสถานการณ3วิกฤตข้ึนองค3การเหล านั้นจะประสบกับป:ญหาท่ีตามมาโดยยากท่ีจะ
แก-ไข ดังนั้น การนํากระบวนการจัดการความเสี่ยงมาช วยเสริมร วมกับการทํางาน จะช วยให-ภาระงาน
ท่ีปฏิบัติการอยู เป<นไปตามเปuาหมายท่ีกําหนดไว- และปuองกันโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและป:ญหาท่ีจะ
เป<นอุปสรรคต อการดําเนินงาน การจัดการความเสี่ยงเป<นส วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค3การ  
เป<นเรื่องส วนรวมท่ีทุกคนในองค3การต้ังแต คณะกรรมการ ผู-บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควร
ได-มีส วนร วมในการวิเคราะห3เชิงลึกเชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ3กับการกําหนดกลยุทธ3 นโยบาย 
แผนงาน แผนปฏิบัติการกิจกรรมขององค3การ ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงท่ีดีจะเป<นการวัดความสามารถ
และการดําเนินงานของบุคลากรภายในองค3การ  

  Givotra and Netessine (2014) ระบุว า โอกาสในการท่ีจะสร-างผลการดําเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค3ท่ีต้ังไว-   สามารถท่ีจะพบได-ในองค3การท่ีมีรูปแบบมุ งเน-นการ
บรรเทาผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช-การจัดการความเสี่ยงเป<นตัวขับเคลื่อนองค3การ  

  นอกจากนี้ เจริญ เจษฎาวัลย3 (2546) อธิบายโดยสรุปว า การจัดการความเสี่ยง เป<น
เรื่องของกระบวนการวางแผนและการควบคุมความเสี่ยงให-เกิดข้ึนให-สามารถอยู ในวิสัยท่ีควบคุมได- 
หรือสามารถปuองกันได- และในกรณีท่ีเป<นความเสี่ยงท่ีอยู นอกเหนือการควบคุมหรือควบคุมได-ยาก ก็
ต-องมีกระบวนการคอยระมัดระวังให-มีโอกาสรู-ได-ล วงหน-าโดยมีแผนรองรับให-เกิดความเสี่ยงก็แต 
น-อยท่ีสุดท่ีสามารถเป<นไปได-ซ่ึงประกอบไปด-วยองค3ประกอบดังนี้คือ  

1. โครงสร-างการจัดองค3การ เป<นเรื่องเก่ียวกับการแบ งแยกหน-าท่ีและมอบหมายงาน
ให-ผู-รับผิดชอบนําไปปฏิบัติซ่ึงถ-ามีการจัดการท่ีเหมาะสมก็จะช วยให-การบริหารความเสี่ยงเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

2. ทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก “คน” เป<นกลไกสําคัญท่ีสุด ในการบริหารจัดการให-
กิจการงานต างๆ สําเร็จลุล วงไปได-ตามวัตถุประสงค3หรือเปuาหมายท่ีวางไว-  
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3. วัฒนธรรมองค3การเนื่องจากการจัดการความเสี่ยงต-องทําควบคู ไปกับกระบวนการ
ควบคุมซ่ึงวัฒนธรรมองค3การท่ีมีสภาพแวดล-อมของการควบคุมท่ีดีย อมทําให-โอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยงในการดําเนินงานลดลง  

4. การรณรงค3เรื่องการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยการเน-นให-มีการปฏิบัติงานท่ี
ถูกต-อง เป<นแผนกลยุทธ3ท่ีสําคัญอีกอย างหนึ่ง โดยต-องเน-นให-มีการปฏิบัติงานอย างถูกต-องในครั้งแรก 
ซ่ึงต-องสร-างความเข-าใจต อพนักงานว า การทํางานถูกต-องในครั้งแรก องค3การจะต-องไม เสียค าใช-จ าย
สูญเปล าในการต-องมีการแก-ไขสิ่งท่ีทําผิดให-ถูกต-อง  

5. กระบวนการจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนการวางแผนและการควบคุมความ
เสี่ยงให-อยู ในวิสัยท่ีควบคุม หรือปuองกันได- โดยมีแผนรองรับให-เกิดความเสี่ยงให-น-อยท่ีสุด 

  แนวทางการจัดการความเสี่ยง มีการเสนอแนวทางไว- 6 ข้ันตอน คือ (Rodrigues, 2001: 58) 
1. การวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Planning) เป<นการนํา

ระบบพลวัต (Dynamics System) มาใช-ในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห3ป:ญหาในอนาคตและสะท-อนให-เห็นระดับโครงสร-างท่ีหลากหลาย
โดยผลสะท-อนกลับของโครงการ 

2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การใช-ระบบพลวัตสนับสนุนให-สามารถ
ระบุความเสี่ยงได- 2 ทางคือ การระบุคุณภาพจากการวิเคราะห3ผลสะท-อนกลับ และการระบุระดับ
ปริมาณจากสารสนเทศของโครงการ  

3. การวิเคราะห3ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Analysis) เป<นการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบผ านการวิเคราะห3วงจรของผลสะท-อนกลับแต ละ
วงจรจะทําให-มองเห็นพลังผลักดันให-เกิดผลผลิตของโครงการ 

4. การวิเคราะห3ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) ในการกําหนด
ความเสี่ยงเชิงปริมาณจากระบบพลวัตก อให-เกิดประโยชน3สําคัญ 2 ประการ คือเกิดการคาดการณ3ใน
แนวกว-างและการคาดการณ3นั้นจะสะท-อนให-เห็นผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนท้ังทางตรงและ
ทางอ-อม   

5. การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง (Response Planning) สถานการณ3จําลองจาก
ระบบพลวัต เป<นเครื่องมือท่ีทรงพลังสามารถตอบสนองความเสี่ยงอย างได-ผล และ  

6. การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control) ระบบ
พลวัตยังสามารถใช-เป<นเครื่องมือในการตรวจติดตามความเสี่ยงและการควบคุมช วยให-สามารถระบุ
สัญญาณความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน การจัดการความเสี่ยงยังสามารถตรวจติดตามและประเมินประสิทธิผล
การจัดการความเสี่ยง  

 
2. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
 2.1 ความหมายของความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
  ป:จจุบันองค3การมีการแสวงหาเก่ียวกับวิธีการใหม  ๆ ในการดําเนินงานองค3การ เพ่ือ
ลดโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมท้ังภายในและภายนอกท่ีส งผล
ให-เกิดความเสียหายทําให-องค3การไม บรรลุวัตถุประสงค3 จึงได-นําการจัดการความเสี่ยงมาเป<นส วนหนึ่ง
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ในวิธีการปฏิบัติ เนื่องจากองค3การมีความเชื่อว าหากองค3การมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
ซ่ึงเป<นวิธีการสําคัญท่ีสามารถนําไปสู ความได-เปรียบทางการแข งขัน (Givotra and Netesine, 2014)  
และวรรณกรรมท่ีผ านมาแสดงให-เห็นว าความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสามารถนําไปสู ผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขององค3การ (Hoyt and Liebenberg, 2011) โดย Pagach and Warr (2010) พบว า 
องค3การท่ีมีการปรับใช-การจัดการความเสี่ยง ลดความผันผวนของกําไรซึ่งลดความเสียหายท่ีจะ
ก อให-เกิดความสูญเสีย นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว า นักวิจัยและนักวิชาการได-ให-
ความหมายหรือคําจํากัดความของคําว า ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้  
  ความสามารถการในจัดการความเสี่ยง หมายถึง ความสามารถท่ีองค3การจะลดระดับ
ป:ญหาท่ีเกิดข้ึน แบ งออกเป<น 2 ประเภท คือ Pre-emptive recovery เป<นการร วมมือประสานงาน 
สามารถระบุป:ญหาและปuองกันได-ก อนจะเกิดป:ญหาขึ้น ทําให-ผู-บริหารสามารถลดผลกระทบของ
ป:ญหาท่ีเกิดข้ึนได- และ Reactive recovery เป<นการประสานระหว างทรัพยากรทางกายภาพกับ
ทรัพยากรทางด-านมนุษย3ท่ีจะเป<นป:ญหาหรืออุปสรรคท่ีทําให-เกิดความล าช-าหรือหยุดชะงัก สามารถ
ทําให-กลับไปเป<นปกติโดยใช-เวลาน-อยท่ีสุด การจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข-องกับการจัดการทรัพยากร
และความสามารถในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให-เกิดคุณค า (Capasso et.al., 2005; Jason Matthew 
Reley, 2013; Lindbom et al., 2014)   
  การวิจัยนี้ ผู-วิจัยจึงสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําว า ความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง หมายถึง ความสามารถในการนําศักยภาพของบุคลากรในการระบุ วิเคราะห3 
ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธ3กับกิจกรรม หน-าท่ี และกระบวนการทํางาน
เพ่ือให-องค3การสามารถลดความเสียหายท่ีส งผลกระทบต อเปuาหมาย และสามารถสร-างคุณค าให-เกิด
ข้ึนกับองค3การ ประกอบด-วย 1) การมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ 2) ความพร-อมใน
การปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง 3) การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
และ 4) การประสานความร วมมือภายในองค3การ 
  ผู-วิจัยได-ทําการทบทวนวรรณกรรม และทําการสังเคราะห3วรรณกรรมเกี่ยวกับ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให-ทราบถึงตัวแปรความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
และแหล งอ-างอิง ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 สรุปทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
ผู�แตLง-ชื่อเรื่อง ที่มา ข�อค�นพบ 

Hanna Lindbom et al. (2014). 
The capability concept – On 
how to define and describe 
capability in relation to risk, 
vulnerability and resilience. 

Reliability Engineering and 
System Safety 135 (2015) 
45-54 

อธิบายความสามารถที่มีความสัมพันธ3กับ ความเสี่ยง  ความไม มั่นคง และความไม 
แน นอน โดยใช-การประเมินระดับความเสี่ยง 5 ระดับ กับเทศบาล 15 แห ง ทีส ง
แบบประเมินตนเองทุก 4 ป� พบว า เหตุการณ3 ผลลัพธ3 และความไม แน นอน มี
ความสัมพันธ3กับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง   

Pollard et al. (2005).  
Risk management capabilities- 
Towards “Mindfulness” for the 
international water utility sector. 

Proceeding of the Walter 
Contamination Emergencies: 
Enhansing Our Response 
conference 

ความสามารถเกี่ยวข-องกับการบริหารความเสี่ยง เพราะเป<นเครื่องมือในการ
ประเมินภูมิป:ญญาที่อยู ในองค3การ แบ งระดับภูมิป:ญญาที่มีอยู ในองค3การเป<น 5 
ระดับ จากน-อยไปมาก โดยระดับ 5 ถือเป<น Best practice ที่สามารถปรับตัวเพื่อ
แก-ป:ญหาให-กับองค3การ และ สามารถเปลี่ยนแปลงการทํางาน การดําเนินงานได-
เองโดยอัตโนมัติ 

Hillson D.A. (2013) Benchmarking 
risk management capability. 

Project & Business Risk 
Mgt,2 (2) 

ความสามารถแบ งออกเป<น 2 ส วน ประกอบด-วยความสามารถระดับองค3การ และ
ความสามารถระดับบุคคล ความสามารถบอกได-ถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ที่มีความเพียงพอโดยใช-มาตรการและเปรียบเทียบการจัดการความเสี่ยงกับ
องค3การอื่นที่เป<น Best practice หรือกับคู แข งขัน ใช-เครื่องมือที่เรียกว า Risk 
Maturity Model (RMM)  

 
 
 
 
 

 



24 
 

  

24 

ตารางที่ 1 สรุปทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (ต อ)  
ผู�แตLง-ชื่อเรื่อง ที่มา ข�อค�นพบ 

Jason Matthew Reley. (2013) 
Understanding the antecedent 
competencies of organizational 
risk management capabilities. 

ProQuest Dissertations 
Publishing, 2013 

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงแบ งออกเป<น 2 มิติ คือ ความสามารถใน
การเตือน (Warning Capabilities) และ ความสามารถในการกู-คืนความเสี่ยง 
(Recovery Capabilities) ความสามารถในการเตือน เน-นไปในเรื่องของการ
สื่อสาร ส วนความสามารถในการกู-คืนความเสี่ยง  อธิบายถึงความสามารถที่
องค3การจะลดระดับป:ญหาที่เกิดขึ้น แบ งออกเป<น 2 ประเภท คือ Pre-emptive 
recovery เป<นการร วมมือประสานงาน สามารถระบุป:ญหาและปuองกันได-ก อนจะ
เกิดป:ญหาขึ้น ทําให-ผู-บริหารสามารถลดผลกระทบของป:ญหาที่เกิดขึ้นได- และ 
Reactive recovery เป<นการประสานระหว างทรัพยากรทางกายภาพกับ
ทรัพยากรทางด-านมนุษย3ที่จะเป<นป:ญหาหรืออุปสรรคที่ทําให-เกิดความล าช-าหรือ
หยุดชะงัก สามารถทําให-กลับไปเป<นปกติโดยใช-เวลาน-อยที่สุด  

Shiyu Mu, Hu Cheng, Mohamed 
Chohr, Wei Peng. (2013). 
Assessing risk management 
capability of contractors in 
subway projects in mainland 
China.  

International Journal of 
Project Management 32 
(2014) 452-460 

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง แบ งออกเป<น 6 มิติ คือ ทัศนคติต อความ
เสี่ยง วัฒนธรรมความเสี่ยง ความสามารถในการระบุความเสี่ยง ความสามารถใน
การวิเคราะห3ความเสี่ยง ความสามารถในการตอบสนองความเสี่ยง และการใช-
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยใช-ตัวชี้วัดเพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงของ
บริษัทก อสร-างในจีน พบว า มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอยู ในระดับต่ํา 
และระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 1 สรุปทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (ต อ)  

ผู�แตLง-ชื่อเรื่อง ที่มา ข�อค�นพบ 
 Alfredo Serpell, Ximena 
Ferrada, Larissa Rubio, Sergio 
Arauzo. (2014). Evaluating risk 
management practices in 
construction organizations. 

Procedia-Social and 
Behavioral Sciences 194 
(2015) 201-210 

การประเมินความเสี่ยงของบริษัทก อสร-าง โดยอธิบายถึงกระบวนการที่ตอบสนอง
ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง โดยใช-โมเดลที่เรียกว า RMMS ซึ่งการ
จัดการความเสี่ยง ประกอบด-วย โครงสร-างองค3การ (Organization) ความรู- 
(Knowledge) การบูรณาการ (Integration) กระบวนการ (Process) และการ
สื่อสาร (Communication)  

Christine Louise Maney Eick 
(2003) Factors that Promote 
Effective Risk Management at 
Universities Classified by The 
Carnegie System as 
Doctoral/Research Universities-
Extensive 

ProQuest Information and 
Learning Company 

คุณลักษณะสําคัญที่ผู-บริหารองค3การสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยได-อย างมีประสิทธิภาพ ได-แก  ความรู-และความเชี่ยวชาญ 
(Knowledge and Expertise) ทักษะภาวะผู-นํา (Leadership Skills) และ 
ความสําคัญของความสัมพันธ3 (Importance of Relationships) โดยมีป:จจัยที่
ส งผลต อการบริหารความเสี่ยง ประกอบด-วยความชัดเจน (Visibility) การ
สนับสนุนของภาวะผู-นํา (Supportive Leadership) และ ทรัพยากร (Resource) 
พบว าป:จจัยทั้งสามทําให- เ กิดประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยที่ส งผลต อ โครงสร-าง (Structural)  ทรัพยากรมนุษย3 (Human 
Resource) การเมือง (Political) สัญลักษณ3 (Symbolic) 
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ตารางที่ 1 สรุปทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (ต อ)  

ผู�แตLง-ชื่อเรื่อง ที่มา ข�อค�นพบ 
Zou, et al., (2009) 
Understanding and Improving 
your Risk Management 
Capability : Assessment Model 
for Construction Organizations 
 

Journal of Construction 
Engineering and 
Management 

แบ งมิติความ RMC ออกเป<น 5 ด-าน ประกอบด-วย1) ความสามารถในการจัดการ 
(Management capability) 2) วัฒนธรรมความเสี่ยงขององค3การ 
(Organization risk culture) 3) ความสามารถในการระบุความเสี่ยง (Ability to 
Identify risk) 4) ความสามารถในการวิเคราะห3ความเสี่ยง (Ability to analyze 
risk) 5) กระบวนการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน(Development and 
application of standardized risk management process) 

Salawu et al (2014) 
Assessing Risk Management 
Maturity of Construction 
Organizations on Infrastructural 
Project Delivery in Nigeria 

Procedia – Social and 
Behavioral Sciences 172 ( 
2015 ) 643 – 650 

แบ งมิติ RMC ออกเป<น 4 ด-าน ประกอบด-วย 1) การตระหนักรู-และและวัฒนธรรม
องค3การ(Organizations’ Culture and awareness)2)  เครื่องมือการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk management Practice & applications) 3) ทรัพยากรในการ
จัดการความเสี่ยง (Risk management resources) 4) กระบวนการจัดการความ
เสี่ยง (Risk management Process) 

Mu et al. (2013) 
Assessing risk management 
capability of contractors in 
subway projects in mainland 
China 

International Journal of 
Project Management 

แบ งมิติ RMC ออกเป<น 6 ด-าน ประกอบด-วย 1) ทัศนคติการจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management Attitude) 2) วัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยง (Risk Management 
Culture) 3) ความสามารถในการระบุความเสี่ยง (Risk identification capability) 4) 
ความสามารถในการวิเคราะห3ความเสี่ยง (Risk analysis capability) 5) ความสามารถ
ในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk response capability) 6) กระบวนการจัดการ
ความตามมาตรฐาน (Development and application of standardized RM 
process 
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ตารางที่ 1 สรุปทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (ต อ)  
 

ผู�แตLง-ชื่อเรื่อง ที่มา ข�อค�นพบ 
Prapawadee Na Ranong and 
Wariya Phuenngam (2009) 
Critical Success Factors for 
effective risk management 
procedures in financial industries 
A study from the perspectives of 
the financial institutions in 
Thailand 

Umea University Master 
Thesis Spring semester, 
2009 

พบว าป:จจัยที่ส งผลต อประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง ประกอบด-วยป:จจัยที่มี
ความสําคัญ 7 ประการ ได-แก  1.การมุ งมั่นและสนับสนุนจากผู-บริหาร 
(Commitment and support from top management) 2.การสื่อสาร 
(Communication)  3.ข-อมูลสารสนเทศ (Information technology  
4. วัฒนธรรม (Culture) 5.ความไว-วางใจ (Trust) 6.โครงสร-างองค3การ 
(Organizational structure) 7. การฝ�กอบรม (Training) 

Zhao el al (2013) Critical success 
factors for enterprise risk 
management in Chinese 
construction companies 

Construction Management 
and Economics,  2013 

พบว าป:จจัยที่ส งผลต อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค3การ ได-แก  ความมุ งมั่นและ
การมีส วนร วมของผู-บริหาร(Commitment and involvement of top 
management) การดําเนินการและการบูรณาการ(Execution and integration) 
การสื่อสารและความเข-าใจ( Communication and understanding) 
ในลักษณะที่ไม ได-เจตนา 
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3. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับองค;ประกอบความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
 จากทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการท่ีกล าวมาข-างต-น ได-นํามาสังเคราะห3เพ่ือสรุป
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 สังเคราะห3ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงขององค3การ 
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4 Jason Matthew Reley. 

(2013) 
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5 Shiyu Mu, Hu Cheng, 
Mohamed Chohr, Wei 
Peng. (2013). 
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 จากการสังเคราะห3ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงองค3การท่ีเป<นไปตามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ตารางท่ี 2  พบว า มีจํานวน 7 กิจกรรมท่ีใช-วิจัยท่ีผ านมา 
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ได-นําทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการท่ีกล าวในข-างต-นนํามาสังเคราะห3เพ่ือ
สรุปเป<นความสามารถในการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
โดยใช-เกณฑ3พิจารณาจากป:จจัยความถ่ีระดับสูงและพิจารณาจากความสอดคล-องกับแนวคิดการ
จัดการความเสี่ยงท่ีมีความถ่ีต้ังแต  5 ข้ึนไป มี 4 ประเด็นสําคัญซ่ึงผู-ศึกษาวิจัยได-นํามาพัฒนาเป<นตัว
แปรให-เหมาะสมกับการวิจัยครั ้งนี้ ได-แก  การมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ 
(Common Determination toward Organizational Goals) ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อ
การเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change) การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
(Integrated Risk Management Process Orientation)  และการประสานความร วมมือภายใน
องค3การ (Internal Collaboration Synergy) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ  (Common Determination 
toward Organizational) 
  การมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ (Common Determination toward 
Organizational Goals) หมายถึง ความมุ งม่ันในการบรรลุเปuาหมายขององค3การโดยองค3การให-
ความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน3ร วมกัน กําหนดเปuาหมายการปฏิบัติร วมกัน เสริมสร-างองค3ความรู-
ความเข-าใจในสภาพและการดําเนินงานขององค3การและหน วยงานเก่ียวกับความเสี่ยง สร-างค านิยม
หลักจนเป<นท่ียอมรับและเกิดเป<นพฤติกรรม มุ งม่ันต อการปฏิบัติให-ไปในทิศทางเดียวกัน (Salawu, 
et. al 2014; Zhao et. al 2013) 
  ค านิยมองค3การเป<นแนวทางที่ทุกคนในองค3การยึดถือเป<นกรอบการปฏิบัติ สมาชิก
ทุกคนต-องรับรู-และร วมกันปฏิบัติตามค านิยมองค3การ ดังนั้น ค านิยมองค3การจึงส งผลต อการ
ปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ ม รวมถึงความสําเร็จหรือล-มเหลวขององค3การ (วีรวุทธ 
มาฆะศิรานนท3. (2545) 
  ค านิยมนี้สามารถแบ งเป<น 2 ประเภท ได-แก  1) ค านิยมท่ีองค3การต-องการให-เกิดข้ึน 
(Espoused values) ซ่ึงองค3การเป<นผู-กําหนดและถ ายทอดให-สมาชิกถือปฏิบัติ 2) ค านิยมท่ีสมาชิก
บุคคลยึดถือ (Enacted values) และปฏิบัติจริงซ่ึงอาจสอดคล-องหรือไม สอดคล-องกับองค3การก็ได- 
เช น องค3การกําหนดค านิยมเรื่องความซ่ือสัตย3 โปร งใส ถ-าสมาชิกในองค3การเห็นดีด-วยและปฏิบัติตาม
เท ากับว า ค านิยมขององค3การและบุคคลมีความสอดคล-องกัน แสดงให-เห็นจากพฤติกรรมของสมาชิก
ท่ีจะไม พูดปด หลอกลวงลูกค-า และเป�ดเผยข-อมูลต างๆ ต อผู-อ่ืน เป<นต-น แต ถ-าค านิยมองค3การนั้น
ไม ได-รับการปฏิบัติ พนักงานยังคงทํางานแบบลับๆ ล อๆ ไม ตรงไปตรงมา ค านิยมท่ีกําหนดไว-นั้นจึง
เป<นเพียงข-อความท่ีเป<นความปรารถนาขององค3การเท านั้น แต มิได-มีผลต อพฤติกรรมของสมาชิก ตรง
นี้คือช องว างท่ีต-องมีการจัดการต อไป การสร-างวัฒนธรรมองค3การท่ีพึงปรารถนาจึงหลีกเลี่ยงไม พ-นท่ี
จะต-องเสริมสร-างค านิยมของสมาชิกในองค3การให-สอดคล-องกับค านิยมขององค3การ (Robert Kreitner 
และ Angelo Kinicki, 2001) 
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  การปฏิบัติของฝvายบริหารระดับสูงนั้นมีผลกระทบมากท่ีสุดต อวัฒนธรรมองค3การ
รวมท้ังคําพูดและพฤติกรรมท่ีผู-บริหารสร-างบรรทัดฐานทางสังคม และแพร ไปท่ัวองค3การ (Stephen 
P. Robbins และ Timothy A. Judge, 2009) แนวคิดท่ีผู-บริหารเป<นผู-รับผิดชอบเก่ียวกับคุณธรรม
หรือเป<นภาวะผู-นําเป<นหลัก ไม ใช แนวคิดใหม  บาร3นาร3ด (Barnard) กล าวไว-ในป� ค.ศ. 1938 เก่ียวกับ
หน-าท่ีหลักของผู-บริหารคือการกําหนดเปuาหมายหลักขององค3การ โดยสมาชิกมีส วนร วมด-วยและ
ทํางานไปด-วยกันให-บรรลุเปuาหมายร วมกัน สอดคล-องกับ เซลช3นิค (Selznick) ในป� ค.ศ. 1957 กล าว
ว างานพ้ืนฐานของผู-นําคือช วยเปลี่ยนสภาพองค3การท่ีทางการไปสู องค3การท่ีมีชีวิตโดยกําหนดพันธกิจ
และระบุลงในเปuาหมาย ประเด็นหลักในการศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมองค3การคือการใช-
วัฒนธรรมเป<นตัวผลักดันความสําเร็จขององค3การ ทฤษฎี Visionary Leadership เกิดข้ึนเพ่ือช วย
พัฒนาวิสัยทัศน3ท่ีชัดเจนส งเสริมความสําเร็จขององค3การ วิสัยทัศน3ทางสัญลักษณ3และค านิยมแรง
บันดาลใจของสมาชิกในองค3การที่ได-รับวิสัยทัศน3ซึ่งไซน3 (Schein) เรียกว าตัวแบบวิสัยทัศน3หลัก 
(Strong Vision Model) ซ่ึงหมายถึงผู-นําท่ีมีวิสัยทัศน3ท่ีชัดเจนว าจะนําองค3การสู ความสําเร็จอย างไร 
ก็หมายถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับองค3การด-วย (Jonathan R.Tompkins, 2005: 379-380) 
วัฒนธรรมองค3การนั้นมีอิทธิพลสําคัญกับภาวะผู-นํา ผู-บริหารระดับสูงแบ งเวลาในการปรับทัศนคติและ
ค านิยมของพนักงานทุกระดับ ผู-นํามีบทบาทสําคัญในการกําหนดรูปแบบวัฒนธรรมองค3การ และเพ่ือ
จัดการและธํารงวัฒนธรรม ผู-บริหารต-องดําเนินการ ดังนี้ 1) กําหนดตัวแบบบทบาทท่ีมีทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ผู-นําต-องมีพฤติกรรมที่สอดคล-องกับค านิยมและการกระทําท่ีคาดหวังให-
เกิดข้ึนในองค3การ 2) กําหนดวิธีการใหม ด-วยการทําประกาศคําสั่งและบังคับใช-ในองค3การ 3) กําหนด
ระบบให-รางวัลทีส งเสริมวัฒนธรรมนั้น 4) คัดเลือกพนักงานในทุกระดับขององค3การท่ีมีค านิยม
สอดคล-องกับค านิยมของวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค3 5) สนับสนุนโครงการฝ�กอบรมและการพัฒนาใหม ท่ี
สนับสนุนวัฒนธรรมใหม  6) จัดประชุมองค3การขนาดใหญ เพ่ืออภิปรายการสร-างความก-าวหน-าของ
วัฒนธรรมใหม  (Andrew Dubrin,2009:279-280) 
  หลักการพ้ืนฐานของการจัดการความเสี่ยงขององค3กร COSO -ERM คือ องค3กรทุกแห ง
ดํารงอยู เพ่ือเพ่ิมค าให-กับผู-มีส วนได-เสียขององค3การนั้น ไม ว าจะเป<นองค3การที่แสวงกําไรหรือไม 
แสวงหากําไร หรือหน วยงานของรัฐ ทุกองค3การล-วนต-องเผชิญกับความไม แน นอนมากน-อยเพียงใดท่ี
องค3การเตรียมพร-อมท่ีจะยอมรับในขณะท่ีต-อง ฝvาฟ:นอุปสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลค าให-กับผู-มีส วนได-เสียของ
องค3การ ความไม แน นอนดังกล าวอาจอยู ในรูปแบบของความเสี่ยงหรือโอกาสซ่ึงอาจจะเพ่ิมหรือลด
คุณค าขององค3การได-การจัดการความเสี่ยงขององค3การจะทําให-ผู-บริหารสามารถรับมือกับความ      
ไม แน นอน ความเสี่ยง และโอกาสท่ีเก่ียวข-องได-อย างมีประสิทธิผล ซ่ึงจะช วยให-เพ่ิมพูนความสามารถ
ขององค3การในการสร-างคุณค าได- คุณค าจะเกิดขึ้นได-สูงสุดเมื่อผู-บริหารกําหนดกลยุทธ3และ
วัตถุประสงค3ท่ีทําให-เกิดดุลยภาพระหว างเปuาหมายการเจริญเติบโต เปuาหมายผลตอบแทนและความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวข-อง รวมท้ังการใช-ทรัพยากรอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดในการกําหนด
วัตถุประสงค3ขององค3การ ป:จจัยแห งความสําเร็จในการจัดการความเสี่ยงข้ึนกับวัฒนธรรมองค3การ 
ค านิยม การสร-างความตระหนักว า ความเสี่ยงเป<นหน-าท่ีของคนทุกคนและทุกงาน ต-องสร-างแรงจูงใจ 
ลดการตําหนิ เพ่ือให-บรรลุตามวัตถุประสงค3อย างมีประสิทธิภาพ 
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  Leithwood and colleagues (2006) ได-สรุปว าคนส วนใหญ โดยทั่วไปถูกสร-าง
แรงจูงใจโดยเปuาหมาย (Goals) และเพ่ิมเติมว าการกําหนดทิศทางในการพัฒนาองค3การนั้น วิสัยทัศน3
สถานศึกษาถือว าเป<นสิ่งที่ทุกคนยอมรับในกลุ มเปuาหมาย และเป<นการนําผู-มีส วนได-ส วนเสียท่ี
หลากหลายมาอยู ในกระบวนการด-วย David and Davidson (1994) ได-กล าวว า วิสัยทัศน3เป<น
รูปแบบของการคิด เป<นกระบวนการเก่ียวเนื่องระหว างสภาพป:จจุบันกับความเป<นจริงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต เป<นภาพสะท-อนความเป<นจริงในอนาคต อันเกิดจากความเข-าใจในสภาพป:จจุบัน และ
แนวโน-มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป<นการแก-ป:ญหาเพ่ือสร-างโอกาสในระยะยาว มีอิทธิพลให-บุคคล
ดําเนินชีวิตอย างมีเปuาหมายมีการวางแผน ไม ย อท-อต ออุปสรรคที่เกิดขึ้น จนกระทั่งบรรลุตาม
วิสัยทัศน3ท่ีวางไว- Nanus (1992) ได-เสนอเพ่ิมเติมว า วิสัยทัศน3มีความสําคัญตามบทบาท 4 ประการ
คือ 1) ก อให-เกิดความรู-สึกน าสนใจน าดึงดูด กระตุ-นให-เกิดความรักความผูกพัน เกิดความพยายาม
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน3ด-วยความเต็มใจ เกิดความมุมานะพยายามปฏิบัติตามวิสัยทัศน3ด-วยความเต็มใจ 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือความก-าวหน-า 2) ก อให-เกิดความหมายในชีวิตการทํางานและชีวิตส วนบุคคล 
ต้ังเปuาหมายในชีวิตด-วยความภาคภูมิใจ อุทิศตนเสียสละ และมุ งคุณภาพของงาน 3) ช วยกําหนด
มาตรฐานความเป<นเลิศท่ีโดดเด น และ 4) เป<นตัวเชื่อมความเป<นอดีตและป:จจุบันเข-ากับอนาคต 
  Moss and Grunkemneyer (2010) ได-กล าวถึงวิสัยทัศน3ร วมว าเป<นการสร-างวิสัยทัศน3
ร วมกันสําหรับชุมชนท่ียั่งยืน โดยป:จจุบันพบว าชุมชนได-เผชิญกับความสับสน การเปลี่ยนแปลงอย าง
รวดเร็วซ่ึงเป<นสิ่งท่ีท-าทายในอนาคต ความแตกต างในการเพ่ิมข้ึนของประชากร เศรษฐกิจและสังคม 
ความปรารถนาในการพัฒนาสิ่งท่ีขัดแย-งกัน โดยมีวัตถุประสงค3ในการวิจัยเพ่ือเสนอวิธีการ กลยุทธ3
สําหรับการพัฒนาการมีวิสัยทัศน3ร วมกันของชุมชนซ่ึงเป<นการผนวกของผลลัพธ3ในมุมมองของอนาคต
ท่ีเป<นเอกฉันท3 
  จากการสังเคราะห3วรรณกรรมการมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ 
(Common Determination toward Organizational Goals) แสดงให-เห็นว าผู-บริหารต-องกําหนด
ทิศทาง นโยบาย สร-างความรู-ความเข-าใจ สร-างความรู-สึกร วมในการท่ีจะบรรลุเปuาหมายขององค3การ
ร วมกัน เพ่ือให-ทุกคนในองค3การเห็นภาพความเสี่ยงท่ีชัดเจน เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความ
เสี่ยง พร-อมท่ีจะให-ความร วมมือและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการความเสี่ยง (Akkirajul et al, 
2010) เพ่ือประโยชน3ท่ีจะเกิดข้ึนต อองค3การและบุคลากรท้ังในป:จจุบันและอนาคต 

2. ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change) 
  ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change) 
หมายถึง กระบวนการในการติดตาม วิเคราะห3 และประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมอย าง
ต อเนื่อง เพ่ือกําหนดกลยุทธ3ท่ีเหมาะสมในแต ละสถานการณ3 รวมถึงประชาสัมพันธ3ให-พนักงานทราบ
ข าวสารการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต อองค3การ เพื่อเตรียมความพร-อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Manson, 2007: 14) 
  ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change) ถือเป<น
หนึ่งในคุณลักษณะสําคัญขององค3การ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภาพแวดล-อมของธุรกิจในป:จจุบันมี
ลักษณะท่ีเป<นพลวัต (Dynamic) และมีความไม แน นอนในระดับสูง องค3การต างๆ จําต-องแสวงหา
ยุทธศาสตร3และวิธีการเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล าว ผ านการไวต อการเรียนรู-ต อคู แข ง
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พร-อมกับแสวงหาองค3ความรู-ต างๆ เพื่อสร-างความได-เปรียบในการแข งขันในอนาคตให-แก องค3การ 
(Rowden, 2001) ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง อาจกล าวได-ว าเป<นทัศนคติ
และความเชื่อของพนักงานท่ีมีต อการเปลี่ยนแปลงซ่ึงพนักงานได-รับรู-ว าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป<น
สิ่งจําเป<นและจะประสบความสําเร็จ (Armenakis, Harris and Mosshold, 1993) เป<นสิ่งท่ีพนักงาน
รู-สึกว าองค3การพร-อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง (Eby, Adams, Russell and Gaby, 2000) เง่ือนไขสําคัญซ่ึง
เป<นท่ีมาของความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลงมี 3 ประการ ได-แก  (Society for 
Human Resource Management,2005) 

1. การมีผู-นําท่ีมีประสิทธิผลและเป<นท่ียอมรับ ผู-นําถือเป<นป:จจัยท่ีมีผลต อความพร-อม
ในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลงเป<นอย างมาก หากผู-นําไม ได-รับการยอมรับและไม มี
ประสิทธิผลแล-วนั้นอาจทําให-เกิดความล-มเหลวในการเปลี่ยนแปลงได- ท้ังนี้ เนื่องจากผู-นํานั้นมีบทบาท
สําคัญต อการรักษา (Retain) พนักงานท่ีมีความสามารถสูงเอาไว- และเป<นผู-ท่ีจะต-องจูงใจพนักงาน
เพ่ือให-ฝvาฟ:นอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนตลอดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การมีผู-นําท่ีมีประสิทธิผลและได-รับ
การยอมรับนั้นจะทําให-องค3การเริ่มมีความพร-อมในการเปลี่ยนแปลงมากพอท่ีจะก-าวต อไปได- 

2. แรงจูงใจของคนในองค3การท่ีจะเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจนี้มักเป<นผลมาจากความไม พึง
พอใจกับสถานการณ3ท่ีเป<นอยู เดิมขององค3การ และต-องการเปลี่ยนไปสู สภาพท่ีดีกว า ซ่ึงแม-จะมีความ
กลัว ความกังวลอยู บ-าง แต แรงจูงใจนี้จะเป<นตัวกระตุ-นสําคัญท่ีจะทําให-เกิดการเปลี่ยนแปลงต อไปได- 
ดังกรณีของอุตสาหกรรมในญ่ีปุvนท่ีรับเอาหลักการจัดการคุณภาพเดมม่ิง (Demming) เข-ามาใช- ซ่ึง
ได-รับการมีส วนร วมของพนักงาน ผู -บริหารทุกระดับอย างเต็มที่ ทั้งนี้ เนื ่องจากสถานการณ3
อุตสาหกรรมญ่ีปุvนหลังแพ-สงครามในเวลานั้นประสบป:ญหาเป<นอย างมาก ทรัพยากรการผลิตมีเพียง
เล็กน-อย สินค-าถูกมองว าไม มีคุณภาพ อีกท้ังยังมีป:ญหาการว างงาน ทําให-คนต-องการท่ีจะหนีออกจาก
สถานการณ3ท่ีเลวร-ายนี้ ป:ญหาท้ังหลายก อให-เกิดแรงจูงใจสําคัญท่ีทําให-คนต-องการเปลี่ยนแปลง การ
เคลื่อนไหวในเรื่องคุณภาพโดยรับเอาแนวความคิดของเดมม่ิงเข-ามาใช-นั้นจึงเป<นการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนฐานของอุตสาหกรรมญ่ีปุvนนอกจากสถานการณ3ท่ีบีบบังคับให-เกิดแรงจูงใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงแล-ว
องค3การสามารถใช-ระบบการให-รางวัลเพ่ือสร-างแรงจูงใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงข้ึนมาได- ซ่ึงการให-รางวัล
ตามผลการปฏิบัติงานนั้นเป<นแนวทางท่ีเหมาะสมเป<นประโยชน3สําหรับการปรับพฤติกรรมของ
พนักงานและส งเสริมให-เกิดการเปลี่ยนแปลง 

3. ลําดับชั้นขององค3การ  เป<นอีกป:จจัยหนึ่งท่ีมีผลต อความพร-อมในการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Society for Human 
Resource Management, 2005) ซ่ึงควรตัดลําดับชั้นออกไปเสีย เนื่องจากในองค3การมีลําดับชั้นมาก 
การตัดสินใจมักข้ึนอยู กับผู-บริหารระดับสูง แล-วถ ายทอดลงมาโดยผ านสื่อกลาง ซ่ึงอาจเป<นผู-ท่ีไม ได-
เก่ียวข-องกับงานของพนักงานที่ต-องเปลี่ยนแปลงโดยตรง เป<นผลให-พนักงานต อต-านเนื่องจากไม 
ไว-วางใจคนท่ีขาดความเข-าใจในเรื่องของงานประจําวันและในการเปลี่ยนแปลงนั้นพนักงานควรมี
ความริเริ่ม ทดลองทําอะไรใหม ๆ พร-อมเสี่ยงแบบผู-ประกอบการ แต ในองค3การท่ีมีลําดับชั้นมากนั้น
มักจะหาได-ยาก ท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงนั้นต-องอาศัยการมีส วนร วม ซ่ึงเกิดจากความสมัครใจ แต 
องค3การท่ีมีลําดับชั้นมากนั้นมักจะเป<นการสั่งให-พนักงานทํางานเสียมากกว า ดังนั้นสิ่งท่ีเป<นป:ญหา
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงคือ ลําดับชั้น หากตัดลําดับชั้นให-น-อยได-ก็ยิ่งทําให-เกิดความพร-อมในการ
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เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน ซ่ึงองค3การสามารถทําได-โดยใช-รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ หรือใช-วิธี
สร-างโอกาสให-คนต างหน วยงานต างระดับได-มีโอกาสทํางานร วมกัน ดังเช น การนํารูปแบบทีมข-ามสาย
งานมาใช-ในการทํางาน 
  ความหมายของความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง แบ งได-เป<น 2 
ประเภท คือ 

1. ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล เริ่มจากความปรารถนา 
แรงจูงใจ และจุดมุ งหมายท่ีสมาชิกในองค3การมีต อการเปลี่ยนแปลง (Beckhard and Harris, 1987: 
290)  

2. ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลงในระดับองค3การ หมายถึง 
ความสามารถขององค3การท้ังในเชิงสังคม เทคโนโลยี หรือความคิดเชิงระบบในความพยายามเอาสิ่ง
ใหม ๆ เข-ามาในองค3การและเพ่ือเปลี่ยนแปลงองค3การในรูปแบบต างๆ (Hult et al., 2007: 290) 
  Sudharatna (2004: 61-62) ได-สรุปป:จจัยแห งความสําเร็จในการสร-างความพร-อมใน
การปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลงขององค3การไว- 8 ประการ ได-แก  

1. การคํานึงถึงสภาพแวดล-อมนอกองค3การ (External Environment) กล าวคือ
สมาชิกขององค3การต-องมีความรู-เก่ียวกับสถานะขององค3การ ความรู-เก่ียวกับอุตสาหกรรม การรู-จัก
ลูกค-าของตนและรู-ถึงความต-องการของลูกค-า ตลอดจนรอบรู-เก่ียวกับสภาพการแข งขันในตลาด 

2. ภาวะผู-นํา (Leadership) ในการสร-างความพร-อมในการเปลี่ยนแปลง ผู-นําใน
องค3การจะต-องพยายามสนับสนุนให-เปuาหมายและพันธกิจขององค3การบรรลุผลสําเร็จ ผู-นําในองค3การ
จะต-องกระต-นให-พนักงานทํางานร วมกัน สร-างความไว-วางใจซ่ึงกันและกันภายในกรอบของจริยธรรม
ในการดําเนินงาน อีกทั้งผู-นําต-องสามารถสื่อสารต อเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวมถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาโดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีต อตัวพนักงานอย างชัดเจนและต อเนื่อง นอกจากนี้ 
ผู-นําในองค3การจะต-องมีสมรรถนะท่ีดีโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนให-เกิดความคิดสร-างสรรค3
หรือการสร-างแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีจะเป<นประโยชน3ต อการเปลี่ยนแปลงขององค3การ 

3. วัฒนธรรมองค3การ (Organizational Culture) องค3การท่ีมีความพร-อมรับมือต อ
ความเปลี่ยนแปลงจะมีวัฒนธรรมองค3การท่ี เน-นการให- อํานาจพนักงานในการปฏิบั ติงาน 
(Empowerment) วัฒนธรรมท่ีส งเสริมให-พนักงานมีความกล-าเสี่ยงและพร-อมท่ีจะปรับเปลี่ยน 

4. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ  (Management Practices) ความพร-อมในการ
รับมือต อความเปลี่ยนแปลงเก่ียวข-องกับรูปแบบในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการท่ี
มุ-งเน-นการกระตุ-นให-สมาชิกขององค3การกล-าตัดสินใจ มีความจิรงใจ เป�ดกว-างและสามารถสร-างดุลย
ภาพของการทํางานทั้ง ในรูปแบบที่เป<นทางการและไม เป<นทางการ รวมถึงความสามารถบริหาร
จัดการความหลากหลายของสมาชิกในองค3การได-อย างมีประสิทธิภาพ 

5. การสื่อสารภายในองค3การ (Communication) องค3การที่พร-อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงจะเป�ดกว-างต อความคิดสร-างสรรค3ใหม ๆ รวมถึงยังสร-างช องทางในการเปลี่ยนข-อมูล
ข าวสารระหว างสมาชิกภายในองค3การได-อย างสะดวก นอกจากนี้ การสื่อสารยังถูกใช-เป<นเครื่องมือใน
การประเมินความพร-อมในการเปลี่ยนแปลงขององค3การ 
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6. ทักษะและความเหมาะสมของงาน (Skill and Job Matching) ก อนการเปลี่ยนแปลง 
องค3การต-องแน ใจว า สมาชิกส วนใหญ ขององค3การมีความต-องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงรวมถึงต-องทําให-
พนักงานรู-สึกว า งานของตนในป:จจุบันมีความท-าทาย นอกจากนี้ องค3การต-องแน ใจว า ผู-นําในการ
เปลี่ยนแปลงขององค3การมีความรู-และทักษะท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถในการ
ประสานประโยชน3ที่หลากหลายของสมาชิกให-สอดคล-องต-องกัน ความสามารถในการรับฟ:งผู-อ่ืน 
ความสามารถในการทํางานร วมกับผู-อ่ืน ความสามารถในการสื่อสารกับผู-คน และความสามารถในการ
จัดการต อต-านการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสม  

7. การให-รางวัลและคําชื่นชม (Rewarding and Recognition) เป<นกลยุทธ3หนึ่งท่ีใช-
จูงใจให-การเปลี่ยนแปลงใดๆ ขององค3การประสบความสําเร็จ ซึ่งอาจทําได-ต้ังแต การโน-มน-าวให-
สมาชิกขององค3การเชื่อว า ตนจะได-รับประโยชน3จากความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน การให-รางวัลหรือ
ผลตอบแทนท่ีเชื่อมโยงต อความสําเร็จขององค3การ การรับประกันความม่ันใจ โดยเฉพาะในเรื่องของ
ความม่ันคงในการทํางาน และคุณค าของพนักงาน เป<นต-น 

8. โครงสร-างองค3การ (Organizational Structure) โดยองค3การท่ีพร-อมรับมือต อ
ความเปลี่ยนแปลงจะมีโครงสร-างองค3การท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถช วยเหลือให-พนักงานปฏิบัติงานได-
อย างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสมาชิกขององค3การต-องเข-าใจถึงเปuาหมายและบทบาทของตนอย างชัดเจน 
หรือในกรณีท่ีมีการปรับรื้อโครงสร-างองค3การใหม  องค3การต-องทําให-พนักงานเข-าใจเก่ียวกับกระบวนการ
ปรับรื้อ รวมถึงหน-าท่ีรับผิดชอบของพนักงานในโครงสร-างองค3การใหม  นอกจากนี้ องค3การจะต-อง
ตรวจสอบนโยบายและกระบวนการทํางานท่ีจะช วยส งเสริมหรือเป<นอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยู 
เสมอ ตลอดจนมีการประยุกต3ใช-เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให-เข-ามาช วยงานต างๆ ภายในองค3การ 
  ขั้นตอนการปรับตัวขององค3การมี 4 ขั้น แต ละขั้นจะมุ งเน-นวัฒนธรรมองค3การท่ี
แตกต างกัน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การรวมตัวและการบูรณาการ (uniting and integrate) กล าวคือ
บรรยากาศในการทํางานมุ งส งเสริมให-ทุกคนในองค3การ คิด วิเคราะห3 มองทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย าง
เชื่อมโยงกัน มีความไว-วางใจ ดําเนินการอย างโปร งใส ส งเสริมให-มีการแลกเปลี่ยนวิธีการ การเรียนรู-
ขององค3การ และปรับตัวอย างต อเนื่องโดยวัฒนธรรมองค3การท่ีเก่ียวข-องได-แก  การส งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู- ความเชื่อ การตีความ การให-เหตุผล ของทุกคนในองค3การ ข้ันท่ี 2 การนํา (leading) 
กล าวคือ องค3การต-องมีการกําหนดกลยุทธ3และการวางแผนในระยะยาว มีเปuาหมายท่ีชัดเจน พัฒนา
ในระดับบุคคล การจัดการการเปลี่ยนแปลง การกระจายอํานาจ พฤติกรรมและสมรรถนะของ
พนักงานท่ีสอดคล-องกับสมรรถนะองค3การโดยวัฒนธรรมองค3การท่ีเก่ียวข-องได-แก  กลยุทธ3 ค านิยม 
บรรทัดฐานขององค3การ ขั้นที่ 3 การจัดการ (managing) กล าวคือ องค3การต-องมีการกําหนด
กระบวนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และการฝ�กอบรม ข้ันท่ี 4 การดําเนินงาน (operating) 
ได-แก  สมรรถนะในระดับปฏิบัติการ ความรู- ทักษะ บุคลิกลักษณะ เพ่ือใช-ในการดําเนินงาน ซ่ึง
วัฒนธรรมองค3การท่ีสนับสนุนวิวัฒนาการข้ันท่ี 3 และ 4 คือ การออกแบบระบบและโครงสร-าง
องค3การ พฤติกรรมของบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะ และผลดําเนินงานองค3การ (Watts and 
Paciga, 2011: 165) ท้ังนี้ป:จจัยท่ีส งเสริมให-องค3การประสบความสําเร็จในการปรับตัว คือ บทบาท
ของบุคลากรท้ังในฐานะของผู-นํา และผู-ตาม ความรับผิดชอบในหน-าท่ีของตนเอง การวางแผนและ
ดําเนินงานตามแผน รวมถึง การเลือกใช-วิธีการท่ีถูกต-องในการมอบหมายงาน การสั่งการบังคับบัญชา 



35 

 

  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีช วยให-ให-องค3การสามารถปรับตัวได-อย างรวดเร็ว (Judge and Blocker, 
2008: 915)  
  Calantone, Cavusgil and Zhao (2002: 515-524) ได-ศึกษาการปรับตัวขององค3กร
ศักยภาพของบริษัทและผลประกอบการของบริษัท พบว า องค3กรสมัยใหม ต-องการการเรียนรู-และการ
ปรับตัวให-ทันต อสถานการณ3ต าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข งขันจากข-อมูลการสัมภาษณ3เชิง
ลึกผู-บริหารระดับสูง และการทบทวนวรรณกรรมต าง ๆ ในป:จจุบันการหาข-อมูลเก่ียวกับการปรับตัว
ต อการเรียนรู-มีส วนประกอบ 4 อย าง คือ การมีข-อมูลท่ีจะเรียนรู- การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน3การเป�ดใจ
ยอมรับ และการแลกเปลี่ยนความรู-ภายในองค3กร กรอบแนวคิดท่ีใช-ทดสอบข-อมูลจากคณะผู-บริหาร
ของอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา การปรับตัวต อการเรียนรู-มีแนวโน-มจะเสริมสร-างเป<นอันดับท่ีสองมี
ผลมาจากนวัตกรรมของบริษัทและจะมีผลย-อนกลับมาต อผลประกอบการของบริษัทจากการทดสอบ
ผลสรุปโดยท่ัวไปการพยากรณ3เชิงทฤษฎีสามารถสนับสนุนและทําให-ปรากฏสิ่งท่ีน าสนใจได- 
  Armenakis, et al. (2007) ชี้ให-เห็นการการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ประสบ
ความสําเร็จนั้น ก อนท่ีจะเริ่มดําเนินการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค3การใดๆ ก็ตาม องค3การควรเริ่มต-น
จากการประเมินความพร-อมของบุคลากรและองค3การในการสร-างความเปลี่ยนแปลงท่ีต-องการ
เสียก อน เนื่องจากความพร-อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรจะช วยลดอัตราความล-มเหลวใน
การปรับตัวผ านการผลักดันให-เกิดความเปลี่ยนแปลงตามท่ีองค3การวางแผนไว-และการเปลี่ยนแปลง
องค3การท่ีล-มเหลวย อมทําให-องค3การสูญเสียทรัพยากรโดยเปล าประโยชน3 รวมท้ังอาจส งผลกระทบ
ร-ายแรงต อการปรับตัวให-อยู รอดขององค3การ  
  George  and  Dana (2015) ศึกษาการจัดการความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และการพัฒนา
องค3การอย างยั่งยืนพบว ามีอย างน-อยสามป:จจัยความสําเร็จท่ีช วยให- องค3การบรรลุประสิทธิภาพใน
บริบทของการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด-วย 1) ผู-บริหาร ผู-นําท่ีมีวิสัยทัศน3นวัตกรรมภายใน ทําให-
องค3การเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในธุรกิจอย างยั่งยืน ป:จจัยท้ังป:จจัยภายใน (องค3การและการบริหาร
จัดการ) และภายนอก (ผู-มีส วนได-เสียภายนอก) เป<นสิ่งจําเป<นเพราะต-องระมัดระวังตรวจสอบป:จจัย
ในการพิจารณาผลการดําเนินงานการพัฒนาอย างยั่งยืนขององค3การ ผู-บริหารรับผิดชอบในการ
ประเมินผลกระทบจากการดําเนินการตามความคาดหวังของผู-มีส วนได-เสีย ผู-นําองค3การท่ีดีต-องมี
ความสามารถท่ีจะมีความยืดหยุ นต อการเปลี่ยนแปลงและการมีส วนร วมในการเจรจาและความ
ร วมมือกับสมาชิกของสังคม 2) ความพร-อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง การนําวิธีการข้ึนอยู กับการ
พัฒนาอย างยั่งยืนและการพัฒนาอย างยั่งยืนต-องใช-ความพยายามอย างต อเนื่องของการมีส วนร วมและ
การปรับตัว เป<นป:จจัยท่ีสําคัญคือการรวมตัวกันของการพัฒนาอย างยั่งยืนเป<นกลยุทธ3และนโยบาย
ขององค3การโดยรวม องค3การได-รับการยอมรับสําหรับการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จของ
โปรแกรมการพัฒนาท่ียั่งยืนคือการปรับปรุงระบบการวัดประสิทธิภาพการทํางานในองค3การและ
ส งเสริมความร วมมือภายในองค3การ 3) การเป�ดหรือผู-มีส วนได-เสียมีส วนร วม ท้ังภายในและภายนอก
ของผู-มีส วนได-ส วนเสียมีส วนร วมสนับสนุนการเรียนรู-และนวัตกรรมและเพ่ิมความน าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
การรายงานและการสื่อสารสาธารณะลงทุนหรือโปรแกรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาอย างยั่งยืนพิสูจน3
ความโปร งใสและความน าเชื่อถือขององค3การ 
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  จากการสังเคราะห3วรรณกรรมองค3การต-องเตรียมความพร-อมระบบการจัดการความ
เสี่ยงให-มีความพร-อมในการจัดทํามาตรการ ขจัดหรือควบคุมความเสี่ยงต างๆเอาไว-ล วงหน-า เม่ือเกิด
เหตุการณ3ข้ึน ระบบต-องมีสมรรถนะท่ีดีพอในการตอบโต-ภัยแต ละชนิดอย างได-ผลและทันเวลาเป<น
กระบวนการปกปuองชีวิตและทรัพย3สินขององค3การ ท่ีได-ผลและทันเวลาเม่ือเหตุการณ3สิ้นสุดลงแล-ว
องค3การสามารถดําเนินการต อไปได-โดยปกติให-เร็วท่ีสุด อย างไรก็ตาม องค3การจะปรับได-นั้นต-องอาศัย
ความร วมมือจากผู-บริหารทุกแผนกในการติดตามสถานการณ3ท่ีจะส งผลต อองค3การอย างใกล-ชิด 
วิเคราะห3สถานการณ3 และกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมต างๆ และถ ายทอดไปยังพนักงานใน
ระดับรองลงมา เพ่ือนําไปปฏิบัติ มีการสื่อสารกันในทุกระดับจากบนลงล าง ล างข้ึนบน และการ
สื่อสารระดับเดียวกัน (Kelly, 1999) ช วยทําให-องค3การเห็นโอกาส และภัยคุกคามต างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
และสามารถปรับการดําเนินงานเพ่ือคว-าโอกาส และ หรือจัดการกับภัยคุกคามได-อย างเหมาะสมและ
ทันต อเหตุการณ3 

3. การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk Management 
Process Orientation) 
  การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk Management 
Process Orientation) หมายถึง ความสามารถขององค3การในการจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยง
เชิงบูรณาการระหว างหน วยงานเพ่ือผสานกระบวนการดําเนินงานการบ งชี้ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและ
มีผลกระทบต อองค3การ โดย การกําหนดกลยุทธ3และการวางแผน (Panning and Strategic 
Alignment) การนําไปสู การปฏิบัติ (Implementation) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความ
เสี่ยงในองค3การ  มีการติดตามและการปรับปรุงอย างต อเนื่อง (Monitoring and Continuous 
Improvement) สามารถจัดการความเสี่ยงให-อยู ในระดับที่องค3การยอมรับได-อย างเป<นระบบ 
(Pitinanondha, 2008) 
  กิจกรรมแรกของกระบวนการจัดการความเสี่ยง ได-แก  การกําหนดกลยุทธ3และการ
วางแผน (Panning and Strategic Alignment) การวางแผนเป<นหนึ่งในกระบวนการหลักท่ีสําคัญ
ของระบบและนํามาซ่ึงศักยภาพท่ีดีสําหรับการควบคุมกระบวนการอ่ืนๆ ในระบบ แผนกลยุทธ3เป<น
ป:จจัยช วยชี้นําทางในการบรรลุเปuาหมาย ความสอดคล-องของแผนกลยุทธ3กับแผนกลยุทธ3องค3การซ่ึง
เป<นป:ญหาสําคัญสําหรับองค3การส วนใหญ ที่จะบรรลุเปuาหมายที่ตั้งไว- (Akpolat, 2004) แผนการ
จัดการความเสี่ยงด-านการดําเนินงาน ควรกําหนดวิธีการท่ีจะดําเนินการท่ัวท้ังองค3การ พนักงานใน
ระดับท่ีแตกต างกันควรจะมีส วนร วมในการพัฒนาแผนซ่ึงควรจะมีการสื่อสารให-กับพนักงานทุกคน 
(Mann,1992) เป<นผลให-เกิดความผูกพันและเกิดจิตสํานึกต อแผนและการสนับสนุน 
  เม่ือเข-าสู การดําเนินงาน หลังจากมีการจัดทําแผน องค3การควรนําแผนไปสู การปฏิบัติ 
ตามระบบการจัดการความเสี่ยง หมายถึง การสร-างระบบตามแผนท่ีกําหนดไว- ซ่ึงจะข้ึนอยู กับ
วัตถุประสงค3 ความต-องการ ผลประโยชน3และทรัพยากรขององค3การ Zhang (2000) กล าวว าการ
ดําเนินงานของระบบโดยรวมแสดงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดีข้ึนในภาพรวม 
  สําหรับกิจกรรมการติดตามและปรับปรุงอย างต อเนื่อง Flynn and Sakakibara (1994) 
การติดตามและปรับปรุงอย างต อเนื่องของระบบสามารถสร-างความม่ันใจได-ว าทุกระบวนการทํางาน
ได-ดําเนินการตามท่ีคาดหวังไว- สิ่งท่ีสําคัญคือการได-รับการตรวจสอบและปรับปรุงระบบเพ่ือให-บรรลุ
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เปuาหมายขององค3การ เปuาหมายขององค3การสามารถกําหนดเป<นตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงานสามารถนําไปใช-ในแผนการปรับปรุงองค3การ นอกจากนี้ การติดตามตรวจสอบสามารถ
นํามาใช-ในการประเมินความต-องการท่ีได-มาตรฐานและมีการปรับปรุงอย างต อเนื่อง 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว านักวิชาการตลอดจนองค3การต างๆ ได-ศึกษาเพื่อ
กําหนดการจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
  COSO-ERM (2547) ได-กําหนดกระบวนการจัดการความเสี่ยงออกเป<น 8 องค3ประกอบ 
ได-แก  1) สภาพแวดล-อมภายใน (Internal Environment) 2) การกําหนดวัตถุประสงค3 (Objective 
Setting) 3) การระบุเหตุการณ3 (Event Identification) 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
5) การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)     
7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 8) การติดตามผล (Monitoring) 
  Pricewaterhouse Cooper (2004) ได-วิจัยเก่ียวกับระดับของการนําเอากรอบ การ
จัดการความเสี่ยงมาใช-ในองค3การโดยศึกษาตามแนวคิดของ COSO ERM พบว า องค3ประกอบของ
การจัดการความเสี่ยงในแต ละองค3ประกอบได-ถูกนํามาใช-ปฏิบัติไม เท ากันโดยองค3ประกอบท่ีนํามาใช-
สูงสุดคือ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การติดตามผล (Monitoring) และการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามลําดับ 
  Dey (2010) ได-ศึกษาการจัดการความเสี่ยงของโครงการโดยใช-กระบวนการวิเคราะห3
ลําดับชั้นและแผนท่ีความเสี่ยง แบ งมิติการจัดการความเสี่ยงออกเป<น 6 ด-าน ประกอบด-วย 1) การวางแผน
จัดการความเสี่ยง (Risk management planning) 2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)    
3) การวิเคราะห3ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Analysis) 4) การจัดการความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ (Quantitative Risk handing) 5) การวางแผนตอบสนองต อความเสี่ยง (Risk response 
planning) 6) การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk monitoring and control) 
  Zou, et al., (2009) ศึกษาความเข-าใจและการปรับปรุงความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงขององค3การก อสร-าง แบ งมิติการจัดการความเสี่ยงออกเป<น 5 ด-าน ประกอบด-วย                
1) ความสามารถในการจัดการ (Management capability) 2) วัฒนธรรมความเสี่ยงขององค3การ 
(Organization risk culture) 3) ความสามารถในการระบุความเสี่ยง (Ability to Identify risk)     
4) ความสามารถในการวิเคราะห3ความเสี่ยง (Ability to analyze risk) 5) กระบวนการจัดการความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน(Development and application of standardized risk management 
process) 
  K T Yeo and Yingtao Ren (2004) ศึกษาการจัดการความเสี่ยง ของโครงการตรวจ
สินค-าโดยใช-รูปแบบสมบูรณ3ของความสามารถ แบ งมิติ กระบวนการจัดการความเสี่ยง ออกเป<น 5 ด-าน 
ประกอบด-วย 1) การระบุและวางแผนความเสี่ยง (Risk planning and identification) 2) การวิเคราะห3
ความเสี่ยง (Risk analysis) 3) การบรรเทาความเสี่ยง (Risk mitigation) 4) กระบวนการเชิงบูรณาการ
และการปรับปรุง (Process integration and improvement) 5) กระบวนการจัดการโครงการ 
(Project management process) 
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  Yeo. et al., (2009) ศึกษาการจัดการความเสี่ยงของโครงการตรวจสินค-าโดยใช-
รูปแบบสมบูรณ3ของความสามารถ แบ งมิติ กระบวนการจัดการความเสี่ยง ออกเป<น 4 ด-าน 
ประกอบด-วย 1) การระบุและวางแผนความเสี่ยง (Risk planning and identification) 2) การ
วิเคราะห3ความเสี่ยง (Risk analysis) 3) การบรรเทาความเสี่ยง (Risk mitigation) 4) กระบวนการ
เชิงบูรณาการและการปรับปรุง (Process integration and improvement)  
  จากการสังเคราะห3วรรณกรรมการมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
(Integrated Risk Management Process Orientation) แสดงให-เห็นว าบนพ้ืนฐานของทฤษฎี
มุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากรขององค3การ ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ3 ใช-อธิบายองค3ประกอบ
ความสามารถของการจัดการความเสี่ยง ด-านการมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
สะท-อนให-เห็นถึงการกําหนดแผนกลยุทธ3 ท่ีต-องใช-ทักษะ ความสามารถของ ผู-บริหารในการสร-าง
ความเข-าใจให-ทุกคนตระหนักถึงภัยวิกฤต ความเสี่ยง ในการปฏิบัติอย างเป<นระบบ ต อเนื่อง มีรูปแบบ
กลยุทธ3ท่ีชัดเจนต้ังแต การวางแผน โดยใช-หลักการจัดการความเสี่ยงประกอบด-วย การระบุ วิเคราะห3 
การควบคุม โดยมุ งเน-นการลดโอกาสและผลกระทบต อเปuาหมายขององค3การสะท-อนให-เห็นถึงการนํา
สภาพแวดล-อมท้ังภายในและภายนอกเข-ามาวิเคราะห3ในการจัดทําแผน และดําเนินการตามแผนนํา
แผนกลยุทธ3ไปปฏิบัติสะท-อนให-เห็นถึงทักษะ และความสามารถขององค3การในการใช-ทรัพยากรอย าง
มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมสุดท-ายที่สําคัญในการติดตามและปรับปรุงจะเห็นว าในทุกงานวิจัยท่ี
เก่ียวข-องกับการจัดการความเสี่ยงจําเป<นต-องมีการติดตามตรวจสอบเพ่ือสามารถนําความเสี่ยงท่ี
หลงเหลืออยู มาทบทวนและปรับปรุงการแก-ไขต อไป  

4. การประสานความร วมมือภายในองค3การ (Internal Collaboration Synergy) 
  การประสานความร วมมือภายในองค3การ  (Internal Collaboration Synergy)  หมายถึง 
ความสามารถของผู-บริหารในการสื่อสาร (Communication) ประสานความร วมมือกับบุคลากรใน
องค3การเพ่ือให-เกิดความคิดความเข-าใจตรงกันในการแก-ป:ญหาจัดการความเสี่ยงอย างต อเนื่อง โดยมี
การทบทวนความเพียงพอและประสิทธิผลของช องทางในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยง มีการ
สื่อสารข-อมูลอย างถูกต-องเหมาะสมและ รวดเร็ว โดยข-อมูลต-องได-รับการสื่อสารไปยังผู-เก่ียวข-องทุก
ระดับ ท้ังคณะกรรมการ ผู-บริหารระดับสูง และผู-ปฏิบัติงานโดยเร็ว ในสถานการณ3นั้น ๆ 
  Lambrecth and Cato (2003) กล าวว า ความร วมมือ (collaboration) เป<นกระบวนการ
ของกลุ มซึ่งแต ละคนมาทํางานร วมกันในลักษณะเป<นทีมงานเพ่ือการบรรลุเปuาหมาย และยังกล าว
เพ่ิมเติมว าความสําเร็จของความร วมมือนั้นต-องการทักษะการสื่อสารท่ีเข-มแข็งและในลักษณะเช นนี้ทํา
ให-แต ละคนมีโอกาสในการให-ความร วมมือในการโต-ตอบมีปฏิสัมพันธ3 ซ่ึงสามารถสะท-อนผลให-เห็นถึง
ประสบการณ3ของพวกเขาและการแบ งป:นประสบการณ3ข-อมูลกับคนอ่ืนๆด-วย ส วน Forbes and 
Fitzsimmons (1993) อธิบายว า ความร วมมือมีความหมายแฝงว าหมายถึง การทํางานด-วยกัน 
โดยเฉพาะในการพยายามทางป:ญญาและการร วมงานอย างมีเหตุผล Liedkta and Whitten (1998) 
ยังกล าวว า ความร วมมือเป<นกระบวนการของการร วมกันตัดสินใจระหว างองค3กรอิสระรวมไปถึงการ
ร วมตัดสินใจและการร วมรับผิดชอบในผลลัพธ3ท่ีตามมา ในทัศนะของ Crow (2002) ได-ให-ความหมาย
ว า ความร วมมือเป<นพ้ืนฐานในการนําความรู- ประสบการณ3 และทักษะท่ีหลากหลายของสมาชิกในเข-า
ด-วยกัน เพ่ือช วยในการพัฒนาผลผลิตใหม ๆ ท่ีมีประสิทธิผลมากกว าการแสดงออกเพียงคนเดียวใน
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การสนับสนุนการพัฒนาผลผลิต นอกจากนี้ยังกล าวว าประสิทธิผลของความร วมมือต-องการการกระทํา
บนความหลากหลายดังนี้ 1) การมีส วนร วมในช วงต-นและความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีมีประสิทธิผล
ในการทํางานร วมกัน 2) วัฒนธรรมที่สนับสนุนให-ทํางานเป<นทีม ทํางานร วมกันและความร วมมือ 
3) ประสิทธิผลของทีมงานและการทํางานเป<นทีมของสมาชิก 4) การให-ความหมายของความ
รับผิดชอบของสมาชิกบนพื้นฐานของความร วมมือ 5) การให-ความหมายของกระบวนการพัฒนา
ผลผลิตบนฐานของการมีส วนร วมของข-อมูลและความร วมมือ 6) การจัดระเบียบและความร วมมือ 
และ 7) ความร วมมือทางเทคโนโลยี และยังกล าวถึงมุมมองของความร วมมือ ว าประกอบด-วย        
1) ทรัพยากร 2) การทํางานเป<นทีม และเช นเดียวกันกับ Hoy and Miskel (2001) ให-ความหมาย
ของความร วมมือว า เป<นกระบวนการความร วมมือและความแน วแน ในการแก-ป:ญหาโดยการเผชิญหน-า
ถึงความแตกต างและการมีส วนร วมในความคิดและข-อมูล การจัดองค3กรในการแข งขันกับผู-ท่ีอยู ตรง
ข-ามกัน นอกจากนี้ Dettmer, Thurston, Knackendoffel, and Dyck (2009) ได-นิยามคําว า ความ
ร วมมือ (collaboration) ว าหมายถึงการร วมกันทํางานอย างมีเปuาหมาย เพ่ือท่ีจะได-มาซ่ึงเปuาหมาย
ร วม (shared goal) 
  Czajkowski (2006) ได-ศึกษาเก่ียวกับป:จจัยความสําเร็จในความร วมมือระดับอุดมศึกษา 
รูปแบบการวัดความร วมมือสู ความสําเร็จโดยศึกษากับนักศึกษาป� ท่ี 2 และป�ท่ี 4 จุดประสงค3เพ่ือ
ตรวจสอบว ารูปแบบการวัดความร วมมือสู ความสําเร็จนั้นสามารถนําไปใช-ได-ในระดับอุดมศึกษา
หรือไม โดยใช-แนวทางการพัฒนา การมีปฏิสัมพันธ3และการเข-าถึงความร วมมือ องค3ประกอบท่ีนํามาใช-
ในงานวิจัยนี้มีดังนี้ 1) ความเคารพและไว-วางใจซ่ึงกันและกัน 2) จุดประสงค3และเปuาหมายร วมกัน   
3) บทบาทและความรับผิดชอบต-องชัดเจน 4) การสื่อสารบ อยๆ 5) ความเพียงพอของทรัพยากร
มนุษย3  

Zhao et al. (2013) ศึกษาป:จจัยความสําเร็จท่ีสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค3การของ บริษัท รับเหมาก อสร-างในประเทศจีน พบว าป:จจัยท่ีส งผลต อการจัดการความเสี่ยง
ท่ัวท้ังองค3การ ได-แก  ความมุ งม่ันและการมีส วนร วมของผู-บริหาร (Commitment and involvement 
of top management) การดําเนินการและการบูรณาการ (Execution and integration)           
การสื่อสารและความเข-าใจ (Communication and understanding) 
  Reley (2013) อธิบายความสามารถในการจัดการความเสี่ยงแบ งออกเป<น 2 มิติ คือ 
ความสามารถในการเตือน (Warning Capabilities) และ ความสามารถในการกู-คืนความเสี่ยง 
(Recovery Capabilities) ความสามารถในการเตือน เน-นไปในเรื่องของการสื่อสาร ส วนความสามารถ
ในการกู-คืนความเสี่ยง  อธิบายถึงความสามารถท่ีองค3การจะลดระดับป:ญหาท่ีเกิดข้ึน แบ งออกเป<น 2 
ประเภท คือ Pre-emptive recovery เป<นการร วมมือประสานงาน สามารถระบุป:ญหาและปuองกัน
ได-ก อนจะเกิดป:ญหาข้ึน ทําให-ผู-บริหารสามารถลดผลกระทบของป:ญหาท่ีเกิดข้ึนได- และ Reactive 
recovery เป<นการประสานระหว างทรัพยากรทางกายภาพกับทรัพยากรทางด-านมนุษย3ท่ีจะเป<น
ป:ญหาหรืออุปสรรคท่ีทําให-เกิดความล าช-าหรือหยุดชะงัก เม่ือเกิดป:ญหาข้ึนแล-ว สามารถทําให-กลับไป
เป<นปกติโดยใช-เวลาน-อยท่ีสุด 
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  Wahlberg and Sjoberg (2000) ได-ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจเรื่องความเข-าใจความเสี่ยง
ทางสื่อพบว าการสื่อสารผ านสื่อ มี 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะเจตนา (intentional information) 
เพ่ือให-ประชาชนรับรู-องค3ประกอบความเสี่ยงและเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ดังนั้นเม่ือรัฐบาลหรือ
องค3การต างๆ เกิดเหตุการณ3ความเสี่ยงข้ึน โดยปกติแล-วหน วยงานนั้นๆ จะให-ข-อมูลผ านสื่อในการ
นําเสนอสารในรูปแบบการรณรงค3ไปสู สาธารณชน 2) ลักษณะท่ีไม เจตนา (accident information) 
ซ่ึงหมายถึงการนําเสนอข-อมูลสารสนเทศในรูปแบบข าว (news) หรือบันเทิง (entertainment) ซ่ึง
เป<นเพียงการนําเสนอข-อเท็จจริงของเหตุการณ3เพ่ือให-ประชาชนรับรู-แต ไม ได-มีเจตนาโดยตรงท่ีจะให-
ประชาชนเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเช นเดียวกับสื่อเพ่ือรณรงค3แต ก็มีความเป<นไปได-ท่ี
ประชาชนจะเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมในลักษณะท่ีไม ได-เจตนา ในภาวะวิกฤติด-านสุขภาพนั้น
ประชาชนจะต-องเผชิญหน-ากับความเสี่ยงหรือมีโอกาสท่ีจะได-รับอันตรายต อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางในการจัดการวิกฤตท่ีเหมาะสมคือ การสื่อสารให-ประชาชนเข-าใจและยอมรับความเป<นจริง
พร-อมท้ังเสนอแนะแนวทางแก-ไขป:ญหา ซ่ึงการสื่อสารข-อมูลไปยังสาธารณชนจํานวนมากในระยะเวลา
รวดเร็วนั้นจะต-องอาศัยสื่อมวลชนเป<นเครื่องมือสําคัญ 
  ดังนั้นจะเห็นได-ว า เมื่อองค3การมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานความร วมมือ
ระหว างหน วยงานภายในองค3การทําให-เกิดการสร-างความสัมพันธ3ภายในองค3การ เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและข-อมูลร วมกันซ่ึงจะช วยแก-ป:ญหาด-านข-อจํากัดเรื่องทรัพยากร ความรู- ความเชี่ยวชาญ 
อีกท้ังทําให-เกิดการตอบสนองความต-องการของบุคลากรภายในและภายนอกองค3การได-อย างรวดเร็ว 
จึงไปสู การทดสอบผลกระทบของการประสานความร วมมือภายในองค3การท่ีมีต อผลการดําเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับปSจจัยสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเส่ียง 

 
 ผู-วิจัยมุ งเน-นศึกษาถึงอิทธิพลของป:จจัยสาเหตุ (antecedents) ท่ีมีอิทธิพลต อความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยง 3 ตัวแปร ประกอบด-วย ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ประสบการณ3การเรียนรู-ขององค3การ (organizational learning experience) และ
การสนับสนุนด-านทรัพยากร (resource support) โดยผู-วิจัยได-สังเคราะห3และทบทวนวรรณกรรม 
เพ่ือใช-เป<นแนวทางการอธิบายความสัมพันธ3ระหว างตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงนําไปสู การทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยประกอบด-วยชุดความสัมพันธ3ดังนี้  
 
1. ผลกระทบภาวะผู�นําแหLงการเปล่ียนแปลงท่ีมีตLอความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
 อิทธิพลภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ท่ีมีต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-าน
การมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง 
การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสานความร วมมือภายใน
องค3การ  
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข-องกับผู-นําได-ถูกพัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆ ทําให-มีแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวข-องกับผู-นําท่ีหลากหลาย โดยทฤษฎีท่ีนักวิชาการได-ให-การยอมรับอย างกว-างขวางเช น ทฤษฎี
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ภาวะผู-นําเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู-นําเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผู-นําตามสถานการณ3 ทฤษฎี
ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง เป<นต-น อย างไรก็ตาม ป:จจุบันเป<นท่ียอมรับกันว าทฤษฎีภาวะผู-นํา
แห งการเปลี่ยนแปลงเป<นทฤษฎีท่ีสามารถนํามาอธิบายถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค3การ
ได-มากท่ีสุด (Beer, 2010: 151)       
 สําหรับทฤษฎีภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) James 
MacGregor Burns (1978) ได-เสนอแนวคิด ถึงความแตกต างระหว าง ภาวะผู-นําแห งการแลกเปลี่ยน 
(Transactional leadership) กับ ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)  
หรือ ภาวะผู-นําแบบเปลี่ยนสภาพ) กล าวคือ ผู-นําแห งการแลกเปลี่ยน จะเน-นกระบวนการแลกเปลี่ยน
ระหว างผู-นํากับผู-ตาม โดยท่ีผู-นํายอมรับความต-องการของผู-ตามด-วยการให-วัตถุสิ่งของท่ีมีค าตาม
ต-องการ โดยมีเง่ือนไขของการแลกเปลี่ยนคือ ผู-ตามต-องทํางานให-บรรลุวัตถุประสงค3ท่ีกําหนดหรือ
ปฏิบัติหน-าท่ีให-สําเร็จตามข-อตกลง แล-วผู-ตามก็จะได-รับรางวัลตอบแทนเป<นการแลกเปลี่ยน ขณะท่ี
ผู-นําก็ได-ประโยชน3จากผลงานที่สําเร็จนั้น ผู-นําแห งการแลกเปลี่ยนจะเน-นการดําเนินงานท่ีมีความ
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ขององค3การให-บังเกิดผลดี (Excel) ผู-นําแบบนี้จึงมีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให-เป<นไปตามหน-าท่ีทางการบริหาร (Management functions) เช น  
การวางแผน การจัดองค3การ การจัดสรรงบประมาณ การติดตามควบคุม เป<นต-น ในการทํางานจึงมัก
ไม เน-นความสัมพันธ3ระหว างกันมากนัก จึงกล าวได-ว า ผู-นําแห งการแลกเปลี่ยนจะแสดงพฤติกรรมของ
ความเป<น “ผู-บริหาร” มากกว าความเป<น “ผู-นํา” 
 ส วน ผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) จะมีคุณลักษณะท่ี
สามารถก อให-เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญข้ึนในองค3การ ทําให-พนักงานในองค3การมีส วนร วมในการ
ดําเนินงานให-บรรลุวัตถุประสงค3องค3การได- (Clarke, 2013)  เป<นผู-นําท่ีมีความสามารถในการนําการ
เปลี่ยนแปลงโดยการสร-างวิสัยทัศน3 กลยุทธ3และวัฒนธรรมขององค3การ พร-อมไปกับการส งเสริมให-เกิด
การริเริ่มสร-างสรรค3ให-ได-ผลงาน ผลิตภัณฑ3 และเทคโนโลยีใหม  ๆ อีกด-วย ผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง
จะไม ใช-แรงจูงใจทางวัตถุเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู-ตาม แต จะเน-นการใช-สิ่งที่มีลักษณะเชิงนามธรรม
มากกว า เช น การใช-วิสัยทัศน3 (Vision) ค านิยมร วม (Shared values) และการสร-างความสัมพันธ3ต อ
กัน (Consideration) การพยายามทําให-กิจกรรมต าง ๆ ท่ีทํามีความหมายเชิงคุณค า การสร-างความ
เข-าใจและความรู-สึกร วมของผู-ตาม โดยตลอดกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ความเป<นผู-นําแห ง
การเปลี่ยนแปลงจึงขึ้นอยู กับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู-นํา เช น ค านิยม (Values) ความเชื่อ 
(Beliefs) และคุณลักษณะอ่ืน เช น ความมีบารมีหรือความเสน หา (Charisma) ของผู-นําเองมากกว า
การใช-กระบวนการแลกเปลี่ยนระหว างผู-นํากับผู-ตาม และพัฒนาการทํางานเป<นทีม (Yang, Huang 
and Wu, 2011) ผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงจะเน-นท่ีเปuาหมาย และความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
ของงาน  ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว และซับซ-อนของโลกยุคป:จจุบัน  ความเป<นผู-นํา
แห งการเปลี่ยนแปลงจึงเหมาะสมและมีการนําไปใช-ในแทบทุกองค3การอย างแพร หลาย 
 สําหรับ  Bass (1985) อธิบายว า ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง คือ บุคคลท่ีสามารถ
สร-างแรงจูงใจให-ผู-ตามทําสิ่งต าง ๆ ได-มากกว าท่ีผู-ตามคาดหวังจะกระทํา เปuาหมายของภาวะผู-นําการ
เปลี่ยนแปลง คือ ความต-องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงบุคคล และองค3องค3กรในด-านความคิด มุมมอง 
ต-องการท่ีจะขยายวิสัยทัศน3ต อเรื่องต าง ๆ ทําให-เกิดทําความเข-าใจอย างลึกซ้ึงในเปuาหมาย ต-องการให-
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เกิดพฤติกรรมท่ีสอดคล-องกับความเชื่อ กฎเกณฑ3หรือค านิยม โดยเป<นการเปลี่ยนแปลงอย างม่ันคง
ถาวร (Bass and Avolio, 1994: 3)  
 นักวิชาการได-ศึกษาถึงคุณลักษณะของภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง พบว า การแสดงออก
ของภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู บนพ้ืนฐานด-านจริยธรรม เป<นรูปแบบภาวะผู-นําท่ีสอดคล-อง
กับสภาพของโลกป:จจุบันที่เน-นความยืดหยุ น คํานึงถึงบทบาทหน-าที่ ความเหมาะสมในการแสดง
พฤติกรรมของผู-นํา เน-นพิจารณาถึงผลลัพธ3มากกว าวิธีการ (Kanungo, 2001) ส วน Bennis and 
Nanus (1985) ได-กําหนดลักษณะของภาวะผู-นําท่ีมุ งให-เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค3การ โดยแบ ง
ออกเป<น 4 ด-าน ได-แก  1) มีความสามารถในการสื่อสารเปuาหมายขององค3การได-อย างชัดเจน 
เนื่องจากเปuาหมายในอนาคตเป<นสิ่งท่ีความสําคัญต อองค3การ ดังนั้น ผู-นําจะต-องสื่อสารให-เกิดความ
ตระหนัก ความเชื่อ ทําให-ผู-ตามเกิดความพยายามท่ีจะทําให-เปuาหมายดังกล าวบรรลุผล 2) ปฏิบัติตน
เป<นสถาปนิกทางสังคม (Social Architects) ในองค3การ โดยการเป�ดโอกาสให-สมาชิกในองค3การได-มี
ส วนในการแสดงความคิดเห็นในการสร-างค านิยมร วมขององค3การ 3) การสร-างให-เกิดความไว-วางใจใน
องค3การ โดยการปฏิบัติตนเป<นแบบอย างท้ังด-านความสื่อสัตย3 ความโปร งใส นอกจากนั้นผู-นําประเภทนี้
ต-องสร-างให-เกิดความสามารถในการคาดการณ3ถึงสถานการณ3ต าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได- 
และ 4) มีความสามารถในการพัฒนาความคิดเชิงบวก โดยการเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดอ อน สร-าง
ความม่ันใจให-เกิดข้ึนกับผู-ตาม  
 นอกจากนั้น Bass and Avolio (1994) ยังศึกษาและกําหนดองค3ประกอบของภาวะผู-นํา
แห งการเปลี่ยนแปลงโดยแบ งออกเป<น 4 ด-าน ได-แก  1) การมีอิทธิพลทางความคิด (Idealized 
Influence) คือ บทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน3 และพันธกิจขององค3การ บางครั้งอาจจะหมายถึง
คุณลักษณะเชิงบารมี (Charisma) ของผู-นํา การแสดงบทบาทการเป<นแบบอย างท่ีเข-มแข็งของผู-นํา
ให-กับผู-ตาม การปฏิบัติตามมาตรฐานทางด-านจริยธรรมและคุณธรรมอย างเคร งครัด 2) การสร-าง
แรงจูงใจ (Motivation Inspiration) คือ การสร-างแรงจูงให-กับผู-อ่ืนผ านการสื่อสาร อาทิ การทําให-
ผู-อ่ืนเห็นถึงความสําคัญของประโยชน3องค3การมากกว าผลประเมินส วนตัว ซ่ึงในทางปฏิบัติผู-นําจะใช-
สัญลักษณ3ทางภาษา และการแสดงออกทางอารมณ3ในการโน-มน-าวพนักงานให-เกิดความมุ งม่ัน
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน3ร วม (Share Vision) ขององค3การ 3) การกระตุ-นให-เกิดป:ญญา (Intellectual 
Stimulation) เป<นการกระตุ-นให-ผู-ตามมีการคิดในเชิงสร-างสรรค3 และมีพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม ผ าน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกให-เห็นถึงความท-าท-ายต อรูปแบบพฤติกรรมแบบเดิมๆ ไปสู แนวคิดใหม  ๆ ของ
ผู-นํา ซ่ึงความท-าทายดังกล าวควรจะมาจากค านิยม และความเชื่อส วนตัวของผู-ตามเอง ร วมกับของ
ผู-นําและขององค3การ และ 4) การให-ความสําคัญกับความเป<นป:จเจก (Individualized Consideration) 
เป<นการพัฒนาให-ผู-อ่ืนมีความสามารถข้ันสูงสุดผ านการสร-างบรรยากาศของการสนับสนุนโดยการรับ
ฟ:ง และคอยให-คําปรึกษาแนะนําตามความจําเป<น โดยมีเปuาหมายให-ผู-ตามสามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง
ได-เพ่ือเปuาหมายขององค3การต อไป ซึ่งองค3ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล าวของภาวะผู-นําการ
เปลี่ยนแปลงจะส งผลให-องค3การสามารถสร-างผลการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน (Waldman, Siegel  and 
Javidan, (2006)  
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 Bekele Shibru (2011) ศึกษาภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ3กับ
ผู-ใต-บังคับบัญชาการศึกษายืนยันว าภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงเป<นลักษณะการเป<นผู-นําท่ีสําคัญในการ
เพ่ิมความพึงพอใจของผู-ใต-บังคับบัญชาด-วยความเป<นผู-นํา   
 ท้ังนี้ ในส วนงานภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. (2556) ได-จัดทําข-อเสนอพัฒนานโยบายและแนว
ทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2556-2558 เพ่ือให-ทุกส วนราชการเตรียม
แผนพัฒนาประสิทธิภาพข-าราชการเพ่ือรองรับยุทธศาสตร3ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556-
2561 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติให-หน วยงานภาครัฐแต ละภาคส วนท่ีเก่ียวข-องบูรณาการแผนแม บท เพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะอย างยิ่งการเข-าสู ประชาคม
อาเซียนป� 2558 ได-กําหนดคุณลักษณะของบุคลากรท่ีภาครัฐคาดหวัง ประการหนึ่ง ได-แก  การเป<น
ผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริบทของประเทศไทยต-องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคัญท้ังในระดับประเทศและระดับโลก จึงไม สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต อภาครัฐได- 
บุคลากรภาครัฐจึงควรต-องเตรียมพร-อมในด-านสมรรถนะท่ีจะนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือลดอุปสรรคและ
ความเสี่ยง  
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผู-วิจัยให-ความหมายของภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
พฤติกรรมของผู-นําท่ีมีอิทธิพลต อเพ่ือนร วมงานหรือผู-ตาม ให-แสดงความพยายามในการทํางานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานให-กับตนเองและองค3การ โดยมีความเข-าใจในวิสัยทัศน3 
วัตถุประสงค3 นโยบายและกลยุทธ3ขององค3การเป<นอย างดี ตลอดจนกระตุ-นให-พนักงาน มีกระบวนการ
คิดท่ีเป<นระบบและสร-างสรรค3 อีกท้ังยังมองหาโอกาสใหม ในการดําเนินการและปรับปรุงการทํางาน
อย างต อเนื่องและช วยเหลือ สนับสนุนให-คําปรึกษาในการทํางานกับเพ่ือนร วมงานหรือผู-ตาม ท้ังในเชิง
ป:ญญา แรงจูงใจ  มีเสน ห3ในการนําผู-คน และให-ความสําคัญกับการเป<นป:จเจกของผู-ตาม (Bass  and 
Avolio, 1994) 
 การศึกษาผลกระทบของภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงต อการมีปณิธานร วมกันต อ
เปuาหมายรวมขององค3การ (Common Determination toward Organizational Goals) พบว า 
ผู-นําก อให-เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค3การ ต-องเป<นผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงท่ีมีวิสัยทัศน3และมี
ความสามารถในการสื่อสาร สร-างแรงบันดาลใจให-แก ผู-ใต-บังคับบัญชาได-ปรับเปลี่ยนความคิด และ
พฤติกรรมให-เป<นวิถีทางใหม โดยเน-นการมีส วนร วม เห็นแก ประโยชน3ส วนรวมมากกว าเห็นแก 
ประโยชน3ส วนตน (Robbins and Coulter 2009: 397)  
 ดังนั้น ภาวะผู-นําดังกล าวจึงเหมาะสมกับสถานการณ3ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็วใน
ยุคป:จจุบัน นอกจากนี้ ผู-นําต-องมีวิสัยทัศน3ในการมองเหตุการณ3ในอนาคตขององค3การ ท่ีผู-นําต-องการ
ให-อยู บนพ้ืนฐานความเป<นไปได-ท่ีสอดคล-องกับเปuาหมายและภาระหน-าท่ีของกิจการซ่ึงภาวะผู-นํามี
อิทธิพลต อการสร-างแรงบันดาลใจให-บุคลากรขององค3การให-มีความมุ งม่ันสู ผลสัมฤทธิ์ท่ีวางไว- มีการ
วิเคราะห3สภาพแวดล-อมภายในและภายนอก เพ่ือนํามาวางแผนกลยุทธ3อันนําไปสู การกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติให-สอดคล-องกับสถานการณ3ที่เปลี่ยนแปลง  ดังนั้นภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational leadership) ส งผลกระทบต อตัวแปรผล ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
ท่ีมีต อผลการดําเนินงานขององค3การเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค3การ 
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 การศึกษาผลกระทบของภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงต อความพร-อมในการปรับตัวให-
ทันการเปลี่ยนแปลง พบว า ผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงสามารถกระตุ-นให-เกิดความพร-อมในการปรับตัว 
ผู-นําต-องตระหนักและปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลงด-วยการจัดเตรียมพันธกิจขององค3การ      
การวางยุทธศาสตร3องค3การ การสร-างวิสัยทัศน3 และเตรียมพร-อมความสามารถขององค3การ (Janssen 
and Ostrom, 2006; 237; Lemos and other, 2007: 26) เตรียมความสามารถขององค3การเพ่ือ
เตรียมพร-อมกับสถานการณ3ที่เปลี่ยนแปลง (Marshall and other, 2014: 89) มีการบริหาร
ทรัพยากรอย างคุ-มค าและมีประสิทธิภาพ (Tschakert, 2007: 386) รวมถึง การสร-างวัฒนธรรมของ
องค3การให-พร-อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Burke, 1996)  
 การศึกษาผลกระทบของภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงส งผลกระทบต อการมุ งเน-นการจัด
กระบวนการบริหารความเสี่ยง พบว า ภาวะผู-นําเป<นป:จจัยแห งความสําเร็จที่ส งผลต อการบริหาร
ความเสี่ยง โดยกระตุ-นให-เกิดการบูรณาการทํางานร วมกันระหว างผู-นํากับผู-ใต-บังคับบัญชาอย างมี
ประสิทธิภาพ (Beatriz Fernandez-Muniz and others, 2014; สุนทรีย3 และคณะ, 2557) ดังนั้น 
ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงท่ีประสบความสําเร็จสามารถเปลี่ยนจุดเน-นให-ผู-ใต-บังคับบัญชา
คํานึงถึงจุดมุ งหมายขององค3การเป<นหลัก สามารถมองเห็นความเสี่ยงในอนาคต และสามารถจัดวาง
กิจกรรมเพ่ือแก-ป:ญหาให-กับองค3การได- ผู-นําสามารถสร-างแรงบันดาลใจให-ผู-ใต-บังคับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติงานได-อย างเต็มความสามารถ (Bass Bernard and Bass, 2009: 25; Zhang, Wang and 
Pearce, 2014: 329) สําหรับการศึกษาวิจัยด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
ความสามารถการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพขององค3การ (Cooper, 2015; Cavazotte, Moreno 
and Hickmann, 2012: 443) 
 Beatriz Fernandez-Muniz and others  (2014) ศึกษาบทบาทของการเป<นผู-นําด-าน
ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานด-านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยทดสอบแบบจําลองตัวอย างจาก 188 องค3การท่ีต้ังอยู ในประเทศสเปนโดยใช-
เทคนิคการสร-างแบบจําลองสมการโครงสร-าง ผลท่ีได-แสดงความสําคัญของพฤติกรรมความปลอดภัย
ของพนักงานในการปรับปรุงผลด-านความปลอดภัยเช นเดียวกับความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
เชิงรุกและภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงในการส งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย การค-นพบนี้มีความสําคัญ
โดยเฉพาะอย างยิ่งการจัดการท่ีองค3การ ควรส งเสริมเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย 
 การศึกษาผลกระทบของภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงส งผลกระทบต อการประสาน
ความร วมมือภายในองค3การ พบว า การแข งขันระหว างองค3การมีแนวโน-มท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน การ
ประสานความร วมมือ จึงเป<นกลยุทธ3ที่ทําให-องค3การมีความเป<นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ 
Cooper and Finley (2013: 107) ระบุว า ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงต-องมีวิสัยทัศน3แห งการ
เปลี่ยนแปลงและมีการส งเสริม สนับสนุน ตลอดจนมุ งเน-นการสื่อสารวิสัยทัศน3เพ่ือสร-างเครือข ายท่ีมี
ความเข-มแข็งมีการประสานงานระหว างกันภายในองค3การ  ดังนั้น พฤติกรรมของภาวะผู-นําแห งการ
เปลี่ยนแปลงจึงส งผลกระทบต อการประสานความร วมมือภายในองค3การ ทําให-องค3การสามารถเป�ด
กว-างต อความคิดสร-างสรรค3ใหม  มีช องทางในการแลกเปลี่ยนข-อมูลข าวสารระหว างสมาชิกภายใน
องค3การได-สะดวก  
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 จากการศึกษาภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงส งผลกระทบต อการจัดการความเสี่ยง และ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงนั้น  มีนักวิชาการจํานวนมากได-ทําการศึกษาถึงผลกระทบใน
บริบทท่ีแตกต างกันไป บางท านเลือกศึกษาจากการศึกษาผลกระทบของภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง
ต อการจัดการความเสี่ยงในอดีต พบว า งานวิจัยของ สุนทรีย3 และคณะ (2557) ศึกษาป:จจัยแห ง
ความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงท่ีส งผลต อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย พบว าป:จจัยด-านภาวะผู-นําเป<นป:จจัยแห งความสําเร็จท่ีส งผลต อการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย สอดคล-องกับ Beatriz Fernandez-Muniz, et al. (2014) 
ศึกษาบทบาทภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงของผู-บริหารและการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในการปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน พบว า ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลงส งผลทางบวกโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง
เชิงรุก  
 จากการสังเคราะห3วรรณกรรมข-างต-นอาจกล าวได-ว าภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง       
ซ่ึงประกอบด-วยตัวแปรสังเกตได-จํานวน 4 ตัวแปร ประกอบด-วย 

1. การมีอิทธิพลอย างมีอุดมการณ3 (Idealized Influence or Charisma) หมายถึง การท่ี
ผู-นําประพฤติตนเป<นแบบอย างที่ดีให-บุคลากร ปฏิบัติตนเพื่อสร-างความเคารพยกย องศรัทธาและ
ความไว-วางใจให-เกิดขึ้นกับบุคลากร ปฏิบัติตนให-บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตัวผู-นํา เป<นผู-มี
วิสัยทัศน3ในการบริหารงานและสามารถนําพาองค3การไปสู ความสําเร็จได- 

2. การสร-างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง การที่ผู-นําสร-าง
แรงจูงใจเพ่ือกระตุ-นให-บุคลากรปฏิบัติงานได-บรรลุเปuาหมายขององค3การอย างต อเนื่อง แสดงออกถึง
ความมุ งม่ันในการปฏิบัติงานตามพันธกิจเพ่ือให-บรรลุเปuาหมายขององค3การ สร-างเปuาหมายท่ีท-าทาย
ให-กับบุคลากรเสมอ ส งเสริมให-บุคลากรมองเห็นเปuาหมายขององค3การร วมกัน 

3. การกระตุ-นทางป:ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู-นํา
แสดงออกถึงการสนับสนุนให-บุคลากรสร-างสรรค3วิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ ท่ีเป<นประโยชน3ต อองค3การ 
ส งเสริมให-บุคลากรพัฒนาความรู- และความสามารถของตนเองอย างต อเนื่อง ส งเสริมและให-โอกาส
บุคลากรได-แสดงความคิดเห็นในเรื่องต างๆ อยู เสมอ สนับสนุนให-บุคลากรเรียนรู-วิธการแก-ป:ญหาใน
การปฏิบัติงานด-วยตนเองอย างสร-างสรรค3 

4. การคํานึงถึงความเป<นป:จเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง ผู-นํามี
ความเข-าใจความแตกต างระหว างบุคคลเป<นอย างดี ให-ความสําคัญการบริหารงานบนพ้ืนฐานของ
ความแตกต างระหว างบุคคล ดูแลเอาใจใส บุคลากรโดยพิจารณาเป<นรายบุคคล รับฟ:งความคิดเห็น
ของบุคลากรแต ละคนเสมอ ทําให-บุคลากรแต ละคนรู-สึกมีคุณค าในตนเอง 
 ผู-นําถือว าเป<นบุคคลท่ีมีความสําคัญอย างยิ่งกับองค3การ ในการทําหน-าท่ีกําหนดทิศทาง 
นโยบาย กลยุทธ3 ตลอดจนเป<นแบบอย างท่ีดีให-กับผู-ตาม อีกท้ังยังมีความสําคัญในการสร-างให-เกิด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ดังนั้นจึงนําไปสู การทดสอบผลกระทบของภาวะผู-นําแห งการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด-านการมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวม
ขององค3การ ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสานความร วมมือภายในองค3การ ด-วยสมมติฐานท่ี 1 
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 สมมติฐานท่ี 1  ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  โมเดลการวัดภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง 
 
2. อิทธิพลประสบการณ;การเรียนรู�ขององค;การท่ีมีตLอความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
 ด-านการมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ   ความพร-อมในการปรับตัวให-ทัน
ต อการเปลี่ยนแปลง  การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสาน
ความร วมมือภายในองค3การ  
 ประสบการณ;การเรียนรู�ขององค;การ (Organizational Learning Experience) 
 ประสบการณ3การเรียนรู-ขององค3การ (Organizational Learning Experience) หมายถึง 
การเรียนรู-และสั่งสมวิธีจัดการความเสี่ยงของบุคลากรในองค3การ มีความมุ งม่ันต อการบริหารจัดการ 
สนับสนุนให-บุคลากรในองค3การมีการเรียนรู- และทดลองสิ่งต าง ๆ ทุกเรื่อง โดยไม ป�ดก้ัน ไม ด วนสรุป 
เพ่ือให-ได-ความรู-ท่ีถูกต-องท้ังมุมกว-างและมุมลึก และจัดกิจกรรมการสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนข-อมูลและ
การถ ายโอนความรู-และบูรณาการ ตลอดจนการเก็บรวบรวมความรู-และประสบการณ3นํามาถ ายทอด
ในรูปแบบต าง ๆ เช น คู มือ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติในรูปแบบลายลักษณ3อักษร หรือสื่อรูปแบบ
อ่ืน ๆ เพ่ือให-สามารถนําความรู-ไปประยุกต3ใช-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง (Akgun 
et al., 2014, Thomas and Ely, 1996: 85-86; Sodexo, 2011)  
 การเรียนรู-ในระดับองค3การ คือการเรียนรู-ร วมกันท้ังในระดับบุคคล ระดับทีม ไปจนถึง
ระดับองค3การ ภายใต-สภาพแวดล-อมทางสังคม การเมือง และด-านโครงสร-าง โดยจะเก่ียวข-องกับการ
แบ งป:นความรู- ความเชื่อ หรือข-อสมมติฐานระหว างบุคคลและกลุ ม โดยประเภทของการเรียนรู-
องค3การจะแบ งเป<น 3 ประเภท คือ 1) การเรียนรู-แบบปรับตัว (Adaptive Learning) เป<นการเรียนรู-
ในระดับบุคคล และทีม โดยเรียนรู-จากผลลัพธ3ท่ีเกิดว าตรงกับท่ีต-องการหรือไม  และปรับแก-ไขวิธีการ 
พฤติกรรม ไปเรื่อย ๆ เพ่ือให-ได-ผลลัพธ3ตามท่ีต-องการ อาจกล าวได-ว าเป<นการเรียนรู-จากประสบการณ3 
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(Transformational 

Leadership) 

ภาวะผู�นําแหLงการเปล่ียนแปลง
(Transformational 

Leadership) 
 

การมีอิทธิพลอยLางอุดมการณ;
(Idealized Influence or 

Charisma) 

 

การสร�างแรงบันดาลใจ 
(Inspirational Motivation) 

 

การกระตุ�นปSญญา (Intellectual 
Stimulation) 

 

การคํานึงถึงความเป_นปSจเจกบุคคล 
(Individualized Consideration) 

 



47 

 

  

2) การเรียนรู-เชิงคาดการณ3 (Anticipatory Learning) เป<นการเรียนรู-จากการคาดการณ3ป:ญหา 
อุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พร-อมกําหนดแนวทางการแก-ไข เพ่ือขจัดป:ญหาและอุปสรรค ทําให-
บรรลุเปuาหมายตามท่ีต-องการ 3) การเรียนรู-เชิงปฏิบัติ (Action Learning) คือการลงมือแก-ไขป:ญหา
ท่ีเกิดข้ึน โดยทดลองทําไปพร-อม ๆ กับการเรียนรู-และปรับรูปแบบวิธีการแก-ไขป:ญหาไปจนกว าจะ
สามารถแก-ไขป:ญหาได- (Marquardt ,1996) องค3การต-องใช-ทักษะท่ีใช-ในการเรียนรู-หลายวิธีข้ึนอยู กับ
สถานการณ3 เช น การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เป<นการมองภาพองค3รวมรูปแบบความคิด 
(Mental Model) เป<นมุมมองความคิดเก่ียวกับสถานการณ3นั้น ๆ ท่ีเราตีความและทําความเข-าใจตาม
ความคิดของตนเอง การมุ งม่ันสู ความเป<นเลิศ (Personal Mastery) คือความเชี่ยวชาญชํานาญพิเศษ
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเรียนรู-ด-วยการชี้นําตนเอง (Self Directed Learning) ไม มีใครรู-ทุกเรื่องแม-แต 
หัวหน-าเองก็อาจไม รู-ทุกเรื่อง ดังนั้นทุกคนต-องสามารถเรียนรู-ลองผิดถูกด-วยตนเอง สุนทรียสนทนา 
(dialogue) คือการเรียนรู-พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย างสร-างสรรค3 อิสระ สมรรถนะท่ีใช-ใน
การเรียนรู- ประกอบด-วย ความรวดเร็วในการเรียนรู- ความลึกในการเรียนรู- และความกว-างในการ
เรียนรู- กลยุทธ3ท่ีสร-างระบบการเรียนรู-ในองค3การ เช น การพัฒนาวิธีการเสวนาภายในองค3การ โดย
วินัยในการเสวนาเป<นหัวใจสําคัญของการเรียนรู-องค3การ เป<นการช วยเพิ่มและส งเสริมการเรียนรู-
ร วมกันเป<นทีม ช วยให-คนมีมุมมองใหม  ๆ สร-างบรรยากาศในการเสวนา และการมีทักษะในการ
สื่อสารท่ีดี จะช วยให-สมาชิกในองค3การเรียนรู-ได-ดี (วีรวุธ มาฆะศิรานนท3, 2548) 
 โดยจะพบว าองค3การท่ีผ านความแปรปรวนของสถานการณ3ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี โลกาภิวัตน3 คู แข งขัน ลูกค-า รวมถึงผู-มีส วนได-ส วนเสียอ่ืน ทําให-องค3การเกิดการเรียนรู-และ
เกิดประสบการณ3มากกว าองค3การท่ีไม เคยเผชิญกับป:ญหาใด ๆ เลย ผู-บริหารท่ีมีประสบการณ3ในการ
แก-ไขป:ญหามากจะมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกใช-กลยุทธ3ท่ีถูกต-องเหมาะสมกับสถานการณ3 
(Ferdinand, 2002: 1) ช วยนําพาองค3การให-อยู รอดได-อย างยั่งยืน ประสบการณ3การเรียนรู-ของ
องค3การ เป<นกระบวนการของการปรับปรุงการทํางานโดยผ านความรู-ความเข-าใจ องค3การจะเรียนรู-
จากประสบการณ3ในอดีตหรือสิ่งท่ีผ านมาในการทํางานตามปกติ ซ่ึงถือเป<นเครื่องชี้นําพฤติกรรมเป<น
กระบวนการสืบค-นและคัดเลือกสิ่งท่ีผิดพลาดและเรียนรู-จากความผิดพลาดในอดีต เกิดการแบ งป:น
ความรู-ความเข-าใจและโลกทัศน3ร วมกัน การเรียนรู-ในองค3การถือเป<นการเรียนรู-ร วมกัน ซ่ึงเกิดจากการ
มีปฏิสัมพันธ3ระหว างกันของสมาชิกท้ังหลายในองค3การ และเม่ือบุคลากรในองค3การเกิดการเรียนรู-แล-ว 
ก็ถือว าองค3การเกิดการเรียนรู-ด-วยเช นกัน ซ่ึงการเรียนเรียนรู-จะเกิดข้ึนได-ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) การ
เรียนรู-จากการแก-ป:ญหา (Problem Oriented Learning)  2) การเรียนรู-ร วมกันเป<นทีม (Team 
Learning) 3) การเรียนรู-โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 4) การเรียนรู-และทํางานร วมกันใน
ลักษณะเป<นเครือข าย 
 Mullings (2007) ระบุว า องค3การแห งการเรียนรู-สามารถจําแนกได-เป<น 2 ลักษณะ คือ 
1) กระบวนการเรียนรู- หมายถึง กระบวนการต้ังแต การสร-างความรู- การตีความ การแลกเปลี่ยน
แบ งป:น และการประยุกต3ใช-ความรู- กับ 2) ผลลัพธ3ของการเรียนรู-อันเกิดจากการเรียนรู-จากข-อผิดพลาด 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมภายในองค3การ ตลอดจนกระบวนการสื่อสารภายในองค3การ 
มาร3ควอดท3 (Marquardt, 1996) ได-ให-ทัศนะว า องค3การ จะต-องมีระบบการจัดการกับความรู-ใน
องค3การต้ังแต การจัดหาความรู-จากแหล งภายในและภายนอกองค3การ แล-วนํามาสร-างสรรค3ให-
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สามารถใช-ได-กับองค3การของเรา เม่ือเหมาะสมแล-วต-องมีระบบท่ีสามารถเก็บรวบรวมข-อมูลไว-แล-ว 
ต อจากนั้นนํามาถ ายทอดหรือนําไปใช-ให-เกิดประโยชน3และมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน  
 การท่ีจะองค3การก-าวสู การเป<นองค3การแห งการเรียนรู-นั้น ซ่ึงพสุ เดชะรินทร3 (2549) กล าวว า
ประกอบด-วย 1) Openness to Experience คือ การท่ีบุคคลในองค3การมีการเป�ดใจ หรือยอมรับต อ
ประสบการณ3ต างๆ ท้ังประสบการณ3จากภายนอกและภายในองค3การ เนื่องจากป:ญหาของ
หลายๆ  องค3การ คือ ความไม พร-อมหรือไม อยากจะเรียนรู-  2)  Encourage  of  responsible  risk – 
taking  ซ่ึงวัฒนธรรมองค3การจะต-องเอ้ือให-บุคลากรในองค3การพร-อมและยอมรับต อความเสี่ยงในการ
ทําสิ่งใหม  ๆ  เนื่องจากการท่ีเราริเริ่มหรือทําสิ่งใหม  ๆ  ท่ีไม เคยทํามาก อน  ก็จะทําให-เราเกิดการ
เรียนรู-เกิดข้ึน  แต ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงท่ีมากับสิ่งใหม  ๆ  นั้นด-วย  ดังนั้น  การยอมรับต อ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนก็เป<นสิ่งท่ีสําคัญต อการกระตุ-นให-เกิดการเรียนรู-  3)  ความกล-าที่จะยอมรับต อ
ความสําเร็จและล-มเหลว ท้ังนี้เนื่องจากการเรียนรู-ท่ีสําคัญคือ การเรียนรู-จากประสบการณ3ในอดีต ซ่ึง
ประสบการณ3ในอดีตนั้นมีท้ังสําเร็จและล-มเหลว และถ-าเรายอมรับต อความสําเร็จและล-มเหลวได- เรา
ก็พร-อมท่ีจะเรียนรู-จากความสําเร็จและล-มเหลวท่ีเราได-ประสบมา 
 องค3การแห งการเรียนรู- เป<นองค3การทีมีการเสริมสร-าง จัดหา แลกเปลี่ยนความรู- ตลอดจน
นําความรู-ใหม  ท่ีมาจากภายนอกองค3การและภายในองค3การ จากในตัวบุคคลมาปรับปรุงพฤติกรรม
การทํางาน ดังนั้น องค3การจึงต-องมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางาน องค3การท่ีประสบความสําเร็จ
นั้นเป<นองค3การท่ีมีการเสริมสร-างองค3ความรู- มีการศึกษาวิจัย ถ ายทอดความรู- มีการสอนงานและใช-
ความรู-กับกิจกรรมของตน เป<นองค3การท่ีสมาชิกเพิ่มพูนความสามารถโดยการสร-างผลิตท่ีพวกเขา
ต-องการ ซ่ึงมีการปลูกฝ:งรูปแบบการคิดท่ีใหม  และขยายเพ่ิมข้ึน และได-มีการสร-างความมุ งม่ันร วมกัน 
และสมาชิกมีการเรียนรู-ร วมกันอย างต อเนื่อง (Senge, 1999: 3) การท่ีเป<นองค3การแห งการเรียนรู-นั้น 
บุคคลในองค3การต-องมีการเป�ดใจยอมรับเรียนรู-ในสิ่งใหม ๆ กล-าเผชิญกับความเสี่ยงในการทําสิ่งใหม ๆ
ท่ีเกิดข้ึนท้ังนี้เพ่ือเป<นการกระตุ-นให-เกิดการเรียนรู- สู การเป<นองค3การแห งการเรียนรู- ดังท่ีกล าวมาแล-ว 
 Garavan, Carbery and Rock (2012: 5-24) กล าวว า ในการพัฒนาบุคลากรถือเป<น
ความรับผิดชอบขององค3การในการเตรียมความพร-อมให-บุคลากรมีความรู-ความสามารถท่ีเหมาะสม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงงานในอนาคต ซึ่งพบว า การเพิ่มความสามารถของบุคลากรให-มีทักษะท่ี
หลากหลาย มีความสัมพันธ3กับผลการดําเนินงานองค3การ การให-รางวัล และการเติบโตในสายอาชีพ 
โดยในการพัฒนาคนเก งนั้นพ้ืนฐานมุ งเน-นการพัฒนาบุคลิกลักษณะในระดับบุคคลท่ีเหมาะสมกับ
ความต-องการขององค3การ แต ป:จจุบันต-องการพัฒนาคนเก งจะเน-นต้ังแต การเลือกคนท่ีเหมาะสม 
สมรรถนะท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีเหมาะสม และวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะแน ใจว าจะได-คนเก งท่ี
สามารถสร-างคุณค าให-กับองค3การอย างแท-จริง และสอดคล-องกับกลยุทธ3ขององค3การ การเลือกวิธีท่ีใช-
ในการพัฒนาคนเก งสามารถทาได-หลายวิธี เช น การใช-เทคโนโลยีการอบรมผ านระบบออนไลน3 ซ่ึง
สะดวกสามารถอบรมในเวลาท่ีต-องการได- อย างไรก็ตามไม มีวิธีการใดดีท่ีสุดข้ึนอยู กับหลายป:จจัยเช น 
สมรรถนะท่ีต-องการพัฒนา ความรวดเร็วในการเรียนรู- ระยะเวลา 
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 Honey and Mumford (1992: 1-6) ให-ความสําคัญกับการเรียนรู-จากประสบการณ3
เนื่องจากการเรียนรู-จากประสบการณ3เป<นกระบวนการข้ันพ้ืนฐานแต มีความสําคัญยิ่งต อการแสวงหา
ความรู- ถ-าหากบุคลากรในองค3การไม สามารถเรียนรู-จากประสบการณ3 จะไม สามารถแสวงหาความรู- 
หรือฝ�กฝนทักษะต างๆ และอาจจะทําผิดพลาดบ อยๆ ในท่ีสุดก็จะไม สามารถปรับตัวให-ทันต อการ
เปลี่ยนแปลงได- การเรียนรู-จากประสบการณ3จึงมีความสําคัญมากในบรรดาทักษะการดํารงชีวิต 
เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย างท่ีเกิดจากการกระทําล-วนเป<นผลท่ีได-จากประสบการณ3  
 David  A. Kolb (1991)  ได-สรุปกระบวนการในการเรียนรู-ขององค3การไว-เป<น “วงจรการ
เรียนรู-” (Learning  Loop)  ซ่ึงประกอบด-วย  4  ข้ันตอน  ซ่ึงไม จําเป<นต-องเรียงกันเป<นลําดับ ดังนี้ 
1)  การเรียนรู-จากประสบการณ3ตรง  CE  (Concrete  Experience) คือ การเรียนรู-ท่ีได-มาจากการ
ได-มีประสบการณ3ด-วยตนเอง 2) การเรียนรู-จากการสังเกตและไตร ตรอง RO (Reflective  
Observation) ซึ่งเป<นการเรียนรู-โดยการสังเกตจากกรณีตัวอย างที่ผู-อื่น แล-วนํามาคิดใคร ครวญ
ไตร ตรองต้ังข-อสังเกต ซ่ึงมักทําให-ได-ความคิด บทเรียนหรือตัวแบบท่ีจะสามารถนําไปปฏิบัติต อไปได-
ในอนาคต ตัวอย างเช น การส งคนไปดูงานตามท่ีต างๆ เพ่ือท่ีจะเรียนรู- และนํามาเลียนแบบ ดัดแปลง
ใช- หรือการสร-างต-นแบบอ-างอิง (Benchmarking) ซ่ึงเป<นการสรุปลักษณะท่ีดีของต-นแบบเพ่ือท่ี
องค3การจะได-นํามาเป<นเปuาหมายในการดําเนินการให-ได-ผลเช นเดียวกับองค3การต-นแบบ 3) การเรียนรู-
โดยการหาและได-มาซ่ึงแนวคิดเชิงนามธรรม AC (Abstract Conceptua-lization) ซ่ึงเป<นการเรียนรู-
ในสิ่งท่ีเป<นนามธรรม เช น การเรียนรู-ภาษา สัญลักษณ3 หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิดทฤษฎีต าง ๆ ซ่ึง
อาจได-มาโดยการค-นคว-าจากแหล งความรู-ต าง ๆ จากตํารา โทรทัศน3และ Internet ฯลฯ  หรืออาจ
ได-มาด-วยการค-นคิดด-วยตนเอง 4) การเรียนรู-โดยการทดลองทําและดูผล AE (Active  Experimentation)  
ซ่ึงเป<นการเรียนรู-โดยการทดลองทําสิ่งใหม  ๆ  ท่ียังไม เคยทํา  และเรียนรู-จากผลของการทําสิ่งนั้นใน
ลักษณะของการลองผิดลองถูก 
 Calantone, Cavusgil and Zhao (2002: 515) ได-ศึกษาการปรับตัวขององค3การ
ศักยภาพ ของบริษัทและผลประกอบการของบริษัท พบว า องค3การสมัยใหม ต-องการการเรียนรู-และ
การปรับตัวให-ทันต อสถานการณต าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข งขันจากข-อมูลการสัมภาษณ3
เชิงลึกผู-บริหาร ระดับสูงและการทบทวนวรรณกรรมต าง ๆ ในป:จจุบันการหาข-อมูลเก่ียวกับการ
ปรับตัวต อการเรียนรู-มี ส วนประกอบ 4 อย าง คือ การมีข-อมูลท่ีจะเรียนรู- การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน3 
การเป�ดใจยอมรับ และ การแลกเปลี่ยนความรู-ภายในองค3การ กรอบแนวคิดท่ีใช-ทดสอบข-อมูลจาก
คณะผู-บริหารของอุตสาหกรรม ในสหรัฐอเมริกา การปรับตัวต อการเรียนรู- มีแนวโน-มจะเสริมสร-าง
เป<นอันดับท่ีสองมีผลมาจากนวัตกรรม ของบริษัทและจะมีผลย-อนกลับมาต อผลประกอบการของ
บริษัทจากการทดสอบผลสรุปโดยท่ัวไป การพยากรณ3เชิงทฤษฎีสามารถสนับสนุนและทําให-ปรากฏสิ่ง
ท่ีน าสนใจได- 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับการจัดการความเสี่ยง Alfredo Serpell et al. 
(2014) ศึกษาการประเมินความเสี่ยงของบริษัทก อสร-าง โดยอธิบายถึงกระบวนการท่ีตอบสนอง
ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง โดยใช-โมเดลที่เรียกว า RMMS ซึ่งการจัดการความเสี่ยง 
ประกอบด-วย โครงสร-างองค3การ (Organization) ความรู - (Knowledge) การบูรณาการ 
(Integration) กระบวนการ (Process) และการสื่อสาร (Communication) อธิบายการจัดการความ
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เสี่ยงต-องอาศัยความรู-ที่มี และประสบการณ3นํามาประยุกต3ใช-ในการจัดการเพ่ือให-องค3การบรรลุ
วัตถุประสงค3   
 สําหรับ Pollard et al. (2005). ศึกษาความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลต อ
ความตระหนัก อธิบายว า การจัดการความเสี่ยงจําเป<นต-องอาศัยเครื่องมือในการประเมิน ซ่ึงจาก
การศึกษา พบว าภูมิป:ญญาท่ีอยู ในองค3การเป<นเครื่องมือท่ีสําคัญ โดยแบ งระดับภูมิป:ญญาท่ีมีอยู ใน
องค3การเป<น 5 ระดับ จากน-อยไปมาก ซ่ึงระดับ 5 ถือเป<น Best practice ท่ีสามารถปรับตัวเพ่ือ
แก-ป:ญหาให-กับองค3การ และ สามารถเปลี่ยนแปลงการทํางาน การดําเนินงานได-เองโดยอัตโนมัติ  
 ประสบการณ3การเรียนรู-ขององค3การ หากอธิบายด-วยทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร จะ
พบว าประสบการณ3การเรียนรู-เปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีค ายิ่งสําหรับองค3การ ซ่ึงเกิดจากความสามารถ
ของผู-บริหารในการวางแผนเชิงกลยุทธ3เพ่ือจัดการกับป:ญหาท่ีเกิดข้ึน ทุกป:ญหาท่ีองค3การเผชิญอยู      
ไม ว าองค3การจะสามารถจัดการกับป:ญหาได-หรือไม  แต สิ่งที่องค3การจะได-รับคือประสบการณ3การ
เรียนรู-ท่ีไม มีองค3การใดลอกเลียนแบบได- องค3การท่ีมีประสบการณ3มาก จะมีมุมมองในการวางแผน
และตัดสินใจได-ถูกต-องมากข้ึน สร-างคุณค าเพ่ิมให-กับองค3การ ก อให-เกิดความได-เปรียบเชิงการแข งขัน 
 จากการจําแนกคุณลักษณะประสบการณ3การเรียนรู-องค3การข-างต-น ผู-วิจัยจึงกําหนดตัวแปร
ซ่ึงสะท-อนประสบการณ3การเรียนรู-องค3การเป<น 3 ตัวแปร ประกอบด-วย  

1. การเรียนรู�จากองค;ความรู�ท่ีมี (Knowledge Learning) หมายถึง การส งเสริมและ
สนับสนุนให-บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย างต อเนื่อง ให-บุคลากรมีการคิดและเรียนรู-สิ่งต างๆ ด-วย
ตนเองเพ่ือให-ได-ความรู-ท่ีถูกต-องท้ังมุมกว-างและมุมลึก เป�ดโอกาสให-บุคลากรพัฒนาองค3ความรู-ใหม  
เพ่ือเป<นประโยชน3ในการปฏิบัติงาน ส งเสริมให-บุคลากรแสวงหาข-อมูลท่ีจะช วยปรับปรุงการทํางาน
เสมอ 

2. การเรียนรู�จากประสบการณ; (Experiential Learning) หมายถึง การท่ีผู-บริหาร
ส งเสริมให-บุคลากรได-เรียนรู-จากความล-มเหลวหรือความสําเร็จเพ่ือหาสาเหตุและวิธีการแก-ไขท่ี
เหมาะสม ให-โอกาสบุคลากรนําประสบการณ3เดิมมาบูรณาการเพ่ือสร-างการเรียนรู-ใหม ๆ ให-เกิดข้ึน 
สนับสนุนให-บุคลากรในองค3การ มีการนําความรู-และประสบการณ3ไปประยุกต3ใช- และปรับปรุงเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

3. การเรียนรู�จากการแลกเปล่ียน (Knowledge Sharing) หมายถึง การท่ีผู-บริหาร
ส งเสริมและสนับสนุนให-จัดกิจกรรมสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนข-อมูลข าวสารกันอย างสมํ่าเสมอสนับสนุน
ให-สร-างเครือข ายผู-ท่ีมีความรู-จากการปฏิบัติเพ่ือสามารถถ ายทอด แบ งป:น และแลกเปลี่ยนเรียนรู- เป�ด
โอกาสให-บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองท่ีแต ละคนสนใจ สนับสนุนให-มีการนําความรู-และ
ประสบการณ3มาถ ายทอดในรูปแบบต างๆ เช น คู มือ เอกสาร หรือสื่อรูปแบบอ่ืนๆ 
 จากการสังเคราะห3วรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับประสบการณ3การเรียนรู-ขององค3การ พบว า
ประสบการณ3การเรียนรู-ขององค3การเป<นป:จจัยท่ีมีอิทธิพลต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
ด-านการมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการ
เปลี่ยนแปลง การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสานความ
ร วมมือภายในองค3การ ด-วยสมมติฐานท่ี 2  
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 สมมติฐานท่ี 2 ประสบการณ3การเรียนรู-ขององค3การ มีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยง 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2 โมเดลการวัดประสบการณ3การเรียนรู-ขององค3การ 
 
3. อิทธิพลการสนับสนุนด�านทรัพยากรองค;การท่ีมีตLอความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
 ด-านการมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ (Common  Determination 
toward Organizational Goals) ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง(Readiness 
to Change)  การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการการ (Integrated Risk 
Management Process Orientation) และการประสานความร วมมือภายในองค3การ (Internal 
Collaboration Synergy)   
 การสนับสนุนด�านทรัพยากร (Resources Support)  
 การสนับสนุนด-านทรัพยากร (Resource Support) หมายถึง การให-ความสําคัญกับการ
จัดสรรงบประมาณ คน ความรู- ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน เพ่ือใช-ในการสนับสนุนกลยุทธ3องค3การ รวมถึง
การนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใช-ในการดําเนินกิจกรรมต างๆ เพ่ือให-การทํางานมีความสะดวก ถูกต-อง 
รวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ3 เครื่องมือให-กับ
บุคลากรทุกคนอย างเสมอภาค เพื่อให-องค3การสามารถจัดการความเสี่ยงได-อย างมีประสิทธิภาพ  
(Richard, 2000: 165; Snyder-Halpern, 2011) 
 ทรัพยากรคือทุกสิ่งทุกอย างที่องค3การครอบครอง สามารถแบ งเป<น 2 ประเภท คือ  
1) ทรัพยากรท่ีจับต-องได- (Tangible Resource) เช น บุคลากร เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร 2) ทรัพยากร
ท่ีจับต-องไม ได- (Intangible Resource) เช น ภาพลักษณ3 ชื่อเสียง ความน าเชื่อถือของตราสินค-า
ความสามารถในการจัดการ ซึ่งทรัพยากรควรมีคุณค าสาหรับองค3การ (Wernerfelt, 1984)  ถ-า
องค3การมีทรัพยากรท่ีสามารถทําให-เข-าถึงโอกาสใหม ในเชิงธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
จะก อให-เกิดความได-เปรียบเชิงการแข งขัน ซ่ึงทรัพยากรขององค3การมีลักษณะคือ มีคุณค า หายาก 
ยากท่ีคู แข งจะลอกเลียนแบบ ยากท่ีจะมีสิ่งใดมาทดแทน ทรัพยากรช วยให-องค3การเข-าถึงโอกาสและ
ลดความเสี่ยงท่ีจะมีผลต อผลประกอบการ อย างไรก็ตามถึงแม-องค3การจะมีการสนับสนุนในด-าน

ประสบการณ;การเรียนรู�ขององค;การ 
(Organizational 

Learning experience) 
 

การเรียนรู�จากองค;ความรู� 
(Knowledge learning) 

 

การเรียนรู�จากประสบการณ; 
(Experiential learning) 

 

การเรียนรู�จากการแลกเปล่ียน 
(Knowledge Sharing) 
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ทรัพยากร ผู-บริหารองค3การจําเป<นต-องมีความสามารถในการบริหารจัดการ ทรัพยากรด-วยเช นกัน 
เพ่ือประโยชน3สูงสุดแก องค3การ โดยเกณฑ3ท่ีองค3การเลือกใช-ในการจัดสรรทรัพยากรสู ฝvายต าง ๆ จะ
พิจารณาจากสภาพแวดล-อมในขณะนั้น เปuาหมาย และกลยุทธ3หลักขององค3การ ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช-
พิจารณาจัดสรรทรัพยากร ได-แก  1) เมทริกซ3บีซีจี เพ่ือใช-จัดสรรทรัพยากรทางการเงินท่ีสอดคล-องกับ
สถานการณ3 2) วงจรชีวิตผลิตภัณฑ3 เป<นการจัดสรรงบประมาณตามข้ันของวงจรชีวิต 3) งบประมาณ
การลงทุน เป<นการจัดสรรงบประมาณสาหรับการลงทุนต าง ๆ และ 4) การจัดทําแผนงบประมาณ
ประจําป� (ไพโรจน3 ป�ยะวงศ3วัฒนา, 2555: 113, 281)  
 การจัดสรรทรัพยากรเป<นสิ่งสําคัญสําหรับองค3การการศึกษาซ่ึงจําเป<นต-องจัดให-มีความ
พร-อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหลายประการ ได-แก  ความพร-อมทางกายภาพ เช น ห-องเรียน 
ห-องปฏิบัติการ ท่ีพักนักศึกษา ฯลฯ และความพร-อมอุปกรณ3 เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต อการเรียนรู- เช น อุปกรณ3การเรียนการสอน ห-องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ3 
วารสาร ฐานข-อมูลเพ่ือการสืบค-น แหล งเรียนรู- สื่ออิเล็กทรอนิกส3 ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล านี้ต-องมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร-อมใช-งาน (คู มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, 2557)  
 ในองค3การภาครัฐท่ีมีกลุ มผู-มีส วนได-เสียหลากหลายกลุ ม ไม ว าจะเป<นบุคลากร นักศึกษา 
และผู-รับบริการ จะต-องจัดสรรทรัพยากรให-กับบุคลากรทุกกลุ มอย างเท าเทียมกัน (D’Netto and 
Sohal, 1999: 530) ผู-บริหารมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรต าง ๆ ให-กับบุคลากรในองค3การ และ
ใช-ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการความเสี่ยง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท าเทียมกัน 
(Mintzberg, 1971) ดังนั้นองค3การจึงกําหนดวิสัยทัศน3 นโยบาย บรรยากาศการทํางานจะมีลักษณะ
เป�ดกว-าง เคารพ ให-เกียรติกลุ มคนท่ีเป<นคนกลุ มน-อยหรือกลุ มท่ีมีลักษณะแตกต างเม่ือพนักงานรับรู-
เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรที่เป<นธรรม ทําให-เกิดทัศนคติที่ดีความผูกพัน ความพึงพอใจ 
ตลอดจนส งผลให-การปฏิบัติงานดีตามไปด-วยเช นกัน สอดคล-องกับการศึกษาของ Hicks-Clarke and 
Iles (2000) พบว า  การรับรู-การสนับสนุนในองค3การนั้นมีความสัมพันธ3ทางบวกกับทัศนคติท่ีมีต อ
องค3การ การสร-างบรรยากาศการทํางานท่ีเป<นบวก เป�ดโอกาสให-เขามีส วนร วม ในกิจกรรมต าง ๆ 
ขององค3การ ทําให-พนักงานรู-สึกมีคุณค า ส งผลให-ผลการดําเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน การเตรียมความพร-อม
ด-านบุคลากรเป<นพ้ืนฐานท่ีสําคัญเม่ือต-องเผชิญกับความท-าทายของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ3 
อย างไรก็ตามการปรับตัวเพ่ือให-ทันกับสถานการณ3ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น องค3การเลือกใช-
ความยืดหยุ นเชิงกลยุทธ3 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน ไม ยึดติดกับรูปแบบเดิม นําเทคโนโลยี
สมัยใหม มาใช-ในการทํางานมากขึ้น เช น การอนุญาตให-พนักงานทํางานผ านระบบอินเทอร3เน็ต 
สามารถทางานท่ีบ-านไม จําเป<นต-องมาท่ีสํานักงาน แต องค3การต-องมีความพร-อมในด-านโครงข ายข-อมูล 
กฎระเบียบ กระบวนการทํางาน เงินงบประมาณ และศักยภาพของทุนมนุษย3 ซ่ึงเป<นการลงทุนระยะยาว 
 งานวิจัยของ Weiner (2009: 4) พบว าหากองค3การมีความพร-อมในทรัพยากรแล-วจะ
ส งผลเชิงบวกต อความสามารถในการปรับตัวขององค3การขณะท่ี Yang and Konrad (2011:12) 
พบว าเม่ือองค3การมีความพร-อมด-านทุนมนุษย3สูง จะมีอิทธิพลต อการจัดการความเสี่ยงและผลการ
ดําเนินงานขององค3การ ทรัพยากรมีส วนสําคัญต อความสามารถในการปรับตัวขององค3การ เม่ือเผชิญ
กับสภาพแวดล-อมภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ผู-บริหารจะใช-ความสามารถในการวิเคราะห3โอกาส
และภัยคุกคามที่เกิดขึ้น พร-อมกับการพิจารณาคุณค าและจุดเด นในทรัพยากรทุกอย างท่ีมีอยู ใน
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องค3การ เพ่ือกําหนดกลยุทธ3ทางการแข งขันท่ีเหมาะสมกับสถานการณ3 ท้ังนี้หากสภาพแวดล-อมมีการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ3ทางการแข งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได-เช นกัน (Aragon-Correa and Sharma, 
2003) กลยุทธ3ท่ีใช-จะเกิดจากการบูรณาการระหว างทรัพยากรภายในองค3การ ความเชี่ยวชาญของ
องค3การและสภาพแวดล-อมท่ีเป<นโอกาสและภัยคุกคาม ซ่ึงทรัพยากรและความสามารถของผู-บริหาร
เป<นพ้ืนฐานในการนํากลยุทธ3ไปสู การปฏิบัติ (Grant, 1991) 
 การสนับสนุนด-านทรัพยากรองค3การเป<นป:จจัยเก้ือหนุนท่ีทําให-กระบวนการบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพ ตั้งแต การจ-างงาน หากองค3การให-ค าตอบแทนที่สูงกว าตลาดแรงงาน 
ภาพลักษณ3องค3การท่ีแสดงถึงความม่ันคง มีเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน มี
วัฒนธรรมองค3การที่เอื้อต อความก-าวหน-าในการทํางาน ย อมเป<นสิ่งดึงดูดให-คนเก งและคนมี
ความสามารถร วมงานกับองค3การมากขึ้น ในการพัฒนาบุคลากรต-องมีการดําเนินการเป<นระยะใน
รูปแบบของการอบรมในงาน (on the job training) และนอกงาน (off the job training) ต-องใช-
งบประมาณ อาคารสถานท่ี ความรู-ความสามารถของวิทยากรผู-สอนงาน เป<นสิ่งท่ีจําเป<นและถือว า
เป<นการลงทุนเพ่ือให-บุคลากรมีทักษะและความสามารถเพ่ือนําไปใช-ในการพัฒนาผลการดําเนินงานให-
ดีข้ึน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ ายค าตอบแทน การเติบโตในสายอาชีพ เป<นข้ันตอนท่ีจะ
ช วยจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพให-อยู กับองค3การได-อย างยาวนาน (Bleijenbergh, Peters 
and Poutsma, 2010) ซ่ึงต-องใช-ทรัพยากรหลายอย าง เช น เงินงบประมาณเพ่ือจ ายเป<นค าจ-าง 
เงินเดือน โบนัส ค าท่ีพัก ค าพาหนะ และสวัสดิการอ่ืน รวมถึงองค3ความรู-ด-านการบริหารทรัพยากร
มนุษย3 ซ่ึงจะช วยส งเสริมให-การบริหารทรัพยากรมนุษย3บรรลุวัตถุประสงค3อย างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้บุคลากรมีความเชื่อว าหากเขาทํางานดี องค3การจะใส ใจดูแลคุณภาพชีวิตของ
พนักงานดีเช นกัน การรับรู-การสนับสนุนขององค3การเป<นบทสะท-อนให-เห็นถึงการรับรู-ความพร-อมของ
องค3การในการให-รางวัลจากการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต-องการของพนักงาน ผลการศึกษา
พบว า โอกาสในการได-รับรางวัล ความยุติธรรมด-านกระบวนการ การสนับสนุนและช วยเหลือของ
องค3การท่ีถูกรับรู-ด-วยความจริงใจ มีความสัมพันธ3เชิงบวกกับการรับรู-การสนับสนุนขององค3การ 
(Rhoades et al., 2001) 
 กีรติ ยศยิ่งยง (2549) ทรัพยากรเด นพิเศษการสร-างความได-เปรียบเชิงการแข งขันอย าง
ยั่งยืน คือทรัพยากรท่ีองค3การอ่ืนไม มี ลักษณะท่ีมีความเป<นพิเศษเป<นเอกลักษณ3 (Unique) เหนือผู-อ่ืน
และมีค า (Valuable) ประกอบด-วยทรัพยากร 2 ส วนสําคัญคือ (อดุลย3 จาตุรงคกุล, 2543)  

1. ทรัพยากรท่ีมีตัวตน (Tangible Resource) ได- แก  ท่ีดิน ตึก โรงงาน และ เครื่องมือ   
2. ทรัพยากรท่ีไม มีตัวตน (Intangible Resource) ได- แก  ตรายี่ห-อ ชื่อเสียง สิทธิบัตรและ

ความรู-ความชํานาญทางเทคโนโลยี หรือการตลาด เป<นต-น  
 ทรัพยากรท่ีมีตัวตน อ-างถึง สินทรัพย3ถาวร และสินทรัพย3 หมุนเวียนขององค3การ ท่ีเป<นท่ี
มีอยู  (Wernerfelt, 1989) ทรัพยากรท่ีจับต-องได- คือสินทรัพย3ท่ีมองเห็นและนับได- (เอกชัย อภิศักด์ิกุล 
และทรรศนะ บุญขวัญ, 2549) ยกตัวอย าง โรงงาน อุปกรณ3 ท่ีดิน หรือสินค-า ลูกหนี้เงิน ฝาก เป<นต-น 
ทรัพยากรท่ีมองเห็นได- คุณค าของสิ่งเหล านี้ดูได- จากรายงานทางการเงิน แต ก็ไม ได- ระบุ มูลค า
สินทรัพย3 ท้ังหมด เพราะไม ได-ระบุสินทรัพย3 บางชนิดไว- ด-วย เช น ความได-เปรียบในการแข งขันของ
แต ละองค3การไม ได-วัดจากรายงานทางการเงิน คุณค าของทรัพยากรท่ีจับต-องได- ไม คงท่ี เพราะยากต อ
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การประเมิน เป<นการยากที่จะรับการเพิ่มเติมทางธุรกิจและคุณค าจากทรัพยากรที่จับต-องได-นี้ 
ตัวอย างเช น เครื่องบินเป<นทรัพยากรท่ีจับต-องได- แต เป<นไปไม ได-ท่ีจะใช- เครื่องบินลําเดียว บินไป 5 
เส-นทางในขณะเดียวกันได- พนักงานต-อนรับก็เช นเดียวกันเช นเดียวกับเงินลงทุนใน เครื่องบิน สินทรัพย3 
ท่ีมีตัวตนเป<นวิธีการทางกายภาพและทางการเงินที่บริษัทใช- เพื่อให-คุณค าแก ลูกค-า (สาโรจน3       
โอพิทักษ3ชีวิน, 2548) 
 ทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- นั้นยากท่ีคู แข งขันจะเข-าใจซ้ือหรือลอกเลียนแบบ องค3การจึงมี
ความเชื่อถือทรัพย3สินท่ีจับต-องไม ได- มากกว าทรัพย3สินท่ีจับต-องได- (เอกชัย อภิศักด์ิกุล และทรรศนะ 
บุญขวัญ, 2549: 79) สินทรัพย3ไม มีตัวตน เป<นสินทรัพย3ที่ไม สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได- แต มี
ความหมายมากในการสร-างความได-เปรียบในการแข งขันลูกค-า (สาโรจน3 โอพิทักษ3 ชีวิน, 2548) 
ทรัพยากรท่ีไม เป<นรูปธรรม (Intangible Resources) ประกอบด-วย ทรัพยากรทางเทคโนโลยี เช น 
การสะสมเทคโนโลยี (สิทธิบัตร เครื่องหมาย การค-าลิขสิทธิ์และความลับทางการค-า) ทรัพยากรเพ่ือ
การนวัตกรรม เช น ความรู-ท่ีจําเป<นต-องมีการประยุกต3 ใช- เทคโนโลยี เจ-าหน-าท่ีเทคนิค เครื่องมือใน
การวิจัย ชื่อเสียงกับลูกค-าได- แก  ตรายี่ห-อ การรับรู-คุณภาพ การรับรู-คุณภาพ ความทนทานและความ
เชื่อได- ของผลิตภัณฑ3 ชื่อเสียงกับผู-จําหน ายวัตถุดิบและชิ้นส วนประกอบ เป<นการปฏิบัติตอบต อกัน
และความสัมพันธ3ซ่ึงกันและกันท้ัง 2 ฝvาย เพ่ือประโยชน3ในการซ้ือขาย รวมท้ังการให- การสนับสนุน 
เพ่ือให-ปฏิกิริยาทุกอย างสนับสนุนเกิดความสัมฤทธิผลและความมีประสิทธิภาพ สอดคล-องกับงานวิจัย
ของ Elizabeth J. Wilson, Esi A. Elliot (2016) ศึกษาการสร-างตราสินค-า (Brand) ในสถาบันอุดมศึกษา
โดยใช-การวิเคราะห3อุปมาข-อมูลเชิงลึก ผลการวิจัยยืนยันว าความหมายของตราสินค-ามีความสอดคล-อง
กับภารกิจท่ีเป<นจุดเน-นของสถาบันการศึกษา และการวางตําแหน งตราสินค-าในป:จจุบันเป<นกลยุทธ3อยู 
ในแนวเดียวกัน สถานศึกษาอาจพิจารณาการสร-างตราสินค-าในอนาคต 
 หากอธิบายด-วยทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร และทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ3 จะ
พบว า การสนับสนุนด-านทรัพยากร เป<นป:จจัยท่ีองค3การใช-ในการส งเสริมสนับสนุนในการจัดการความ
เสี่ยงองค3การ โดยผู-บริหารระดับสูงจะกําหนดวิสัยทัศน3 นโยบาย กฎระเบียบ บรรยากาศในการ
ทํางานท่ีเป�ดโอกาสให-ทุกกลุ มมีส วนร วมในกิจกรรมต าง ๆ  ซ่ึงหากองค3การสนับสนุนทรัพยากรไปยัง
กลุ มคนต าง ๆ อย างเท าเทียมเหมาะสม ย อมทําให-เกิดขวัญกําลังใจ และส งผลต อไปยังระดับความคิด
สร-างสรรค3 ทักษะในการแก-ไขป:ญหาของพนักงานดีข้ึน หากคนในองค3การเป<นผู-มีความสามารถย อม
ช วยให-การดําเนินงานขององค3การเป<นไปตามทิศทางและเปuาหมายท่ีกําหนด 
 จากการจําแนกคุณลักษณะการสนับสนุนด-านทรัพยากรข-างต-น ผู-วิจัยจึงกําหนดตัวแปรซ่ึง
สะท-อนการสนับสนุนด-านทรัพยากรเป<น 2 ตัวแปร ประกอบด-วย (Wernerfelt, 1989) 

1. ทรัพยากรท่ีจับต�องได� (Tangible Resource) หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือให-สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ3 และให-มีการดําเนินงานท่ีบรรลุเปuาหมาย องค3การมีบุคลากร 
งบประมาณ เทคโนโลยี อุปกรณ3การปฏิบัติงานอย างเพียงพอ ทําให-สามารถวางแผนการดําเนินงานได-
อย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใช-ในการดําเนินกิจกรรมต างๆ เพ่ือให-
การทํางานมีความสะดวก ถูกต-อง รวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
สําหรับบุคลากรทุกคนอย างเสมอภาค 



55 

 

  

2. ทรัพยากรท่ีจับต�องไมLได� (Intangible Resource) หมายถึง บุคลากรขององค3การมี
ความร วมมือร วมใจและกระตือรือร-นในการดําเนินงานด-านการจัดการความเสี่ยง บุคลากรของ
องค3การมีความรู- ความเข-าใจในการดําเนินงานด-านการจัดการความเสี่ยง จัดสรรเวลาสําหรับการ
ดําเนินงานด-านการจัดการความเสี่ยงไว-อย างเหมาะสม แสวงหาข-อมูลข าวสารเก่ียวกับประเด็นด-าน
การจัดการความเสี่ยงจากแหล งต างๆ อย างสมํ่าเสมอ 
 จากการสังเคราะห3วรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องกับการสนับสนุนด-านทรัพยากร ซ่ึงเป<นป:จจัยท่ี
ส งอิทธิพลต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง หากองค3การมีทรัพยากรภายในองค3การท่ีมี
ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ร วมกับนโยบายการจัดสรรทรัพยากรให-เพียงพอจะส งผลให-การ
ดําเนินงานภายในองค3การเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงข-อมูลดังกล าว นําไปสู การทดสอบอิทธิพลของการ
สนับสนุนด-านทรัพยากรท่ีมีต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านการด-านการมีปณิธาน
ร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ  ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง  การมุ งเน-น
จัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสานความร วมมือภายในองค3การ ด-วย
สมมติฐานท่ี 3 และสมมติฐานท่ี 4 
 สมมติฐานท่ี 3  การสนับสนุนด-านทรัพยากร มีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง 
 สมมติฐานท่ี 4  การสนับสนุนด-านทรัพยากร มีอิทธิพลทางตรงต อผลการดําเนินงานของ
องค3การ 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3 โมเดลการวัดการสนับสนุนด-านทรัพยากร 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับปSจจัยผลความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข-างต-น พบว า ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงเป<น
ความสามารถท่ีช วยให-องค3การจัดการกับทรัพยากรและสถานการณ3ต างๆท่ีมีผลกระทบต อ
วัตถุประสงค3ขององค3การทําให-องค3การมีผลการดําเนินท่ีมีประสิทธิภาพ สร-างความได-เปรียบทางการ
แข งขันอย างยั่งยืน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผู-วิจัยจึงมุ งศึกษาผลกระทบของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีมีต อผลการดําเนินงานขององค3การ 

การสนับสนุนด�านทรัพยากร 
(Resource Support) 

ทรัพยากรท่ีจับต�องได� 
(Tangible Resource) 

 

ทรัพยากรท่ีจับต�องไมLได� 
(Intangible Resource) 
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1.ผลการดําเนินงานขององค;การ (Organizational Performance) 
 Cameron (2005: 304-330) เสนอความเห็นว า การกําหนดประสิทธิผลหรือผลการ
ดําเนินงานขององค3การข้ึนอยู กับตัวแปรในองค3การท่ีใช-ศึกษาและประสิทธิผลเป<นสิ่งบ งชี้ความสําเร็จ
ขององค3การ เช น ผลผลิต (Productivity) ตัวชี้วัดทางการเงิน (Financial Ratios) อัตราความ
ผิดพลาด (Error Rates) หรือ ความจงรักภักดีของลูกค-า (Customer Loyalty) เป<นต-น นอกจากนี้ 
การวัดประสิทธิผลขององค3การยังขึ้นอยู กับวิวัฒนาการของแนวคิดทางการจัดการอีกด-วย เช น 
แนวคิดระบบราชการของเวเบอร3 (Weber) ประสิทธิผลขององค3การก็มุ งเน-นท่ีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด-าน (More Specialization) ความเป<นทางการ (Formalization) ความมีมาตรฐาน(Standardized) 
และการรวมอํานาจ (Centralization) หรือ ในยุคท่ีองค3การให-ความสําคัญแก สภาพแวดล-อมภายนอก
องค3การ โดยเฉพาะอย างยิ่งผู-เกี่ยวข-องกับองค3การ (Stakeholders) มีผลต อการปฏิบัติงานของ
องค3การ ประสิทธิผลขององค3การจึงให-ความสําคัญแก ความต-องการและความคาดหวังของผู-เก่ียวข-อง
กับองค3การ ผลลัพธ3 (Result) การปรับตัวขององค3การ เปuาหมาย (Goal) ท่ีสอดคล-องกับความ
ต-องการและความคาดหวังของผู-เก่ียวข-องกับองค3การ เป<นต-น เม่ือประสิทธิผลขององค3การมีความ
หลากหลายดังกล าวข-างต-น Cameron (2005) จึงเสนอแนวคิดหรือรูปแบบการประเมินประสิทธิผล
องค3การ ดังนี้  

1. แนวคิดการบรรลุเปuาหมาย (The Goal-Attainment Approach) ประเมินความสามารถ
บรรลุเปuาหมายขององค3การจากผลลัพธ3 (Ends) มากกว าประเมินจากวิธีการ (Means) ได-แก  มี
ผลกําไรสูงสุด ชนะทีมฟุตบอลคู แข งขัน รักษาผู-ปvวยให-หายจากโรค เป<นต-น เปuาหมายท่ีประสบผลสําเร็จ
ต-องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) องค3การมีเปuาหมายท่ีแท-จริง 2) สามารถวัดได- 3) พนักงานมองเห็นและ
เข-าใจในเปuาหมาย 4) พนักงานเห็นพ-องต-องกันในเปuาหมายนั้น 5) วัดได-ว าองค3การบรรลุเปuาหมายได-
มากน-อยเพียงใด  

2. แนวคิดระบบ (The Systems Approach) องค3การนอกจากให-ความสําคัญแก 
เปuาหมายสุดท-าย (End Goal) แล-ว ยังให-ความสําคัญแก หลักเกณฑ3อ่ืนท่ีซับซ-อนมากยิ่งข้ึน คือให-
ความสําคัญแก เปuาหมายและวิธีการ (Means) ที่ทําให-บรรลุเปuาหมาย เนื่องจากมีสมมติฐานว า
องค3การประกอบด-วยระบบย อยต าง ๆ ท่ีสัมพันธ3ซ่ึงกันและกัน หากระบบย อยระบบใดระบบหนึ่ง
ทํางานไม ดี จะกระทบต อการบริหารงานทั้งระบบ ดังนั้น ประสิทธิผลจําเป<นต-องใส ใจและสร-าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับป:จจัยแวดล-อมขององค3การ เช น รักษาความสัมพันธ3ท่ีดีกับลูกค-า ผู-จัดส งป:จจัยการ
ผลิต รัฐบาล สหภาพแรงงาน หรือผู-เก่ียวข-องอ่ืน เพ่ือมีอํานาจดําเนินงานในองค3การอย างม่ันคง  

3. วัดจากการสร-างความพึงพอใจแก ผู-เก่ียวข-องกับองค3การ (The Strategic -Constituencies 
Approach) เนื่องจากองค3การได-รับความกดดันและข-อเรียกร-องจากกลุ มผลประโยชน3 บุคคลต าง ๆใน
สภาพแวดล-อมตลอดเวลา บางกลุ มมีความสําคัญอย างยิ่งต อองค3การ สามารถกําหนดความอยู รอด มี
อํานาจควบคุมทรัพยากรท่ีจําเป<นต อการอยู รอดขององค3การองค3การท่ีมีประสิทธิผล ต-องประเมินว า
ผู-เก่ียวข-อง บุคคลหรือกลุ มใดสําคัญต อองค3การต-องชนะใจบุคคลหรือกลุ มเหล านั้น ไม ให-ขัดขวางหรือ
เป<นอุปสรรคต อการทํางานขององค3การโดยกําหนดเปuาหมายให-สอดคล-องต อความต-องการของ
ผู-เก่ียวข-องกับองค3การท่ีมีอํานาจควบคุมทรัพยากรท่ีจําเป<นต อความอยู รอดขององค3การ ประสิทธิผล
จึงประเมินจากความสามารถสร-างความพึงพอใจแก ผู-เกี่ยวข-อง บุคคลหรือกลุ มที่ทําให-องค3การ
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สามารถอยู รอดต อไปในอนาคตได-แต องค3การหนึ่ง ๆ มีผู-เก่ียวข-องกับองค3การจํานวนมากซ่ึงมีระดับ
ของอํานาจแตกต างกันบุคคลหรือกลุ มเหล านี้พยายามหาความพึงพอใจให-กับตนเอง ผู-บริหาร
จําเป<นต-องกําหนดเปuาหมายให-สอดคล-องกับผู-เก่ียวข-องกับองค3การหรือกลุ มผลประโยชน3ท่ีควบคุม
ทรัพยากรอันจําเป<นต อความอยู รอดขององค3การเช น ปรับตัวต อสภาพแวดล-อม สร-างความพึงพอใจ
แก ลูกค-าปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข-อบังคับของรัฐบาล เป<นต-น  

4. แนวคิดการแข งขันของค านิยม (The Competing-Values Approach) เป<นแนวคิด
ประเมินประสิทธิผลเชิงบูรณาการ นําหลักเกณฑ3ที่องค3การให-คุณค ามาประเมินประสิทธิผล เช น 
ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) ส วนแบ งการตลาด (Market Share) การสร-าง
สินค-าชนิดใหม  ความม่ันคงในการทํางาน เป<นต-น ข้ึนอยู กับความสนใจหรือการให-คุณค าของแต ละ
องค3การ นอกจากนี้ บุคคลท่ีเก่ียวข-องกับองค3การ ไม ว าผู-ถือหุ-นสหภาพแรงงาน ผู-จัดส งป:จจัยการผลิต 
ลูกค-า รัฐบาล ย อมประเมินประสิทธิผลขององค3การเดียวกันแตกต างกันออกไป แนวคิดนี้มีสมมติฐาน
ว าไม มีหลักเกณฑ3ใดดีท่ีสุดสําหรับประเมินประสิทธิผลองค3การ การใช-หลักเกณฑ3ใดข้ึนอยู กับการให-
คุณค าหรือความสนใจของผู-ประเมินเป<นสําคัญ ซึ่งรูปแบบของแนวคิด การแข งขันของค านิยม 
ประกอบด-วย 1) จัดโครงสร-างองค3การใน2 มิติท่ีตรงกันข-าม คือ ความยืดหยุ น (Flexibility) กับการ
ควบคุม (Control) ความยืดหยุ นให-คุณค าต อนวัตกรรม การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลง ในขณะท่ี
การควบคุมมุ งเน-นเสถียรภาพกฎระเบียบ และความสามารถคาดการณ3ได- 2) ให-ความสําคัญระหว าง
การพัฒนาและความเป<นอยู ท่ีดีของพนักงาน (People) คือ ใส ใจต อความรู-สึกและความต-องการของ
พนักงาน กับการพัฒนาและความอยู รอดขององค3การ (Organization) ได-แก  ใส ใจต อการเพ่ิมผลผลิต
และการทํางานบรรลุเปuาหมาย 3) ให-คุณค าแก วิธีการ (Means) กับเปuาหมาย (Ends) ซ่ึงการให-คุณค า
แก วิธีการ ให-ความสําคัญต อกระบวนการภายในและผลระยะยาว ส วนการให-คุณค าแก เปuาหมาย
มุ งเน-นผลลัพธ3สุดท-ายและผลระยะสั้น 
 ผลประกอบการขององค3การ (Organizational Performance) มีความหมายท่ีแตกต าง
ไปจากความหมายของประสิทธิผลองค3การ (Organizational Effectiveness) ในทางธุรกิจแล-วผล
ประกอบการองค3การหมายถึงผลการดําเนินการในขั้นตอนสุดท-ายขององค3การ (Ultimate 
Performance) เป<นเสมือนการมองผลท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกท่ีครอบคลุมมิติ 3 ด-านคือ ด-านแรกคือ
ผลการดําเนินการด-านการเงิน ได-แก  กําไร ผลตอบแทนการลงทุน ผลตอบแทนต อสินทรัพย3 เป<นต-น 
ด-านท่ีสองคือผลการดําเนินการด-านการตลาด ได-แก  ยอดขาย สัดส วนการตลาด เป<นต-น และด-านท่ี
สามคือผลตอบแทนของผู-ท่ีมีส วนได-เสียกับองค3การหรือผู-ถือหุ-น ได-แก  ผลตอบแทนรวม มูลค าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ(Economic Value Added) เป<นต-น (Devinney, Richard, Yip and Johnson, 
2005)  

ส วนประสิทธิผลองค3การหมายถึงผลการดําเนินงานท่ีมีความหมายท่ีกว-างกว า ครอบคลุมผล
ประกอบการองค3การพร-อมท้ังผลการดําเนินการภายในด-านอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหน วยงานในองค3การ รวมท้ังผลการดําเนินจากมุมมองภายนอกท่ี
นอกเหนือไปจากผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร3 ดังนั้นผลประกอบการจึงเป<นส วนหนึ่งของประสิทธิผล
องค3การ และประสิทธิผลองค3การเองก็ไม มีขอบเขตตายตัวแต ข้ึนอยู กับความต-องการของการศึกษา 
(Venkatraman and Ramanujam, 1986) อย างไรก็ตามผลประกอบการคือการวัดความสําเร็จหรือ
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ความล-มเหลวขององค3การท่ีเป<นท่ียอมรับโดยท่ัวไป (Pasanen, 2003) โดยเฉพาะอย างยิ่งเป<นตัววัดท่ี
สามารถนํามาชี้ให-เห็นถึงความแตกต างขององค3การต างๆภายใต-ตัวชี้วัดท่ีเป<นท่ียอมรับและเข-าใจ
โดยท่ัวไป ดังนั้น ผลการดําเนินงาน (Performance) เป<น ผลลัพธ3ของความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ ท่ี สามารถนําไปวิเคราะห3เพ่ือนําไปเป<นข-อมูลประกอบ การตัดสินใจ ซ่ึงครอบคลุมท้ังปริมาณ
และคุณภาพโดยการวัดผลการดําเนินงาน จะวัดได-ท้ังในส วนท่ี เป<นตัวเงินและไม ใช ตัวเงิน นอกจากนี้ 
แนวคิดของ แวดแดม และคนอ่ืนๆ (Van Damme; et al. 2002: 384) ท่ีน าสนใจอย างยิ่ง โดยเสนอ
ว าควรมีการประเมินประสิทธิผลการศึกษาสองส วน ประกอบด-วย ผลผลิตท่ีเป<นวิชาการ (Academic 
Output) และผลผลิตท่ีไม ใช วิชาการ (Non-Academic Output)  
 Burke and Litwin (1992: 533) ให-ความหมายผลการดําเนินงานว า ผลลัพธ3หรือผลท่ี
เป<นตัวชี้วัดความสําเร็จผลลัพธ3ดังกล าวประกอบด-วย ความสามารถในการผลิต (Productivity) กําไร 
(Profit) คุณภาพการบริการ (Service Quality) และความพึงพอใจของลูกค-าหรือพนักงาน 
(Customer or Employee Satisfaction) นอกจากนั้นแล-ว ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ยังมีดังเช น ความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงาน การให-รางวัลและค าตอบแทนท่ีมีความเป<นธรรม งานท่ีมีคุณค า และ
สภาพแวดล-อมในการทํางานท่ีเหมาะสม การสร-างสมดุลระหว างคุณภาพชีวิตกับการทํางาน (Quality 
of Work Life) ท้ังนี้เพ่ือเป<นการรักษาและการสร-างความผูกพันของพนักงานต อองค3การ (Beer and 
Walton, 1990)  
 ผลการดําเนินงานหมายถึง ผลผลิต (Output) ท่ีเป<นผลโดยตรงจากการดําเนินกิจกรรม 
ผลกระทบ (Impacts) ท่ีเป<นผลท่ีเกิดข้ึนต อเนื่องมาจากผลผลิตและผลลัพธ3 (Outcomes) เป<นผล
จุดหมายปลายทางท่ีเกิดเนื่องมาจากผลกระทบ หรือตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ
ธุรกิจ ความสามารถท่ีเป<นประโยชน3และรักษาข-อได-เปรียบในการแข งขัน จากการพัฒนาศักยภาพทาง
ธุรกิจด-านต างๆ ให-เป<นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงผลลัพธ3ที่สามารถสร-างออกมาได-เม่ือเปรียบเทียบกับ
เปuาหมายหรือจุดมุ งหมาย เพ่ือให-องค3การรับรู-ถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค3ท่ีต้ังไว- (Bontis, 1998: 
19; Day, 1994: 1; สิทธิศักด3 พฤกษ3ป�ติกุล, 2546:1; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550:132) 
 การวัดผลการดําเนิน งานแบบดุลยภาพก็เป<นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเป<นเครื่อง มือด-านการ
จัดการท่ีช วยนํากลยุทธ3ไปสู การปฏิบัติ การ โดยอาศัยการวัดหรือการประเมินท่ีจะช วยให- องค3การเกิด
ความสอดคล-อง เป<นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงรูปแบบการวัดผลการดําเนินงานแบบดุลยภาพ ท่ีนํามาใช-
ชี้วัดธุรกิจนั้นวัดได-จากมุมมอง 4 ด-าน (พสุ เดชะรินทร3, 2544: 16-17) ประกอบด-วย ด-าน การเงิน 
(Financial) ด-านลูกค-า (Customer) ด-าน กระบวนการภายใน (Internal Process) และด-าน การ
เรียนรู-และพัฒนา (Learning and Growth) จาก มุมมองในการชี้วัดผลการดําเนินงานเหล านี้จะช วย 
สะท-อนให-เห็นว าธุรกิจมีศักยภาพในการดําเนินงาน มากน-อยเพียงใด จากการบริหารความสัมพันธ3ดัง 
กล าว ซ่ึงจะสามารถนําไปพัฒนาในส วนท่ีจะต-อง ปรับปรุง และแก-ไขในการบริหาร เพ่ือให-เกิดผลการ 
ดําเนินงานท่ีมีผลทางบวกมากยิ่งข้ึน 
 การวัดผลการดําเนินงานขององค3การสามารถวัดผลงานได-ในหลายมิติพร-อมๆกัน 
(Sharma, Sahay and Sachan, 2004) จากการศึกษาของสภาอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย (สภา
อุตสาหกรรมแห งประเทศไทย,2009) พบว าการวัดผลการดําเนินงานส วนใหญ มักจะทําการวัดในสอง
มิติท่ีสําคัญ คือ Efficiency ซ่ึงจะเก่ียวข-องกับการใช-ทรัพยากรต างๆให-เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ัง
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การควบคุมต-นทุน โดยนิยมทําการวัดในมิติด-านต-นทุน (Magreth and Hardy, 1987; Coelho, 
Easingwood and Coelho, 2003; American Marketing Association, 2005) และ Effectiveness 
ซ่ึงจะเก่ียวข-องกับการตอบสนองความต-องการของลูกค-า (American Marketing Association, 
2005) ซ่ึงเป<นวัตถุประสงค3และเปuาหมายประการหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยนิยมทําการวัดในมิติ
ท่ีเก่ียวข-องกับลูกค-า เช น มิติด-านเวลาและมิติด-านคุณภาพ (Coelho,Easingwood and Coelho, 
2003; AmericanMarketing Association, 2005) ซ่ึงจะเห็นได-ว าความแตกต างท่ีสําคัญระหว างมิติ 
Efficiency และ Effectiveness ก็คือ ในการวัดผลการดําเนินงานในมิติ Efficiency นั้นจะมุ งเน-นไปท่ี
การวัดการใช-ทรัพยากรหรือการใช-ป:จจัยนําเข-า ส วนการวัดผลการดําเนินงานในมิติ Effectiveness 
จะมุ งเน-นไปที่การวัดผลความสําเร็จตามเปuาหมายตามท่ีต้ังไว- หรือการวัดผลลัพธ3ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานซ่ึงมักจะเก่ียวข-องกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค-าในด-านต างๆ 
 Hoy and Miskel (2001: 305-306) และ Mott (1972) ได-เสนอการประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยพิจารณาจากความสามารถ 4 ประการ ประกอบด-วย ความสามารถในการปรับตัว 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจในงาน และความมุ งม่ันในชีวิต 
 การประเมินประสิทธิผลสถานศึกษา มีผู-เสนอการประเมินโดยพิจารณาจากความสามารถ
หลายประการ เช น ความสามารถในการผลิต การสนับสนุนการใช- การวางแผน ความเชื่อถือได-และ
ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการปรับตัว  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจในงาน ความ
มุ งม่ันในชีวิต ประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ Hoy and Miskel  (2013: 301-302) ท่ี
กล าวถึงเกณฑ3การพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนไว- 3 ด-าน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 2) ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 3) การจัดการคุณภาพของโรงเรียนโดยรวม 
 ผลการดําเนินงานขององค3การจะเป<นไปตามเปuาหมายท่ีองค3การกําหนดไว- หรือเกิดความ
ยั่งยืนหรือไม นั้นข้ึนอยู กับป:จจัยต าง ๆ ท่ีเก่ียวข-อง อาทิ ป:จจัยด-านสภาพแวดล-อมทางการบริหารของ
องค3การ ป:จจัยด-านทรัพยากรองค3การ ป:จจัยด-านความสามารถในการจัดการของผู-บริหาร เป<นต-น 
Givotra and Netessine (2014) ระบุว า โอกาสในการท่ีจะสร-างความยั่งยืน สามารถท่ีจะพบได-ใน
องค3การท่ีมีรูปแบบมุ งเน-นการบรรเทาผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช-การจัดการความเสี่ยงเป<นตัว
ขับเคลื่อนองค3การ 
 Pagach and Warr (2010) พบว า องค3การท่ีมีการปรับใช-การจัดการความเสี่ยง ลดความ
ผันผวนของกําไรซ่ึงลดความเสียหายท่ีจะก อให-เกิดความสูญเสีย โดยให-บุคลากรในองค3การตระหนัก
เห็นความสําคัญว าการจัดการความเสี่ยงทําให-ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน  
 Hoyt and Liebenberg (2011) อ-างถึงทฤษฎีเก่ียวกับ Value Relevance ของ การ
จัดการความเสี่ยงองค3การ กล าวคือ กิจการมีผลประกอบการสูงข้ึนเม่ือมีการปรับใช- การจัดการความ
เสี่ยงองค3การ แม-ว าเป<นเพียงการเพ่ิมความม่ังค่ังของผู-ถือหุ-นเท านั้น โดยงานวิจัยพบว า มูลค าของ
องค3การมีความสัมพันธ3เชิงบวกกับการใช-การจัดการความเสี่ยง ทําให-มูลค าขององค3การเพ่ิมสูงกว าปกติ 
ประมาณ 20% ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติและทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การจัดการความเสี่ยงองค3การ
สร-างมูลค าเพ่ิมแก ผู-ถือหุ-นและเป<นประโยชน3ในระดับองค3การ   
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 มงคล กิตติวุฒิไกร และ มนัสดา ชัยสวนียากรณ3 (2558) ศึกษาผลกระทบของการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีผลต อความสําเร็จในการ ทํางานของธุรกิจ SMEs ผลการวิจัยพบว า การบริหารความ
เสี่ยงด-านการ ระบุเหตุการณ3ความเสี่ยงด-านการประเมินความเสี่ยง ด-านการตอบสนองความเสี่ยง 
และ ด-านการติดตามประเมินผลและรายงาน มีความสัมพันธ3และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จใน
การทํางาน 
 อัญชนา พานิช (2550)  ศึกษาองค3ประกอบประสิทธิผลองค3การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได-แบ ง  ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ออกเป<น 4 ด-าน ประกอบด-วย ด-านคุณภาพบัณฑิต 
ด-านงานวิจัยและงานสร-างสรรค3 ด-านการบริการวิชาการ และด-านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ในการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ผู-วิจัยใช-
การบรรลุเปuาหมายขององค3การเป<นเกณฑ3ในการวัด ตามแนวคิดของ Hoy and Miskel (1991) ซ่ึงได-
เสนอการประเมินผลการดําเนินงานองค3การในรูปแบบที่ยึดเปuาหมายขององค3การเป<นหลัก โดย
พิจารณาผลการดําเนินงานขององค3การตามเปuาหมายท่ีกําหนดไว-ใน 4 ด-าน ได-แก  1) คุณภาพบัณฑิต 
2) การวิจัยและงานสร-างสรรค3 3) การบริการวิชาการ 4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงอยู ใน
มิติท่ี 1 ของการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค3การมหาชน) ในด-านประสิทธิผล 
 
2.คุณภาพบัณฑิต 
 อมรวิชช3 นาครทรรพ (2544) อธิบายว า กระแสความคิดเรื่องการผลิตบัณฑิตให-มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค3เป<นเรื่องท่ีได-รับการเน-นหนักและกล าวถึงในวงวิชาการอุดมศึกษามาอย าง
ต อเนื่อง กลายเป<นฐานคิดสําคัญควบคู กับการมุ งผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีเป<นนักคิด นักสร-างความรู- 
อันเป<นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค3ของบัณฑิตท่ีสอดคล-องกับการพัฒนาสภาพสังคมผู-ผลิต (Producer 
Society) มากกว าสังคมผู-บริโภค (Consumer Society) ท่ีมีนัยต อการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษาที่เน-นการเรียนรู-ด-วยตนเองเป<นสําคัญ มาจนถึงป:จจุบันงานวิชาการใน
โครงการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน3เป<นภาพสะท-อนล าสุดท่ียังคงชี้ให-เห็นแนวคิดของการมุ งผลิต
กําลังคนท่ีมีความใฝvรู-ใฝvเรียนและมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการ ก-าวม่ัน ทันโลก นอกจากนี้
การมุ งเน-นยกระดับคุณภาพกําลังคนยังนํามาสู การพัฒนาบัณฑิตอย างต อเนื่อง โดยมีการศึกษา
แนวโน-มความต-องการและการผลิตกําลังคนระดับสูงกว าปริญญาตรีโดยหน วยงานกลางควบคู กับ
ความพยายามปรับโครงสร-างบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห งด-วย 
 การสอนในมหาวิทยาลัยถือเป<นการสอนต อยอดจากการสอนในระดับมัธยมศึกษา เป<น
การสอนท่ีมุ งหวังจะสร-างบัณฑิตให-เป<นผู-สามารถนําความรู-ของตนไปใช-ให-เกิดประโยชน3 มิใช เป<นเพียง
การเรียนรู-เหมือนในโรงเรียน ผู-สําเร็จการศึกษาเป<นบัณฑิตจะได-รับการยอมรับในสังคมว าเป<นผู-มีมี
วิจารญาณในการประพฤติปฏิบัติตน ได-ชื่อว าเป<นป:ญญาชน มหาวิทยาลัยโดยท่ัวไปจึงถือเป<นภารกิจ
สําคัญท่ีจะสร-างนิสิตให-เป<นป:ญญาชนอย างเต็มภาคภูมิ (จรัส สุวรรณเวลาและคณะ, 2540) 
 การจัดการเรียนการสอนของ สถาบันอุดมศึกษาต-องคํานึงอย างยิ่งถึงคุณภาพของบัณฑิต 
คุณภาพของบัณฑิตเป<นคุณภาพพ้ืนฐานของส วนท่ีถือว าเป<นสมองของประเทศ การสร-างคนส วนนี้จึง
ต-องม่ันใจว า จะต-องได-คนท่ีมีคุณภาพท้ังความรู- ความคิด ความสามารถ โดยเฉพาะอย างยิ่งความมี 
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วุฒิภาวะท่ีจะเป<นบัณฑิตได- ความเป<นบัณฑิตนั้นถือเสมือนเป<นมาตรฐานสากล บัณฑิตของสถาบัน
ต างๆ นอกจากถูกเปรียบเทียบคุณภาพระหว างสถาบันต างๆ ภายในประเทศแล-ว ยังเป<นหน-าตาท่ีถูก
นําไปเปรียบเทียบระหว างประเทศ จึงเป<นเรื่องท่ีผู-มีส วนเก่ียวข-องท้ังหลายจะต-องทําด-วยความรับผิดชอบ 
ด-วยความไม ประมาท เพ่ือเพ่ิมคุณค าบัณฑิตของสถาบัน เพ่ือความภาคภูมิในของสถาบัน เพ่ือความ
ภูมิใจของบัณฑิตเอง อย างยั่งยืน จึงเป<นภาระและความรับผิดชอบของสถาบัน อุดมศึกษาทุกแห งต-อง
ตระหนักในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
 การประเมินด-านคุณภาพของบัณฑิตสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู-วิจัยให-ความหมายของคํา
ว า คุณภาพบัณฑิต ตามสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค3การมหาชน) 
ซ่ึงได-กําหนดว า คุณภาพบัณฑิต หมายถึง การท่ีบัณฑิตเป<นผู-เรืองป:ญญา มีความสามารถในการเรียนรู-
และพัฒนาตนเอง สามารถทํางานร วมกับผู-อ่ืนได- มีทักษะ และภูมิป:ญญาในงานอาชีพในฐานะนัก
วิชาชีพชั้นสูง มีทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองท่ีดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 
3.การวิจัยและงานสร�างสรรค; 
 สถาบันอุดมศึกษาแต ละแห งอาจมีจุดเน-นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต างกันข้ึนอยู กับ
สภาพแวดล-อมและความพร-อมของแต ละสถาบัน พันธกิจด-านการวิจัยและงานสร-างสรรค3นี้เป<นส วน
หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงต-องมีระบบและกลไกควบคุมให-สามารถดําเนินการในพันธกิจนี้ได-
อย างมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต-จุดเน-นเฉพาะของแต ละสถาบัน เพ่ือให-ได-ผลงานวิจัยและงาน
สร-างสรรค3ท่ีเกิดประโยชน3 เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารงานท่ีดีแล-ว จะต-องมีการจัดสภาพ
ของสถาบันให-เอ้ือต อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย3 โดยมีการกําหนดคุณลักษณะของสภาพแวดล-อม
การวิจัยให-วัตถุประสงค3ที่ชัดเจนในการประสานความร วมมือภายในสถาบัน การเน-นสร-างสรรค3
ผลงานวิจัย การมีวัฒนธรรมวิจัยท่ีเด นชัด มีบรรยากาศท่ีสนับสนุนการทําวิจัย การจัดสภาพแวดล-อม
ด-านการวิจัยให-เหมาะสม จะนําไปสู การบริหารงานวิจัยท่ีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป<นการส งเสริมภารกิจ
ด-านการวิจัยท่ีสําคัญอย างยิ่ง 
 บุคลากร อาจารย3 นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจําเป<นต-องทํางานวิจัย โดยถือเป<น
หน-าท่ีหลักท่ีต-องกระทําอย างจิรงจัง เพ่ือจะได-มีส วนค-นคว-าหาคําตอบในการแก-ป:ญหาและสร-างสรรค3
สังคม นอกจากนี้ควรเป<นนําผลวิจัยและความรู-ใหม มาประยุกต3ใช-ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย าง
ยิ่งในยุคปฏิรูปทางการศึกษาท่ีเน-นผู-เรียนเป<นศูนย3กลาง และเน-นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส งเสริม
การนําผลการวิจัยมาใช-ในการเรียนการสอนจะช วยฝ�กทักษะกระบวนการคิดอย างมีวิจารณญาณได-
อย างดี นอกเหนือจากการเยนการสอนป:จจุบัน สถาบันอุดมศึกษาได-นําการวิจัยมาใช-ในการดําเนินงาน
หรือการบริหารงานเพ่ือก อให-เกิดประสิทธิภาพสูง เช นการรับฟ:งความคิดเห็นของประชาคม การทํา
ประชาพิจารณ3ก อนการปรับปรุงโครงสร-างการบริหารหรือการดําเนินงาน โดยใช-ความคิดเห็นและ
ข-อเสนอแนะของประชาคมเป<นข-อมูลพื้นฐานในการปรับเปลี่ยน การสํารวจ การวิเคราะห3ข-อมูล
เบ้ืองต-น ด-านจุดอ อน จุดแข็งของสิ่งแวดล-อมภายใน ภายนอกสถาบันก อนการจัดทําแผนกลยุทธ3 เพ่ือ
จัดการให-ดําเนินงานบรรลุเปuาหมายอย างมีประสิทธิภาพ เหล านี้ล-วนต-องใช-กระบวนการวิจัยท้ังสิ้น  
(สุกัญญา โฆวิไลกุล, ม.ป.ท) 
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 งานวิจัยและงานสร-างสรรค3ต างๆ เป<นส วนสําคัญท่ีจะชี้บอกความเป<นสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงกระจายอยู ท่ัวไปทุกภูมิภาคมุ งอํานวยการให-เกิดความสะดวกแก ผู-ท่ีอยู ในภูมิภาคท่ีจะมีโอกาสเข-า
ศึกษาต อในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาสามารถนําเรื่องที่ศึกษาไปพัฒนาท-องถ่ินได-และเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแล-วก็จะได-เป<นกําลังหลักในการพัฒนาถ่ินฐานของตนให-เจริญก-าวหน-าต อไป งานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรเน-นข-อมูลพ้ืนฐานของท-องถ่ินในจังหวัดท่ีอยู ในพ้ืนท่ีบริการหรือพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาต-องเป<นผู-นําในการวิจัยหาข-อมูลในพ้ืนท่ี เป<นศูนย3ข-อมูลของ
ท-องถ่ินท่ีมีความสมบูรณ3ทันสมัยและถูกต-องเชื่อถือได- ประการสําคัญสถาบันอุดมศึกษาจะต-องต่ืนตัว 
พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและใช-ทรัพยากรท่ีมีอยู ในทุกคณะวิชา ในการวางแผนการวิจัยรูปแบบ
ต างๆ ส งเสริมให-มีการเผยแพร ผลงานวิจัยหรืองานสร-างสรรค3ต างๆ เพ่ือให-ท-องถ่ินหรือสังคมในวง
กว-างจนถึงระดับประเทศได-นําผลงานไปประยุกต3ใช-ให-เกิดประโยชน3ต อไป แต ป:ญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ
การของไทยท่ีสําคัญคือ การปล อยให-เกิดวัฒนธรรม “นักวิจัยเด่ียว” คือ การริเริ่มงานวิจัยเกิดจาก
ความสนใจของนักวิจัยเอง ผลก็คือ ทําให-คําถามของนักวิจัย และคําตอบท่ีได-ไม สามารถช วยตอบ
โจทย3ท่ีเป<นป:ญหาของการพัฒนาใหญ ๆ ได- เพราะนักวิจัยและคนมีขีดความสามารถจํากัด มีมุมมอง
จํากัด มีความสนใจและความถนัดจํากัด สิ่งนี้ทําให-ระบบการวิจัยของประเทศไม สามารถช วย
แก-ป:ญหาของประเทศได- หรือได-ในขอบเขตท่ีจํากัด อย างไรก็ตามข-อจํากัดต างๆ สามารถแก-ไขได-ด-วย
การมีระบบการบริหารงานวิจัยที่ดี ที่จะช วยให-นักวิจัยผลิตงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542: 9-10) 
 การประเมินด-านการวิจัยและงานสร-างสรรค3สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู-วิจัยให-ความหมาย
ของคําว า การวิจัยและงานสร-างสรรค3 ตามสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค3การมหาชน) ซ่ึงได-กําหนดไว-ว า การวิจัยและงานสร-างสรรค3 หมายถึง ผลงานวิจัยและงาน
สร-างสรรค3เป<นงานนวัตกรรมท่ีนําไปสู การสร-างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเชี่ยวชาญสูง การสร-าง
และพัฒนาองค3ความรู-ใหม ซ่ึงเป<นการขยายพรมแดนของความรู-และทรัพย3สินทางป:ญญาท่ีสามารถ
นําไปประยุกต3ใช-ในงานได-จริง เป<นป:จจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของคนไทย รวมท้ังการพัฒนาสู สังคมการเรียนรู-และสังคมแห งภูมิป:ญญา อันก อให-เกิด
วัฒนธรรมการใช-ความรู-ในการกําหนดทิศทางและการพัฒนาตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพการแข งขัน
ของประเทศ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค3การมหาชน, ม.ป.ป.: 33) 
 
4.การบริการวิชาการ 
 ภารกิจด-านการบริการวิชาการได-รับแรงกระตุ-นอย างมากจากกระแสเรียกร-องโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีมาอย างต อเนื่องในรอบทศวรรษ กระแสความต-องการให-สถาบันอุดมศึกษา
เป�ดประตูกว-างสู มหาชนจึงนํามาซ่ึงการขยายบทบาทด-านการศึกษาต อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาแก 
แกลุ มเปuาหมายทั้งในภาคเมือง ชนบท และภาคการผลิตต างๆ ทั้งนี้นับตั้งแต ท่ีมีการจัดทํา แผน
อุดมศึกษาระยะยาวเม่ือกว า 10 ป�ท่ีแล-วเป<นต-นมา ภารกิจด-านการบริการวิชาการได-ถูกเน-นมาตลอด 
ซ่ึงนอกจากจะถูกมองในฐานะกลไกตอบสนองความต-องการของสังคม การให-บริการวิชาการใน
หลายๆ ส วนยังถูกมองในฐานเครื่องมือในการเสริมสร-างขีดความสามารถในการหารายได-ของ
สถาบันอุดมศึกษาอีกด-วย โดยในรอบทศวรรษท่ีผ านไปมีแนวคิดและนวัตกรรมในด-านรูปแบบและ



63 

 

  

กลไกการให-บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในแนวทางดังกล าวอยู ไม น-อย จนมาถึงยุคป:จจุบัน
ขอบเขตและความหมายของการให-บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาดูจะยิ่งขยายขอบเขต
กว-างขวางยิ่งข้ึน โดยรวมไปถึงการให-บริการวิชาการแก ชุมชนตามกระแสนโยบายการเสริมสร-างความ
เข-มเข็งให-ชมชนชนบท โดยมีสถาบันหลายกลุ มที่เข-ามาขานรับบทบาทนี้อย างจริงจัง (อมรวิชช3 
นาครทรรพ, 2544: 41) 
 การบริการทางวิชาการสู ชุมชนเป<นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค3
เพ่ือให-เกิดการเรียนรู-ร วมกันระหว างสถาบันและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู-สมัยใหม กับภูมิป:ญญา
ท-องถ่ิน นอกจากนี้ยังเป<นการเพ่ิมทักษะ ความรู-ให-กับนักศึกษาในการนําความรู-ต างๆ มาประยุกต3ใช- 
ได-ฝ�กฝนทักษะด-านอาชีพตามสภาพความเป<นจริง เพ่ือให-ทราบความต-องการของสังคม ป:ญหาทาง
สังคมและร วมกันแก-ไข เพราะลําพังการเรียนการสอนภายในห-องเรียนเพียงอย างเดียวไม อาจ
ตอบสนองความต-องการของสังคมได- (สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549: 
27) 
 การบริการวิชาการแก ชุมชนเป<นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให-บริการ
วิชาการแก ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต างๆ ตามความถนัดและในด-านท่ีสถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให-บริการวิชาการอาจให-เปล าโดยไม คิดค าใช-จ ายหรืออาจคิดค าใช-จ ายตามความ
เหมาะสม ให-ท้ังองค3การภาครัฐและเอกชน องค3การอิสระ องค3การสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดย
กว-าง รูปแบบการให-บริการวิชาการมีความหลากหลาย เช น การอนุญาตให-ใช-ประโยชน3ทรัพยากรของ
สถาบัน เป<นแหล งอ-างอิงทางวิชาการให-คําปรึกษา ให-การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 
ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให-ให-บริการวิชาการนอกจากเป<นการทํา
ประโยชน3ให-สังคมแล-ว สถาบันยังได-รับประโยชน3ในด-านต างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู-และประสบการณ3
ของอาจารย3อันจะนํามาสู การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช-ประโยชน3ทางด-านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน งทาวิชาการของอาจารย3 สร-างเครือข ายกับองค3การต างๆ ซ่ึง
เป<นแหล งงานของนักศึกษาและเป<นการสร-างรายได-ของสถาบันจากากรให-บริการวิชาการด-วย 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ป.ป.) 
 การประเมินด-านการบริการทางวิชาการสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู-วิจัยให-ความหมายของ
คําว าการบริการทางวิชาการ ตามสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค3การ
มหาชน) ซ่ึงได-กําหนดไว-ว า การบริการทางวิชาการ หมายถึง การให-บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีเป<น
ประโยชน3 เป<นที่พึ่งและเป<นแหล งอ-างอิงทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
สอดคล-อง เพ่ือเสริมสร-างความม่ันคงและความเข-มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
ตลอดจนการส งเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมการ
เรียนรู-และสังคมความรู- โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต อสาธารณะ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค3การมหาชน, ม.ป.ป :,38) 
 
5. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีภาระหน-าท่ีท่ีจําเป<นจะต-องให-การศึกษาด-านวัฒนธรรมแก นักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาทุกคน เพ่ือหล อหลอมให-บัณฑิตทุกคนเข-าใจประทับใจและซาบซึ้งในคุณค าของ
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วัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษา สามารถมีบทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช น ในการอนุรักษ3
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทําหน-าท่ีเสมือนหนึ่งเป<นทํานบก้ันมิให-วัฒนธรรมต างชาติไหลเข-ามาเบียด
บังวัฒนธรรมของชาติ หน-าท่ีของสถาบันการศึกษาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ได-แก  การช วยพัฒนา
สังคมในการพัฒนานี้หมายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงต-องใช-เทคโนโลยี มาช วยอย างมาก 
สถาบันการศึกษาจําจะต-องฉลาดพอท่ีจะทํางานให-ได-ผลท้ังสองอย างคือ ใช-เทคโนโลยี มาช วยพัฒนา
สังคม ขณะเดียวกันต-องอนุรักษ3วัฒนธรรมของชาติให-ได-ด-วย ต-องพยายามให-การศึกษาแก นักศึกษาให-
เข-าใจอย างซาบซ้ึงถึงคุณค าของวัฒนธรรม ก อนที่จะได-รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาติอ่ืน การ
อนุรักษ3ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จะต-องอาศัยสื่อหลายอย างช วยกัน หอสมุดเป<นสื่อกลางการเผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติอย างดีเยี่ยม การพัฒนาปรับปรุงหอสมุดให-มีหน วยงานเก่ียวกับการอนุรักษ3
ศิลปวัฒนธรรม เป<นเรื ่องที่สถาบันการศึกษาต-องส งเสริมและสนับสนุน โดยที่หอสมุดของ
สถาบันการศึกษามีส วนหนึ่งเก็บเทป วีดีโอเทป ภาพยนตร3 หรือจานเสียงท่ีสามารถเก็บรักษาเพลงไทย
อมตะเก าๆ การแสดงละครนาฏศิลป�ของไทย ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยทุกท-องถ่ิน 
ทุกภาคไว-สําหรับอนุชนรุ นหลังได-ศึกษาค-นคว-า เป<นต-น (จิรวัฒน3 พิระสันต3, 2558) 
 การสืบทอดภูมิป:ญญาของท-องถ่ินท่ีผูกพันวิถีชีวิตในรูปแบบต างๆ เป<นมรดกท่ีตกทอดมา
ช-านาน สถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป<นสถาบันเพ่ือการพัฒนาท-องถ่ินจึงต-องทําหน-าท่ีในการทํานุ
บํารุงอนุรักษ3และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท-องถ่ินไว-อย างดีท่ีสุด ทุกคณะวิชาควรมีการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย างต อเนื่อง ในแต ละกิจกรรมจะต-องขอความร วมมือจากบุคลากร 
นักศึกษาและหน วยงานให-เป<นผู-มีส วนร วมในการดําเนินการกิจกรรมความร วมมือต างๆ โดยมี
วัตถุประสงค3เพ่ือถ ายทอดประเพณีและคุณค าต างๆ สู บุคลากรและนักศึกษา มีการติดตามประเมินผล
โครงการเพื่อการวิเคราะห3และนํามาปรับปรุงในโครงการอื่นต อไป นอกจากนี้ยังต-องมีกิจกรรม
การศึกษาท่ีโยงใยไปถึงท-องถ่ิน ศูนย3ศิลปวัฒนธรรมจะเป<นสถานท่ีรวบรวมข-อมูลเรื่องราวของท-องถ่ิน
ด-านต างๆ เพ่ือแนะนําให-คนได-รู-จักจังหวัดท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบอยู  โดยเฉพาะจังหวัดท่ีเป<นท่ีต้ัง
ของมหาวิทยาลัยอย างดีท่ีสุด ศูนย3ศิลปวัฒนธรรมจะเป<นสถานท่ีรวมภูมิป:ญญาสาขาต างๆ โดยงาน
ของศูนย3ศิลปวัฒนธรรมควรเป<นงานของทุกคณะในสถาบัน และประการสําคัญการท่ีจะทําให-ภูมิป:ญญา 
ศิลปะและวัฒนธรรมมีความหมาย มีคุณค าอย างกว-างขวางนั้น จะต-องมีส งเสริมให-ทุกคนตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งเหล านี้ และมีการเผยแพร  แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในระดับท-องถ่ินและ
ในระดับชาติ 
 การประเมินด-านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู-วิจัยให-
ความหมายของคําว า การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค3การมหาชน) ซ่ึงได-กําหนดไว-ว า การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง 
การอนุรักษ3 สืบสาน พัฒนา เผยแพร เอกลักษณ3ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิป:ญญาไทย ภูมิป:ญญา
ท-องถ่ินอันเป<นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมท้ังการสร-างสรรค3และส งเสริมภูมิป:ญญาไทยให-เป<นรากฐานของการพัฒนาองค3ความรู-ท่ี
สามารถพัฒนาสู สากล (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค3การมหาชน, 
ม.ป.ป :,43)   
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 จากการสังเคราะห3วรรณกรรม จะเห็นได-ว า ผลสําเร็จจากภารกิจหลักท้ัง 4 ประการของ
สถาบันอุดมศึกษา อันได-แก  คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและงานสร-างสรรค3 การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จะแสดงให-เห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษาท่ี
จะสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต-องการของผู-มีส วนได-เสีย และสามารถบรรลุ
ผลลัพธ3ท่ีดีข้ึนในระยะยาว ซ่ึงถือได-ว าเป<นผลลัพธ3ท่ีสําคัญอันเกิดจากความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงของสถาบันนั่นเอง แสดงให-เห็นว า การท่ีองค3การมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ท้ัง 4 
ด-าน ได-แก  การมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ(Common Determination toward 
Organizational Goals) ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to 
Change) การมุ งเน-นการจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk Management 
Process Orientation)  การประสานความร วมมือภายในองค3การ (Internal Collaboration 
Synergy) จะทําให-องค3การมีผลการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จตามเปuาหมาย (Organization 
Performance) จึงนําไปสู การทดสอบผลกระทบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงกับผลการ
ดําเนินงานขององค3การ ดังสมมติฐานท่ี 5 
 สมมติฐานท่ี 5 ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง มีอิทธิพลทางตรงต อผลการ
ดําเนินงานองค3การ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 4  โมเดลการวัดผลการดําเนินงานองค3การ 
 

การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัยนี้  ผู-วิจัยมีวัตถุประสงค3ที่จะศึกษาถึงป:จจัยเหตุและผลของ 
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยผู-วิจัยได-ทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัยของต างประเทศและในประเทศ เพ่ือนํามาพัฒนาเป<นกรอบแนวคิด โดยการสร-าง
กรอบแนวคิดสาหรับการวิจัย ผู-วิจัยใช-ทฤษฎีมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource-based View 
of the Firm: RBV) ตามแนวคิดของ Barney. (1991) และ Bass and Avolio (1994)  เนื่องจากเป<น
ทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกับแหล งท่ีมาของการสร-างความได-เปรียบทางการแข งขัน เพ่ือนํามาเป<นกรอบ

ผลการดําเนินงานองค;การ  

คุณภาพบณัฑิต 

 

งานวิจัยและงานสร�างสรรค; 
 

การบริการวชิาการ 

 

การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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แนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาเก่ียวกับ 1) ป:จจัยเหตุท่ีมีผลต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ผู-วิจัยใช-แนวคิดจากงานวิจัยของ Bekele Shibru (2011) และ 
Zablah, Bellenger  and Johnston. (2004)  ประกอบด-วย การมีอิทธิพอย างอุดมการณ3 การสร-าง
แรงบันดาลใจ การกระตุ-นป:ญญา และการคํานึงถึงความเป<นป:จเจกบุคคล ด-านประสบการณ3การ
เรียนรู-ขององค3การ ผู-วิจัยใช-การประยุกต3แนวคิดจากงานของ Mullings (2007) ประกอบด-วย 
การเรียนรู-จากองค3ความรู- การเรียนรู-จากประสบการณ3 และการเรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน ด-านการ
สนับสนุนด-านทรัพยากร ผู-วิจัยใช-แนวคิดของ Wernerfelt, (1989)  ซ่ึงเก่ียวข-องกับทรัพยากรท่ีจับ
ต-องได- และทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- 2) ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผู-วิจัยใช-แนวคิดจาก
งานของ Hilson D.A (2013) ประกอบด-วย การมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมายรวมขององค3การ ความ
พร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณา
การ และการประสานความร วมมือภายในองค3การ 3) ผลของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ี
ส งผลกระทบต อความสําเร็จของผลการดําเนินงานขององค3การ ผู-วิจัยใช-แนวคิดการบรรลุเปuาหมาย
ขององค3การเป<นเกณฑ3ในการวัด ตามแนวคิดของ Hoy and Miskel (1991) ซึ่งได-เสนอการ
ประเมินผลการดําเนินงานองค3การในรูปแบบท่ียึดเปuาหมายขององค3การเป<นหลัก โดยพิจารณาผลการ
ดําเนินงานขององค3การตามเปuาหมายท่ีกําหนดไว-ใน 4 ด-าน ประกอบด-วย คุณภาพบัณฑิต  การวิจัย
และงานสร-างสรรค3  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงสามารถแสดงได-
ดังภาพประกอบท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
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ภาพที่ 5  ตัวแบบที่ใช-ในการวิจัย  

คุณภาพบัณฑิต 

งานวิจัยและ
งานสร-างสรรค3 

การบริการ
วิชาการ 

การทํานุบํารุง  
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
Risk Management Capabilities 

ประสบการณ3การ
เรียนรู-ขององค3การ 
(Organizational 

Learning 
experience) 

ภาวะผู-นําแห งการ
เปลี่ยนแปลง

(Transformational 
Leadership) 

การสนับสนุนด-าน
ทรัพยากร 

(Resource Support) 

ผลการดําเนินงาน
(Organizational 
Performance) 

การมีอิทธิพลอย างอุดมการณ3 
(Idealized Influence or 

Charisma) 

การสร-างแรงบันดาลใจ
(Inspirational Motivation) 

การกระตุ-นป:ญญา 
(Intellectual Stimulation) 

 

การคํานึงถึงความเป<นป:จเจกบุคคล 
(Individualized Consideration) 

การเรียนรู-จากประสบการณ3 
(Experiential learning) 

การเรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน 
(Knowledge Sharing) 

การเรียนรู-จากองค3ความรู- 
(Knowledge learning) 

ทรัพยากรที่จับต-องได- 
(Tangible Resource) 

ทรัพยากรที่จับต-องไม ได- 
(Intangible Resource) 

ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อ
การเปลี่ยนแปลง 

(Readiness to Change) 

การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความ
เสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk 

Management Process Orientation) 

การประสานความร วมมือภายใน
องค3การ (Internal 

Collaboration Synergy) 

การมีปณิธานร วมกันต อเปuาหมาย
รวมขององค3การ (Common 
Determination toward 
Organizational Goals) 

H1 

H2 

H3 
H4 

H5 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัย “การพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จของผล
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” ผู.วิจัยได.นําเสนอกระบวนการในการศึกษาวิจัย
ไว. ดังนี้  
 
ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยปรากฏการณ�วิทยาด�วยการสัมภาษณ�เชิงลึกและการวิจัยเอกสารท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือสังเคราะห�องค�ประกอบตัวแบบความสามารถในการจัดการความเส่ียงท่ีมุ/งสู/ผลสําเร็จของ  
ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  

1. ผู.วิจัยเริ่มต.นศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการประยุกตE
แนวทางเชิงปรากฏการณEวิทยา(Phenomenology) เพื่อแสวงหาความรู. ความจริงจากการศึกษา 
ปรากฏการณEและประสบการณEชีวิตของมนุษยEเพ่ือใช.ในการค.นหาตัวแปร โดยผ�านกระบวนการสร.าง
ความหมายตามกระบวนทัศนEของมนุษยEที่กําหนดขึ้นเอง และเก็บข.อมูลและวิเคราะหEข.อมูลท่ี
เก่ียวข.องกับปรากฏการณEอย�างเปOนระบบ (Leedy and Ormrod, 2001) ซ่ึงผู.วิจัยเปOนผู.มีบทบาท
หลักในการเก็บข.อมูลจากผู.ให.ข.อมูลหลัก คือ ผู.บริหารสูงสุด หรือผู.บริหารท่ีรับผิดชอบดูแลงานด.าน
การจัดการความเสี่ยงโดยตรง ของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 9 แห�งโดยการลงพ้ืนท่ีในภาคสนามจาก
พ้ืนท่ีการวิจัย  เพ่ือใช.ค.นหาตัวแปร โดยมีการเก็บรวบรวมข.อมูลด.วยวิธีการสัมภาษณEเชิงลึก (In–Depth 
Interview) และใช.การสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม (Non-Participant Observation) (ทิวัตถE ศรีดํารงคE, 
2556) จากผู.บริหาร จํานวน 9 คน จนข.อมูลอ่ิมตัว (Saturation Data) จึงหยุดการสัมภาษณE และนํา
ข.อมูลท่ีได.มาสังเคราะหEองคEประกอบตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ท้ังนี้ เพ่ือ
ทราบถึงปรากฏการณEของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือค.นหารูปแบบและองคEประกอบ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ส�วนการศึกษาข.อมูลจากแหล�งทุติยภูมิ  (Secondary Sources) 
ผู.วิจัยได.ทําการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร จากหนังสือ บทความ งานวิจัยต�าง ที่มีความเก่ียวข.องกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือนํามาสังเคราะหEตัวแปรของการพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสรุปเปOนแผนผัง
แสดงกระบวนการ ดังต�อไปนี้ 
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ภาพท่ี 6 แผนผังแสดงข้ันตอนการวิจัยเอกสารท่ีเก่ียวข.องเพ่ือสังเคราะหEองคEประกอบตัวแบบ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ� งสู�ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 
 
  จากภาพท่ี 6 ผู.วิจัยเริ่มต.นจากทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข.องกับตัวแบบ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย โดยผู.วิจัยได.นําเอกสารท่ีเก่ียวข.องจํานวน 945 ฉบับมาศึกษา และนําข.อมูลท่ีได.มาจัด
กระทําในรูปแบบนิรนัย (Deductive approach) กล�าวคือ การคัดเลือกเอกสารสําหรับใช.ในงานวิจัยนี้ 
เพ่ือหาความเชื่อมโยงของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร ประกอบด.วย ภาวะผู.นําแห�งการเปลี่ยนแปลง 
ประสบการณEการเรียนรู.ขององคEการ การสนับสนุนด.านทรัพยากร ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

สังเคราะหEองคEประกอบ
ตัวแบบ 

แนวโน.มองคEประกอบของตัวแบบ 

วิจัยเอกสารท่ีเก่ียวข.อง 

เริ่มต�น 

การวิจัยเชิงปรากฏการณEวิทยา   
ด.วยการสัมภาษณEเชิงลึก 

ข.อมูลไม�ครบ 

ส้ินสุด 



70 
 

และผลการดําเนินงานขององคEการ จนสามารถสรุปความสัมพันธEระหว�างตัวแปรในตัวแบบความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยง จากนั้นนําแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องดังนี้ แนวคิดเก่ียวกับการ
จัดการความเสี่ยง แนวคิดภาวะผู.นําการเปลี่ยนแปลง แนวคิดท่ีเก่ียวกับประสบการณEการเรียนรู.ของ
องคEการ แนวคิดท่ีเก่ียวข.องการสนับสนุนทรัพยากร แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหารเชิงสถานการณE 
แนวคิดเก่ียวกับมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากรเพ่ือมาสังเคราะหEองคEประกอบท่ีเก่ียวข.องกับงานวิจัยนี้ 
แล.วจึงพัฒนาเปOนองคEประกอบของตัวแบบการวิจัยจากตัวแปรท่ีสามารถสังเคราะหEได. 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) 

1. การพัฒนาเครื่องมือของงานวิจัย 
  ผู.ศึกษาได.ใช.แบบสอบถามเปOนเครื่องมือในการวัดผล จํานวน 1 ฉบับ โดยพัฒนา 
แนวคําถามจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องแล.วนํามาประยุกตEเพ่ือสร.างเปOนข.อคําถามท่ีสอดคล.องกับ
สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข.องโดยศึกษาเอกสาร 
ดังนี้ แนวคิดและทฤษฏีที่เ กี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง แนวคิดภาวะผู .นําการเปลี่ยนแปลง 
แนวคิดท่ีเก่ียวกับประสบการณEการเรียนรู.ขององคEการ แนวคิดท่ีเก่ียวข.องการสนับสนุนทรัพยากร 
แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหารเชิงสถานการณE แนวคิดเก่ียวกับมุมมองบนพ้ืนฐานทรัพยากร 

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 ผู.วิจัยได.พัฒนาเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ได.สร.างตามความมุ�งหมายของการวิจัย กรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึน และนิยามศัพทEเฉพาะ ประกอบด.วย 
ข.อคําถาม 6 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 ข.อมูลท่ัวไปของผู.บริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 5 ข.อ 
ประกอบด.วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณEทํางานในสถานศึกษา และตําแหน�งงานใน
ปhจจุบัน ลักษณะแบบสอบถามเปOนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
   ตอนท่ี 2 ข.อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะขององคEการ จํานวน 4 ข.อ ประกอบด.วย 
ประกอบด.วย ประเภทของสถานศึกษา ระยะเวลาในการดําเนินงานของสถานศึกษา จํานวนนักศึกษา 
จํานวนบุคลากร ลักษณะแบบสอบถามเปOนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปhจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง จํานวน 37 ข.อ ประกอบด.วย ภาวะผู.นําแห�งการเปลี่ยนแปลง ประสบการณEการเรียนรู.
องคEการ การสนับสนุนด.านทรัพยากร ลักษณะแบบสอบถามเปOนแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating 
Scale) 
   ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง จํานวน 17 
ข.อ ประกอบด.วย การมีปณิธานร�วมกันต�อเปlาหมายรวมขององคEการ ความพร.อมในการปรับตัวให.ทัน
ต�อการเปลี่ยนแปลง การมุ�งเน.นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสาน
ความร�วมมือภายในองคEการ ลักษณะแบบสอบถามเปOนแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 
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   ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธEท่ีเกิดจากความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
จํานวน 15 ข.อ ประกอบด.วย คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและงานสร.างสรรคE การบริการวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ลักษณะแบบสอบถามเปOนแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 
   ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับปhญหา อุปสรรค และข.อเสนอแนะในการดําเนินงาน
ด.านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ลักษณะแบบสอบถามเปOนแบบปลายเปoด 
  2.2 นําแบบสอบถามท่ีสร.างข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจัย ท่ีได.จาก แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง เสนออาจารยEท่ีปรึกษาวิทยานิพนธEเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา
และความถูกต.องของภาษา รวมท้ังให.ข.อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก.ไขตามท่ีอาจารยEท่ีปรึกษาวิทยานิพนธE
ให.คําแนะนํา ปรับปรุงแก.ไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยEท่ีปรึกษาวิทยานิพนธEแนะนํา แล.วนําเสนอต�อ
ผู.เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให.ถูกต.องและครอบคลุมเนื้อหาของ
การวิจัย (Content Validity) ในการวิเคราะหEเชิงปริมาณ โดยใช.ค�าดัชนีความสอดคล.องระหว�างข.อ
คําถามกับนิยามปฏิบัติการ (Item-Objective Congruence : IOC) จากผู.เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 
เพ่ือประเมินคําถามแต�ละข.อในแบบสอบถามว�ามีความสอดคล.องกับเนื้อหา หรือนิยามเชิงปฏิบัติการ 
โดยให.คะแนนและนําผลคะแนนของผู.เชี่ยวชาญในแต�ละข.อมาวิเคราะหEหาค�าดัชนีความสอดคล.อง 
(ธีระ กุลสวัสด์ิ, 2556) ดังนี้ 
   ม่ันใจว�ามีความสอดคล.องท่ีวัดได. มีระดับคะแนน  =   1 
   ไม�ม่ันใจว�ามีความสอดคล.องท่ีวัดได. มีระดับคะแนน =   0 
   ม่ันใจว�าไม�มีความสอดคล.องท่ีวัดได. มีระดับคะแนน =  -1 
   จากนั้นจึงนําแบบประเมินให.ผู.ทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคล.องของคําถามกับ 
นิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาค�าความสอดคล.องโดยใช.สูตร  
 
   IOC = ∑ R  
        N  
   ∑R    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนจากผู.เชี่ยวชาญ  
   N       หมายถึง    จํานวนผู.เชี่ยวชาญ  
  2.3 ผลการประเมินจากผู.เชี่ยวชาญ  
   ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด.านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความครอบคลุมของแบบสอบถาม ความเหมาะสมและความชัดเจนของการใช.
ภาษาจาก ผู.เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบว�า ผลการวิเคราะหEความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามท้ังฉบับมีต้ังแต� 60% ข้ึนไป หรือมีค�าความสอดคล.องระหว�าง 0.60 - 
1.00 ซ่ึงตามเกณฑEท่ีใช.ในการตัดสินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ค�าท่ีคํานวณได.จะต.องมากกว�า 0.50 
(IOC > 0.50) (วรรณี แกมเกต, 2551)  แสดงว�าข.อคําถามทุกข.อในแบบสอบถามมีความสอดคล.อง
ระหว�าง ข.อคําถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงคEของการวิจัยที่ต.องการวัด มีความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหาและ มีความเหมาะสม มีความชัดเจนของภาษา และครอบคลุมเนื้อหาท่ีผู.วิจัยต.องการศึกษา 
จึงสามารถนําไปใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูล พร.อมท้ังผู.วิจัยได.ดําเนินการปรับปรุงแก.ไขคําถาม ตาม
ประเด็นท่ีผู.เชี่ยวชาญให.คําแนะนํา เช�น ปรับเรียงข.อคําถามตามลําดับความสําคัญ การแก.ไข ประเด็น
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คําถามให.มีความชัดเจน การแก.ไขภาษาท่ีไม�เปOนทางการให.เปOนทางการ การตัดคําใน ประเด็นคําถาม
ท่ีไม�จําเปOนออก 
  2.4 การทดสอบเครื่องมือ 
   การทดสอบเครื่องมือท่ีผ�านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู.เชี่ยวชาญแล.ว
นําไปทดสอบกับผู.บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาค�าอํานาจ
จําแนกรายข.อของเครื่องมือ และหาคุณภาพของเครื่องมือด.านความเท่ียง แบบสอดคล.องภายใน โดย
การหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟzา ของครอนบาค (Cronbrach’s  Alpha Coefficient) เปOนการคํานวณ
ค�าความแปรปรวนของคะแนนแต�ละส�วน และค�าความแปรปรวนของ คะแนนรวมสามารถนําไปใช.
ประมาณค�าความเชื่อม่ันของความสอดคล.องภายในท่ีค�ามีความสัมพันธEกับจํานวนข.อในแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค�า (Rating Scale) ท่ีให.คะแนนแต�ละข.อเปOน 1, 2 และ 3 หรือ 1, 2, 3, 4 และ 5 
สําหรับค�าความเชื่อม่ันแทนด.วย α (ประสพชัย พสุนนทE, 2557)  โดยเกณฑEการพิจารณาค�าความ
เชื่อม่ันควรมีค�า 0.7  ข้ึนไป ดังนี้ 
   ผลจากการตรวจสอบความเชื่อม่ันของประเด็นคําถาม พบว�า การมีอิทธิพลอย�างมี
อุดมการณE มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.922 การสร.างแรงบันดาลใจ มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
เท�ากับ 0.823 การกระตุ.นให.เกิดปhญญา มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.866 การคํานึงถึงความ
เปOนปhจเจกบุคคล มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.852 การเรียนรู.จากองคEความรู. มีค�าสัมประสิทธิ์
แอลฟา เท�ากับ 0.878 การเรียนรู.จากประสบการณE มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.898 การ
เรียนรู.จากการแลกเปลี่ยน มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.921 ทรัพยากรท่ีจับต.องได. มีค�า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.902 ทรัพยากรท่ีจับต.องไม�ได. มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.743 
การมีปณิธานร�วมกันต�อเปlาหมายรวมขององคEการ มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.941 
ความพร.อมในการปรับตัวให.ทันต�อการเปลี่ยนแปลง มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.853 การมุ�งเน.น
จัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.944 การประสาน
ความร�วมมือภายในองคEการ มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.836  ผลการดําเนินงานขององคEการ 
ด.านคุณภาพบัณฑิต มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.844  ด.านงานวิจัยและงานสร.างสรรคE  มีค�า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.888 ด.านบริการวิชาการ  มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.933 และ
ด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท�ากับ 0.957 ซ่ึงจะเห็นได.ว�า ตัวแปร
สังเกตได.จํานวน 17 ตัวแปรท่ีผู.วิจัยใช.ในการวิจัยนี้ มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อม่ันอยู�ระหว�าง 
0.743 - 0.957 ซ่ึงยอมรับได. 
   แบบสอบถาม มีผลการทดสอบค�าอํานาจจําแนกรายข.อของแบบสอบถาม จํานวน 
30 ข.อ ปรากฏว�า มีพิสัยค�าอํานาจจําแนกรายข.ออยู�ระหว�าง 0.448 – 0.933 อยู�ในเกณฑEท่ีสามารถ
จะนําไปใช.ได. โดยพิจารณาจากค�าอํานาจตั้งแต� 0.30 ขึ้นไป อยู�ในเกณฑEที่เหมาะสม (ชไมพร 
กาญจนกิจสกุล, 2555) 

3. การตรวจสอบความสอดคล.องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข.อมูลเชิงประจักษE 
  การเก็บรวบรวมข.อมูลและการวิเคราะหEข.อมูลจากประชากรกลุ�มตัวอย�างเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล.องของโมเดล 
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  3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
   ประชากรท่ีใช.ในการวิจัย ได.แก� สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 254 แห�ง 
โดยมีรายชื่อในฐานข.อมูลบริการออนไลนEของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคEการมหาชน) (www.onesqa.or.th) ใช.ประชากรในการวิจัย เปOนผู.บริหาร ตําแหน�ง 
อธิการบดี ผู.อํานวยการ ผู.บังคับการ หรือผู.รับผิดชอบดูแลด.านการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา  
เนื่องจากการวิจัยนี้ใช.แบบสอบถามเปOนเครื่องมือในการเก็บข.อมูล และใช.วิธีการเก็บรวบรวมข.อมูล
ทางไปรษณียE ซ่ึงมีข.อจํากัดในเรื่องอัตราการตอบกลับจํานวนน.อย ท้ังนี้เพ่ือให.จํานวนแบบสอบถามมี
อัตราการตอบกลับเพียงพอสําหรับใช.ในการประมวลผลและมีความน�าเชื่อถือ ผู.วิจัยจึงใช.วิธีเก็บข.อมูล
จากประชากรท้ังหมดในการวิจัย โดยในแบบสอบถามได.กําหนดให.ผู.ตอบแบบสอบถามคือ ผู.บริหาร
ของสถานศึกษาเปOนตัวแทนขององคEการในการให.ข.อมูลเก่ียวกับปhจจัยสาเหตุและผลลัพธEของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเปOนการสอบถามระดับองคEการ ผู.บริหารองคEการจึงมี
ความพร.อมและมีความเข.าใจในกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง จึงมีความน�าเชื่อถือในการให.ข.อมูลท่ี
ถูกต.องได.                          
   เนื่องจากอิทธิพลของวิธีการประมาณการ (Estimation Methods) นัยสําคัญทาง
สถิติ (Statistical Significant) อํานาจการทดสอบทางสถิติ (Statistical Power) และความตรงเชิง
ประจักษE (Empirical Validity) จึงต.องมีความรอบคอบในการกําหนดขนาดตัวอย�างท่ีเหมาะสม การ
วิจัยครั้งนี้มุ�งการวิเคราะหEแบบจําลองสมการโครงสร.าง (Structural Equation Modeling: SEM) จึง
จําเปOนต.องมีขนาดตัวอย�างท่ีสอดคล.องกับการใช.สถิติแต�ละประเภท ได.แก� การวิเคราะหEองคEประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ซ่ึงใช.วิธีการประมาณค�าพารามิเตอรEด.วยวิธีความน�าจะ
เปOนสูงสุด (Maximum Likelihood) จําเปOนต.องใช.กลุ�มตัวอย�างท่ีมีขนาดใหญ� ซ่ึงมีข.อแนะนําถึง
วิธีการกําหนดขนาดตัวอย�างที่แตกต�างกันไป โดยทั่วไปขนาดตัวอย�างสําหรับการวิเคราะหEสมการ
โครงสร.างเพ่ือให.สามารถวิเคราะหEองคEประกอบเชิงยืนยันได.อย�างเหมาะสม ควรใช.ขนาดตัวอย�างท่ี 
200 ถึง 400 สําหรับตัวแปรสังเกตจํานวน 10 ถึง 15 ตัวแปร (Meyers, Gamst, and Gusrino, 
2013: 878) นอกจากนี้ Bentler and Chou (1987: 91) แนะนําให.พิจารณาท่ีอัตราส�วนของขนาด
ตัวอย�างต�อพารามิเตอรEอิสระ ไม�ควรน.อยกว�า 5:1 ซ่ึงจํานวนตัวอย�างของงานวิจัยนี้มีจํานวน 186 
ตัวอย�างจึงเข.าเกณฑEของ Bentler and Chou (1987: 91)  Nunnally (1978: 411) แนะนําให.
พิจารณาท่ีอัตราส�วนของขนาดตัวอย�างต�อตัวแปรสังเกต ไม�ควรตํ่ากว�า 10:1 งานวิจัยนี้มีตัวแปร
สังเกตอยู�จํานวน 17 ตัวแปร จึงต.องการจํานวนตัวอย�างอย�างน.อย 170 ตัวอย�าง ดังนั้นจํานวน186 
ตัวอย�าง งานวิจัยนี้เปOนไปตามข.อเสนอของ Nunnally (1978: 411) 
  3.2 การเก็บรวบรวมข.อมูล 
   ผู.วิจัยได.ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามมีจํานวน 254 ฉบับเท�ากับกลุ�มประชากรท่ี
ใช.ในการวิจัยครั้งนี้  ขอหนังสือราชการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยแนบพร.อมกับแบบสอบถามส�งไปยังประชากรกลุ�มตัวอย�าง ได.แก� 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเพ่ือขอความอนุเคราะหEและขอความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ดําเนินการจัดส�งแบบสอบถามถึงสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทางไปรษณียE จํานวน 254 ชุด โดย
เริ่มส�งแบบสอบถามตั้งแต�วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ตามชื่อ ที่อยู�ของมหาวิทยาลัยโดยแนบซอง
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จดหมายตอบกลับไปพร.อมกับแบบสอบถาม ซ่ึงกําหนดให.ส�งจดหมายตอบกลับทางไปรษณียE ภายใน 
15 วัน ตรวจสอบความสมบูรณE ความครบถ.วนในเนื้อหาของแบบสอบถาม อัตราการตอบกลับ 
(Response Rate) ไม�ตํ่ากว�าร.อยละ 20 ของจํานวนแบบสอบถามท่ีส�งไปท้ังหมด (Aaker, Kumar 
and Day, 2001) หลังจากได.รับแบบสอบถามเม่ือครบกําหนดมีแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 
191 ฉบับ ซ่ึงมีแบบสอบถามท่ีคืนกลับผู.ส�งเนื่องจากท่ีอยู�เดิมยกเลิกไม�ทราบท่ีอยู�ใหม� จํานวน 1 ฉบับ 
และมีแบบสอบถามท่ีมีเนื้อความไม�สมบูรณEจํานวน 5 ฉบับ ผู.วิจัยจึงติดตามด.วยการสอบถามข.อมูล
ทางโทรศัพทEเพิ่มเติม และส�งแบบสอบถามตามที่อยู�เดิมอีกครั้ง เมื่อครบกําหนดวันท่ี 31 ตุลาคม 
2559 ผู.วิจัยได.ทําการตรวจสอบข.อมูลแบบสอบถาม ปรากฏว�ามีจํานวนแบบสอบถามท่ีสมบูรณEท้ังสิ้น 
186 ฉบับ รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข.อมูล 80 วัน  
  3.3 การวิเคราะหEข.อมูล 
   การวิเคราะหEข.อมูลท่ีรวบรวมได.จากแบบสอบถาม ด.วยการใช.โปรแกรมคอมพิวเตอรE
สําเร็จรูปโดยแบ�งการวิเคราะหEข.อมูลได.ดังนี้ 
   การวิเคราะหEข.อมูลทั่วไปของผู.บริหาร และข.อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย โดยวิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และนําข.อมูลท่ี
รวบรวมได.มาวิเคราะหEหาค�าทางสถิติ คือ ร.อยละ (Percentage) 
   การวิเคราะหEข.อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับ 1) ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
(การมีปณิธานร�วมกันต�อเปlาหมายรวมขององคEการ ความพร.อมในการปรับตัวให.ทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
การมุ�งเน.นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสานความร�วมมือภายใน
องคEการ) 2) ภาวะผู.นําแห�งการเปลี่ยนแปลง (การมีอิทธิพลอย�างมีอุดมการณE การสร.างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ.นทางปhญญา และการคํานึงถึงความเปOนปhจเจกบุคคล) 3) ประสบการณEการเรียนรู.องคEการ 
(การเรียนรู.จากองคEความรู. การเรียนรู.จากประสบการณE และการเรียนรู.จากการแลกเปลี่ยน) 4) การ
สนับสนุนด.านทรัพยากร (ทรัพยากรท่ีจับต.องได. ทรัพยากรท่ีจับต.องไม�ได.) และ  5) ผลการดําเนินงาน
ขององคEการ โดยวิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา และนําข.อมูลท่ีรวบรวมได.มาวิเคราะหEหาค�าทาง
สถิติ ซ่ึงประกอบด.วย ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค�าความเบ. 
(Skewness) และค�าความโด�ง (Kurtosis) โดยนําเสนอข.อมูลในรูปแบบตารางควบคู�กับการบรรยาย
และการสรุปผลการดําเนินการวิจัย และได.กําหนดการให.คะแนนคําตอบของแบบสอบถามดังนี้ (Best, 
1998: 174) 
   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด     กําหนดให. 5 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นมาก           กําหนดให. 4 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นปานกลาง    กําหนดให. 3 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นน.อย          กําหนดให. 2 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นน.อยท่ีสุด     กําหนดให. 1 คะแนน 
   จากนั้นนําค�าเฉลี่ยท่ีได.มาแปลความหมายโดยใช.เกณฑEสัมบูรณE (Absolute Criteria) 
โดยการหาค�าเฉลี่ยของระดับคะแนน แบ�งเปOน 5 ช�วง ตามระดับความสําคัญท่ีมีต�อปhจจัยต�าง ๆ ดังนี้   
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   ค�าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความเห็นอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
   ค�าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความเห็นอยู�ในระดับมาก 
   ค�าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความเห็นอยู�ในระดับปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความเห็นอยู�ในระดับน.อย 
   ค�าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความเห็นอยู�ในระดับน.อยท่ีสุด 
   การวิเคราะหEองคEประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือวิเคราะหEความตรงเชิงโครงสร.าง 
(Construct Validity) โดยวิธีการวิเคราะหEองคEประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
เพ่ือยืนยันว�าองคEประกอบท่ีได.นั้นสอดคล.องกับข.อมูลเชิงประจักษE โดยการวิเคราะหEองคEประกอบเชิง
ยืนยันอับดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะหEองคEประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) แบบแยกวิเคราะหEในแต�ละกลุ�ม
ตัวแปร 
   วิเคราะหEโมเดลสมการโครงสร.าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือ
พัฒนาแบบจําลองความสัมพันธEเชิงสาเหตุระหว�างตัวแปร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ.อม
ระหว�างตัวแปร และตรวจสอบความสอดคล.องระหว�างแบบจําลองท่ีพัฒนาข้ึนกับข.อมูลเชิงประจักษE 
ประกอบด.วยข้ันตอนดังนี้ 
   การประมาณค�าพารามิเตอรE 

1. การระบุลักษณะของแบบจําลอง (Model Specification) การศึกษาปhจจัยเชิง
สาเหตุของ ภาวะผู.นําแห�งการเปลี่ยนแปลง ประสบการณEการเรียนรู.องคEการ การสนับสนุนด.าน
ทรัพยากร ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ.อมต�อความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและผลการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ใช.แบบจําลองการวิเคราะหEความสัมพันธEเชิงเส.น 
ประกอบด.วย ตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกต โดยมีข.อตกลงเบ้ืองต.นว�าความสัมพันธEของแบบจําลอง
ท้ังหมดเปOนความสัมพันธEเชิงเส.นตรง (Linear) เปOนความสัมพันธEเชิงบวก (Positive Definite) และ
เปOนความสัมพันธEทางเดียว (Recursive Model) ระหว�างตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) 
และตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) (Byrne, 2010: 7; Kline, 2011: 13, 49, 132-133) 

2. การระบุความเปOนค�าเดียวของแบบจําลอง (Model Identification) เปOนการ
ตรวจสอบว�าแบบจําลองที่สร.างขึ้นสามารถหาผลลัพธEได.เพียงคําตอบเดียวหรือไม� แบบจําลองท่ี
สามารถระบุความค�าเดียวได.ต.องมีองศาอิสระ (df) มากกว�าศูนยE ทดสอบได.จากสูตร 1/2 [(p) (p+1)] - 
k ในขณะท่ี k คือจํานวนพารามิเตอรEท่ีไม�ทราบค�า และ p คือจํานวนตัวแปรสังเกต (กัลยา วานิชยEบัญชา, 
2556: 102-104; Hair, Jr. et al., 2010: 665) 
   การประมาณค�าพารามิเตอรEของแบบจําลอง (Model Estimation) ใช.วิธีความ
ควรจะเปOนสูงสุด (Maximum Likelihood; ML) ซ่ึงเปOนวิธีการท่ีใช.กันอย�างแพร�หลาย โดยมีหลักการ
ท่ีจะประมาณค�าของพารามิเตอรEอิสระในแบบจําลองท่ีทําให.ฟhงกEชั่นของความควรจะเปOนสูงสุด 
   การตรวจสอบความสอดคล.องของแบบจําลอง (Goodness-of-fit Measures) เพ่ือ
ศึกษาภาพรวมของแบบจําลองว�ามีความสอดคล.องกับข.อมูลเชิงประจักษEเพียงใด ใช.ค�าสถิติตรวจสอบ
ดังนี้ 
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1. ค�าไค-สแควรE (Chi-Square;	X2) เปOนค�าสถิติที่ใช.จัดความกลมกลืนระหว�าง
เมทริกซEค�าแปรปรวน-ค�าแปรปรวนร�วมของข.อมูลเชิงประจักษE กับเมทริกซEค�าแปรปรวน-   ค�าแปรปรวน
ร�วมของแบบจําลองที่สร.างขึ ้น ถ.าค�าไคสแควรEมีค�า ตํ่าเข.าใกล.ศูนยE หรือค�า p-value > .05 
หมายความว�าแบบจําลองมีความสอดคล.องกับข.อมูลเชิงประจักษE (Kline, 2011: 199) 

2. ค�าสัดส�วนไค-สแควรEต�อองศาอิสระ (Normed Chi-Square; X2/df) เนื่องจาก
ขนาดตัวอย�างมีอิทธิพลต�อค�าไค-สแควรEทําให.ยากต�อการตัดสินใจว�าแบบจําลองมีความสอดคล.องกับ
ข.อมูลเชิงประจักษEหรือไม� ค�าสัดส�วนไค-สแควรEต�อองศาอิสระจึงเปOนการปรับลดอิทธิพลของขนาด
ตัวอย�างท่ีมีต�อค�าไค-สแควรE โดยท่ัวไปยอมรับความสอดคล.องของแบบจําลองท่ีค�าสัดส�วนไค-สแควรE
ต�อองศาอิสระท่ีน.อยกว�าหรือเท�ากับ 2 (Bollen,1989) 

3. ดัชนีความสอดคล.องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index; CFI) มีค�าอยู�
ระหว�าง 0- 1 ดัชนีความสอดคล.องเปรียบเทียบ (CFI) ควรมีค�ามากกว�าหรือเท�ากับ .95 จึงถือว�า
แบบจําลองมีความสอดคล.องกับข.อมูลเชิงประจักษEอย�างยิ่ง (Kline, 2011: 208)  

4. ดัชนีวัดความสอดคล.องกลมกลืนเชิงสัมบูรณE (Absolute Fit Index) ท่ีนิยมใช.
และผู.วิจัยนามาใช.ในการพิจารณา 2 ดัชนี คือ ดัชนีวัดความสอดคล.อง (Goodness of Fit Index: 
GFI) เปOนการแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร�วมท่ีอธิบายได.ด.วยโมเดล และ
ดัชนีวัดความสอดคล.องท่ีปรับแก.ไขแล.ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เปOนการแสดง
ถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร�วมท่ีอธิบายได.ด.วยโมเดลปรับแก.ด.วยองศาความเปOน
อิสระ โดยท่ัวไปค�า GFI และค�า AGFI มีค�าระหว�าง 0 ถึง 1 ค�า ซ่ึง GFI และค�า AGFI ท่ียอมรับได.ควร
มีค�ามากกว�า 0.90   (Hair, Jr. et.al., 2010: 667)                                          

5. ดัชนีรากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค�า 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เปOนค�าสถิติท่ีใช.ในการทดสอบสมมติฐาน 
โดยค�า RMSEA ท่ีดีมากควรมีค�าน.อยกว�า 0.05 หรือมีค�าระหว�าง 0.05 ถึง 0.08 หมายถึง โมเดล
ค�อนข.างสอดคล.องกลมกลืนกับข.อมูลเชิงประจักษE ค�าระหว�าง 0.08 ถึง 0.10 แสดงว�า โมเดล
สอดคล.องกลมกลืนกับข.อมูลเชิงประจักษEเล็กน.อย และค�าท่ีมากกว�า 0.10 แสดงว�าโมเดล ยังไม�สอดคล.อง
กลมกลืนกับข.อมูลเชิงประจักษE (Streiger, 1989: 81) 
   ดังนั้น ผู.วิจัยจึงใช.เกณฑEในการตรวจสอบความสอดคล.องระหว�างแบบจําลองท่ี
ผู.วิจัยพัฒนาข้ึนกับข.อมูลเชิงประจักษE สรุปได. ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ค�าสถิติการตรวจสอบความสอดคล.องของแบบจําลองสมการโรงสร.างตามสมมติฐานกับ
ข.อมูลเชิงประจักษE 

สถิติท่ีใช.วัดความสอดคล.อง ระดับการยอมรับ 

1. ค�าไค-สแควรE (X2) 
2. ค�าสัดส�วน X2/df 
3. CFI 
4. GFI, AGFI  
5. RMSEA 

X
2 ท่ีมีนัยสําคัญ หรือค�า P-value สูงกว�า .05 

ไม�ควรเกิน 2.00 
มากกว�าหรือเท�ากับ .95 
มีค�าระหว�าง .90 – 1.00 แสดงว�าแบบจําลองมีความสอดคล.อง 
ไม�ควรเกิน .05 
  

 
   สรุปสถิติท่ีใช.ในการวิเคราะหEข.อมูล 
   การวิจัยเพ่ือทดสอบปhจจัยเหตุและผลลัพธEของความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได.ใช.สถิติในการวิเคราะหEข.อมูลดังต�อไปนี้ 

1. สถิติพ้ืนฐาน 
1.1 ร.อยละ (Percentage) 
1.2 ค�าเฉลี่ย (Mean) 
1.3 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติท่ีใช.ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 การหาค�าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ(Reliability) โดยใช.ค�าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
2.2 การหาค�าอํานาจจําแนกรายข.อ (Discrimination Power) โดยใช.เทคนิค 

Item-total Correlation 
2.3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร.าง โดยใช.วิธีการวิเคราะหEองคEประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
3. การทดสอบแบบจําลองสมการโครงสร.าง 

3.1 การวิเคราะหEองคEประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
3.2 วิเคราะหEโมเดลสมการโครงสร.าง (Structural Equation Modeling: SEM)                                    

   สัญลักษณEและอักษรย�อท่ีใช.ในการวิเคราะหEข.อมูล            
   เพื่อให.การนําเสนอข.อมูลเปOนที่เข.าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู.วิจัยได.
กําหนดอักษรย�อท่ีใช.ในการนําเสนอผลการวิเคราะหEข.อมูล ดังนี้ 
   อักษรย�อท่ีใช.แทนตัวแปร ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 อักษรย�อท่ีใช.แทนตัวแปร 
ตัวแปร อักษรย/อ 

1. ความสามารถในการจัดการความเส่ียง (Risk Management Capability)  
1.1 การมีปณิธานร�วมกันต�อเปlาหมายรวมขององคEการ   

(Common Determination toward Organizational Goals) 
1.2 ความพร.อมในการปรับตัวให.ทันต�อการเปลี่ยนแปลง 

(Readiness to Change) 
1.3 การมุ�งเน.นจัดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ  

(Integrated Risk Management Process Orientation) 
1.4 การประสานความร�วมมือภายในองคEการ  

(Internal Collaboration Synergy) 

RMC 
 

CDOG 
 

RC 
 

IRMPO 
 

ICS 
2. ภาวะผู�นําการเปล่ียนแปลง(Transformational Leadership) 

2.1 การมีอิทธิพลอย�างอุดมการณE(Idealized Influence or Charisma) 
2.2 การสร.างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 
2.3 การกระตุ.นปhญญา (Intellectual Stimulation) 
2.4 การคํานึงถึงความเปOนปhจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

TL 
II 
IM 
IS 
IC 

3. ประสบการณ�การเรียนรู�ขององค�การ (Organizational Learning 
Experience) 
3.1 การเรียนรู.จากองคEความรู. (Knowledge learning) 

OLE  
KL 

3.2 การเรียนรู.จากประสบการณE (Experiential learning) EL 
3.3 การเรียนรู.จากการแลกเปลี่ยน (Knowledge sharing) KS 

4. การสนับสนุนด�านทรัพยากร (Resource Support) 
4.1 ทรัพยากรท่ีจับต.องได. (Tangible Resource)   
4.2 ทรัพยากรท่ีจับต.องไม�ได. (Intangible Resource) 

RS  
TR 
IR 

5. ผลการดําเนินงานองค�การ (Organizational Performance) OP 

 
ข้ันตอนท่ี 3  การวิจัยด�วยการสนทนากลุ/ม (Focus Group) เพ่ือช/วยยืนยันและขยายผลการวิจัย
เชิงปริมาณ ท้ังด�านป̂จจัยท่ีส/งผลกระทบต/อความสามารถในการจัดการความเส่ียง และผลลัพธ�
ของความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
 หลังจากดําเนินการในข้ันตอนการวิจัยเชิงปริมาณแล.ว ได.ข.อสรุปปhจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง และผลลัพธEของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
เรียบร.อยแล.ว ผู.วิจัยได.ดําเนินการจัดสนทนากลุ�ม (Focus Group) ดังนี้ 
 ทําการเลือกผู.ให.ข.อมูลหลักในกลุ�มของสถาบันอุดมศึกษา จากท่ีให.ข.อมูลเชิงคุณภาพใน
ข้ันตอนที 1 โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หน�วยงาน จากหน�วยงานท่ีได.รับรางวัลด.านการบริหาร
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จัดการท่ีดี มาร�วมวงสนทนาและอภิปรายพูดคุยกัน เพ่ือช�วยยืนยันและขยายผลการวิจัยเชิงปริมาณให.
มีความชัดเจนและสมบูรณEยิ่งข้ึนโดยมุ�งประเด็น ท้ังด.านปhจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง และผลลัพธEของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง โดยมีพิธีกรเปOนผู.ดําเนิน
รายการ มีผู.จดบันทึกเปOนผู.จดย�อเนื้อหาการสนทนา และมีเทปบันทึกเสียงบันทึกรายละเอียดของการ
พูดคุย หลักจากดําเนินการสนทนากลุ�ม เพ่ือเพ่ือช�วยยืนยันและขยายผลการวิจัยเชิงปริมาณให.มีความ
ชัดเจนและจะได.ตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
ซ่ึงสามารถเขียนแผนภาพข้ันตอนได.ดังภาพท่ี 7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 7  Flow Chart แสดงข้ันตอนการสนทนากลุ�มเพ่ือหาข.อสรุปร�วมเชิงกลุ�ม 
 
 ท้ังนี้ ผู.วิจัยได.สรุปแผนผังกระบวนการวิจัยการพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�ผลสําเร็จของผลการดําเนินงาน ได.ดังภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 

ปhจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  
และผลลัพธEของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

สนทนากลุ�ม 

เร่ิมต�น 

ข.อมูลเชิงลึกเพ่ือขยายหรือเพ่ิมความลึกของข.อมูลเชิงปรมิาณ 

ปฏิเสธ 

สิ้นสุด 
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ภาพท่ี 8 แผนผังกระบวนการวิจัยการพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ�งสู�
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงาน 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได�รับ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข.อง กรอบแนวคิดในการวิจยั 

2. การวิจยัเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณEเชิงลึก 
ร�วมกับการศึกษาข.อมูลจาก
แหล�งทุติยภูม ิ

1. จัดทําแบบสัมภาษณEแบบกึ่ง
โครงสร.าง 
2. หาคุณภาพของแบบสัมภาษณE 
3. สัมภาษณEเชิงลึก ร�วมกบัการศึกษา
ข.อมูลจากแหล�งทุติยภูม ิ
4.วิเคราะหEผลการวิจยัเพื่อยืนยันตัว
แปรในการวิจยั 
 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อ
ยืนยันตัวแปรในการวิจัย 

3. การวิจยัเชิงปริมาณ 

1. จัดทําแบบสอบถามการวจิัย 
2. หาคุณภาพของแบบสอบถามการ
วิจัย 
3. เก็บข.อมูลโดยส�งแบบสอบถามทาง
ไปรษณียE 
4.ตรวจสอบความสมบูรณEของแบบ
สอบ 

ข.อมูลสําหรับใช.ในการวิเคราะหE 

4. วิเคราะหEข.อมูลเชิง
ปริมาณ วิเคราะหEหาความสัมพันธEเชิงสาเหตุ 

(Causal Research) โดยใช.สถิติสมการ
โครงสร.าง SEM 

5. การสนทนากลุ�มเพื่อหา
สรุปร�วมเชิงกลุ�ม 

ผลการวิเคราะหEข.อมูลการวิจัย
เชิงปริมาณ  

เลือกพื้นท่ีการสนทนากลุ�ม ร�วมประชุม
เพื่อหาข.อสรุปร�วม  

ข.อมูลเชิงลึกเพื่อขยายและเพิ่ม
ความลึกของการวิจยัเชิง
ปริมาณ 

6. สรุปผลการวิจยั สรุปผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ และอภิปรายผล และให.
ข.อเสนอแนะแนวทางการวิจยั  

รายงานผลการวิจัย เร่ืองการ
พัฒนาโมเดลความสามารถใน
การจัดการความเส่ียงท่ีมุ�งสู�
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย 
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จากภาพท่ี 8 ผู.วิจัยจึงสามารถสรุปกระบวนการวิจัยการพัฒนาตัวแบบความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยเริ่มจากการวิจัยเอกสาร (Document 
Research) เพ่ือหาองคEประกอบตัวแปรและนํามาสังเคราะหEเปOนองคEประกอบของตัวแปรเพ่ือให.ได.
แนวโน.มองคEประกอบตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) เริ่มจากพัฒนาเครื่องมือท่ีเปOน      
ตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงขององคEการท่ีใช.สําหรับงานวิจัยในนี้ ไปตรวจสอบ
คุณภาพ (IOC) และหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟzา ของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha Coefficient) 
และวิเคราะหEองคEประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) กับวิเคราะหEสมการ
โครงสร.าง (SEM) เพ่ือวิเคราะหEหาความสัมพันธEเชิงสาเหตุ (Causal Research) จนได.ตัวแบบตัวแบบ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แล.วนําตัวแบบดังกล�าว
ไปหาฉันทามติด.วยการสนทนากลุ�ม (Focus Group) เพ่ือให.ได.ข.อมูลเชิงลึกและขยายผลของการวิจัย
เชิงปริมาณ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู ผลสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผู-วิจัยได-นําเสนอผลการวิเคราะห/ข-อมูล
ตามลําดับ ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงปรากฏการณ/วิทยาด-วยการสัมภาษณ/เชิงลึกและการวิจัยเอกสาร 
เพ่ือสังเคราะห/องค/ประกอบตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห/ข-อมูลเชิงปริมาณ 
ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะห/ข-อมูลเชิงคุณภาพ ด-วยการสนทนากลุ มเก่ียวกับป7จจัยท่ีส งผลกระทบ

ต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง และผลลัพธ/ของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 1. การวิเคราะห/ข-อมูลเชิงคุณภาพ ได-นําเสนอผลการวิเคราะห/ข-อมูลตามลําดับ ดังนี้  

  1.1 องค/ประกอบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย  

  1.2 รูปแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
 2. การวิเคราะห/ข-อมูลเชิงปริมาณ ได-นําเสนอผลการวิเคราะห/ข-อมูลตามลําดับ ดังนี้  

  2.1 ข-อมูลสถานภาพส วนตัวของผู-ตอบแบบสอบถาม  
  2.2 ข-อมูลท่ัวไปขององค/การ 
  2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  
  2.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  
  2.5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ/ท่ีเกิดจากความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  
  2.6 ผลการวิเคราะห/การตรวจสอบข-อมูลก อนการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-าง  
  2.7 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยัน  
  2.8 ผลการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-างตามสมมติฐานการวิจัย  

 3. สําหรับการวิเคราะห/ข-อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสนทนากลุ ม (Focus Group) ได-
นําเสนอผลการวิเคราะห/ข-อมูลตามลําดับ ดังนี้  

  3.1 ป7จจัยท่ีส งผลกระทบต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  
  3.2 ผลลัพธ/ของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

 
ข้ันตอนท่ี 1  ผลการวิจัยเชิงปรากฏการณ�วิทยาเพ่ือสังเคราะห�องค�ประกอบตัวแบบการความสามารถ
ในการจัดการความเส่ียงของสถาบันอุดมศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการการสัมภาษณ�เชิงลึก     
(In-depth Interview) และองค�ประกอบของความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
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  การวิจัยนี้เปJนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดย
ประยุกต/แนวคิดการวิจัยเชิงปรากฏการณ/วิทยา เพ่ือศึกษาเรียนรู-และทําความเข-าใจในกระบวนการท่ี
ถูกสร-างความหมายข้ึนตามโลกทัศน/ของตนเอง ซ่ึงต-องศึกษาจากปรากฏการณ/ทางสังคม ท่ีเก่ียวข-อง
กับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง โดยได-ใช-วิธีวิทยาปรากฏการณ/วิทยา (Phenomenology) 
มาพัฒนาและตรวจสอบ (verify) จากการเก็บข-อมูลและวิเคราะห/ข-อมูลท่ีเก่ียวข-องกับปรากฏการณ/
นั้นๆ อย างเปJนระบบ (Leedy and Ormrod, 2001) เพ่ือใช- ในการค-นหาตัวแปร โดยการลงพ้ืนท่ีใน
ภาคสนามจากพื้นที่การวิจัย โดยการเก็บข-อมูลและวิเคราะห/ข-อมูลท่ีเก่ียวข-องกับปรากฏการณ/
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง อย างเปJนระบบ และอาศัยกระบวนการเก็บข-อมูลด-วยวิธีการ
สัมภาษณ/เชิงลึก (In–Depth Interview) (ทิวัตถ/ ศรีดํารงค/, 2556) โดยข-อมูลท่ีนํามาวิเคราะห/จะต-อง
เปJนข-อมูลท่ีให-รายละเอียดเก่ียวกับปรากฏการณ/ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงขององค/การท่ี
อย างรอบด-าน เพ่ือให-การศึกษาเปJนไปตามวัตถุประสงค/ของการวิจัย ผู-วิจัยกําหนดผู-ให-ข-อมูลหลัก คือ 
ผู-บริหารที่รับผิดชอบงานด-านการจัดการความเสี่ยงโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา และใช-การสุ ม
ตัวอย างเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) เพ่ือทําการสัมภาษณ/เชิงลึกกับผู-ให-ข-อมูลหลักจนข-อมูล
ท่ีได-เกิดข้ึนซํ้าๆ และไม มีข-อมูลใหม  เกิดข้ึนเพ่ิมเติมอีกระหว างการรวบรวมข-อมูล จึงถือว าข-อมูลอ่ิมตัว 
(Saturation Data) ผู-วิจัยจึงหยุดการสัมภาษณ/ และนําข-อมูลท่ีได-จากผู-ให-ข-อมูลหลักมาวิเคราะห/
ข-อมูลเบ้ืองต-นเพ่ือให-ได-ประเภทมโนทัศน/ (Conceptual Categories) (วิโรจน/ สารรัตนะ, 2556) 
จากนั้นนําไปสู การอภิปราย เพ่ือให-สอดคล-องกับประเภทมโนทัศน/และแสดงความสัมพันธ/ท่ีบูรณาการ
สิ่งต างๆเข-าด-วยกัน (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2006) เพ่ือศึกษาองค/ประกอบและรูปแบบของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย วิเคราะห/ข-อมูล
ตามลําดับข้ันตอน ดังต อไปนี้ 1. นําข-อมูลท่ีได-จากการสัมภาษณ/เชิงลึกมาถอดเทปบันทึกเสียง 2. นํา
ข-อมูลท่ีได-จากการถอดเทป การบันทึกภาคสนาม และจากการสังเกตในพ้ืนท่ี มาอ านทวนซํ้าหลายๆ
รอบ พยายามสังเกตความหมาย ของคําบรรยายทุกข้ันตอน ตัดสิ่งท่ีไม เก่ียวข-องออก ให-เหลือเฉพาะแก น
(Core) จากนั้นถอดรหัสข-อความ (Coding) ออกจากบทสนทนาแล-วพิจารณา ประเด็นย อย 
(Categories or Sub themes) (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2006)  3. สรุปรวมประเภทของเรื่องหรือ
ประเด็นย อยท่ีได-ท่ีมีเนื้อหาเข-ากลุ มกัน รวบยอดเข-าเปJนเรื่องเดียวกัน ในข้ันตอนนี้เรียกว า การสรุป
ประเด็นหลัก (Themes) 4 พิจารณาแต ละประเด็นและความหมายของคํา การตอบสนองของผู-ให-
ข-อมูลหรือผู-มีส วนร วมในแต ละเหตุการณ/ จนเรื่องท่ีตอบสนองกลายเปJนแบบอย าง (Exemplars) หรือ
เปJนเรื่องที่สามารถ อธิบายความหมายของสถานการณ/นั้นๆได- 5.การจําแนกข-อมูลที่ได-ตาม
ความหมาย ท่ี สามารถอธิบายการกระทําต างๆท่ี เปJนลักษณะเฉพาะ ได-อย างสมบูรณ/ ซ่ึงจะทําให-เกิด
ความเข-าใจภายใต- บริบทนั้นๆ  สําหรับการวิเคราะห/ข-อมูลจะใช-แนวทางของ การแปลความข-อมูล
ตามแนวคิดของ เลียวนาร/ด (Leonard’s method)  เน-นท่ีประสบการณ/และความรู-เดิมของผู-วิจัยท่ีมี
ต อเรื่องท่ีจะศึกษา จะทําให-ผู-วิจัยสามารถเข-าใจประสบการณ/ของบุคคลในเรื่องท่ีจะศึกษาได-เปJนอย าง
ดีร วมกับการแสดงข-อค-นพบสามารถสรุปผลการวิจัยได-ตามลําดับ ดังนี้ 
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1.1 องค�ประกอบของความสามารถในการจัดการความเส่ียงของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย  

   จากการศึกษา พบว า ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง เกิดข้ึนได- ผู-บริหารมี
ส วนสําคัญในการนําศักยภาพของบุคลากรในการระบุ วิเคราะห/ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธ/กับกิจกรรม หน-าท่ี และกระบวนการทํางานเพ่ือให-องค/การสามารถลด
ความเสียหายท่ีส งผลกระทบต อเปqาหมาย และสามารถสร-างคุณค าให-เกิดข้ึนกับองค/การ องค/ประกอบ
ของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบ งออกเปJน 6 ด-านหลัก ได-แก   

1.1.1 การตระหนักถึงเปqาหมายขององค/การ (Awareness Goals) 
    การท่ีองค/กรสามารถดําเนินงานจนประสบผลสําเร็จตามเปqาหมายท่ีกําหนดไว- 
โดยเปqาหมายขององค/การต-องมีความชัดเจน (Clearly Organization Goals) คนในองค/กรรู-
เปqาหมายเข-าใจวัตถุประสงค/ท่ีแท-จริงขององค/การท่ีเราทํางานอยู อย างชัดเจน โปร งใสทุกระดับ ไม มี
วาระซ อนเร-นและต-องแสดงให-เห็นตลอดเวลาท้ังคําพูดและการกระทํา ถ-ามีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง เปqาหมายต-องแจ-งให-บุคคลทุกระดับ ให-เข-าใจ ไม ใช แจ-งเพ่ือรับทราบ ข-อมูลท่ีได-จากการ
สัมภาษณ/มีรายละเอียด ดังนี้ 
    การมองที่นโยบายเปJนหลัก ผู -บริหารต-องให-ความสําคัญ ตระหนักถึง
ความเสี่ยงในอนาคตท่ีจะกระทบต อการบรรลุเปqาหมายและวัตถุประสงค/ขององค/การมีการติดตาม
และประเมินผล ต-องวิเคราะห/งานให-ออกและรับรู-เปqาหมายท่ีชัดเจนท้ัง ผลผลิตระยะสั้น และระยะยาว 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559) 
    การมองท่ียุทธศาสตร/ขององค/การเปJนหลัก รวมถึงนโยบายต-องมีความ
ชัดเจน มุมมองของผู-บริหารต-องกว-าง สามารถทํางานได-ภายใต-ความเสี่ยง ติดตามความก-าวหน-า ตาม
ผลของตัวชี้วัดว าเปJนไปตามวัตถุประสงค/หรือเปqาหมายหรือไม  ต-องทราบวัฒนธรรมองค/การ และ
ตระหนักถึงความเสี่ยงในอนาคตว าจะทําให-องค/การไม สามารถบรรลุเปqาหมายและวัตถุประสงค/
หรือไม  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/, 2559) 
    นโยบายมีส วนสําคัญมาก ต-องมีนโยบายข-อกําหนดให-ชัดเจน อย าละเลย 
ไม อย างนั้นจะเกิดความเคยชิน เม่ือระยะเวลาผ านไประยะเวลาหนึ่ง จะไม ทํา ส งผลให-การบรรลุ
เปqาหมายและวัตถุประสงค/เปJนไปได-ยาก (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559) 
    การจัดทํากลยุทธ/ของมหาวิทยาลัย ต-องมองทุกมิติ สิ่งที่ต-องมองก อนคือ
เปqาหมายว าอย างไร เราจะบรรลุได-หรือไม นั้น อยู ที่นโยบาย มีเปqาหมายร วมกันเปJนตัวนํา ต-องมี
วิสัยทัศน/ร วมกัน (วิทยาลัยชุมชน, 2559) 
    ต-องมีกลยุทธ/ท่ีชัดเจน สามารถเชื่อมกลยุทธ/ไปสู อีกกลยุทธ/หนึ่งได- สามารถ
มองไปสู เปqาหมายท่ีชัดเจนขึ้นได- จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค/ทั้ง 4 ด-านตามพันธกิจท่ีกําหนดได- 
(วิทยาลัยบรมราชชนนี เพชรบุรี, 2559)  
    ต-องเข-าใจยุทธ/ศาสตร/ตามแผนร วมกัน เข-าใจธรรมชาติของงาน ต้ังเปqาหมาย
และตัวชี้วัด เพ่ือบรรลุเปqาหมาย มีป7จจัยแวดล-อมท่ีทําให-เกิดความเสี่ยงมาก การเข-าใจธรรมชาติของ
งาน กระบวนการของงาน ข้ันตอนต างๆ เช น ความเข-าใจ เอกสาร ข้ันตอน การปฏิบัติ เข-าใจระเบียบ
ท่ีเก่ียวข-อง เช น ระเบียบพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ-าง ระเบียบงานสารบรรณ งานการเงินเข-าใจสมรรถนะ
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ของคนในองค/การ อย าทํางานแบบเคยชิน เพราะจะมองทุกอย างเหมือนกันหมด (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร/ธานี, 2559) 

1.1.2 ค านิยมร วมในองค/การ (Shared Values) 
   ค านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือร วมกันโดยสมาชิกขององค/กรท่ีได-กลายเปJน

รากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู-บริหารภายในองค/กร หรืออาจ
เรียกว าวัฒนธรรมองค/กร รากฐานของวัฒนธรรมองค/กรก็คือ ความเชื่อ ค านิยมท่ีสร-างรากฐานทาง
ปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค/กร โดยท่ัวไปแล-วความเชื่อจะสะท-อนให-เห็นถึงบุคลิกภาพและเปqาหมาย
ของผู-ก อต้ังหรือผู-บริหารระดับสูง ต อมาความเชื่อเหล านั้นจะกําหนดบรรทัดฐาน เปJนพฤติกรรม
ประจําวันข้ึนมาภายในองค/กร เม่ือค านิยมและความเชื่อได-ถูกยอมรับท่ัวท้ังองค/การและบุคลากร
กระทําตามค านิยมเหล านั้นแล-วองค/การก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเข-มแข็ง  
   วิสัยทัศน/ขององค/การและวัฒนธรรมองค/การมีส วนสําคัญท่ีจําทําให-องค/การ
ประสบผลสําเร็จ ต-องมีความร วมมือกันเพ่ือไปให-ถึงจุดมุ งหมายนั้น(วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559)  
   วัฒนธรรมองค/การต-องมีความเข-มแข็ง จะทําให-สามารถตัดสินใจแก-ไขงานในแต ละ
ส วนงานได-อย างทันท วงที (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559)   
   ผู-บริหารต-องวางระบบงาน ต-องมี Best Practice สร-างค านิยมร วมกันให-ได-ภายใน
องค/การ จะทําให-ทุกคนมองเห็นเปqาหมายรวมกันได-  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559) 

1.1.3 การลดโอกาสท่ีจะเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน (Decreasing 
Chances of Operational Loss)  

   การท่ีองค/การสามารถลดเหตุการณ/ หรือป7จจัยท่ีจะทําให-หน วยงานสูญเสีย
ท้ังท่ีเปJนรูปตัวเงินและไม ใช ตัวเงิน เช นรายได- ชื่อเสียง ลูกค-า ผลการดําเนินงาน การบริหารป7จจัยและ
ควบคุมกิจกรรมรวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต ละโอกาสท่ีองค/การจะเกิด
ความเสียหาย เพ่ือให-ระดับและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู ในระดับท่ีองค/กร
ยอมรับได- ประเมินได- ควบคุมและตรวจสอบได-อย างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปqาหมายของ
องค/กรเปJนสําคัญ ข-อมูลท่ีได-จากการสัมภาษณ/มีรายละเอียด ดังนี้ 
    มีการต้ังคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง และนาํไปผูกโยงกับการประกัน
คุณภาพ ซ่ึงคณะกรรมการมากจากทุกหน วยงานเปJนกรรมการ ประชุมทุก 2 เดือน เพ่ือจัดทําแผน 
และหาสาเหตุ ผลกระทบท่ีจะเกิดการสูญเสีย หากมีความเสี่ยงเกิดข้ึน เราดูแผนกันทุก 2 เดือน โดย
การดําเนินงาน 2 บริบทคือ การดําเนินงานในส วนของวิทยาลัย ต-องช วยตนเอง เช น การสํารองข-อมูล 
ระบบไฟ และในส วนของโรงแรมดุสิตธานี ท่ีเปJนบริษัทในตลาดหลักทรัพย/ ก็มีกระบวนการจัดทําเพ่ือ
ดูแลความเสี่ยงในส วนนั้น ท้ังในรูปของการลงทุนและไม ลงทุน เนื่องจากเปJนมหาวิทยาลัยเอกชนมีผล
ต อสังคมมาก เพราะฉะนั้นการดําเนินงาน เพ่ือจะลดโอกาสท่ีจะเกิดการสูญเสียมีความสําคัญมาก 
(วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559) 
    มหาวิทยาลัยมีหน วยงานตรวจสอบภายในเปJนหน วยงานกลาง สิ้นปxจะมีการ
รายงาน ให-คณะกรรมการทราบถึงป7ญหาต างๆ เพ่ือดําเนินการแก-ไข นําความเสี่ยงไปผูกกับระบบ
ประกันคุณภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559) 
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    กําหนดตัวชี้วัด กําหนดกิจกรรม เพ่ือให-ป7จจัยเสี่ยงท่ีแท-จริงลดลง กิจกรรม
บางอย างต-องลดลงด-วย มุ งเน-นกระบวนการ มีคณะกรรมการเปJนผู-บริหารตามกรอบยุทธศาสตร/ 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/, 2559) 

1.1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน (Increasing Working Efficiency)  
   การท่ีองค/การสามารถบริหารงานให-สําเร็จตามเปqาหมาย โดยมีต-นทุน

ค าใช-จ ายท่ีไม สูงมากนัก บุคลากรในองค/การสามารถแสดงบทบาทและทําหน-าท่ีได-อย างถูกต-อง
เหมาะสมจะต-องไม มีจุดอ อนท่ีเปJนสาระสําคัญ และความเสี่ยงจะต-องได-รับการบริหารจัดการให-อยู 
ภายใต-ระดับความเสี่ยงท่ีองค/การยอมรับได- ข-อมูลท่ีได-จากการสัมภาษณ/มีรายละเอียด ดังนี้ 
    ต-องสร-างความรู-ความเข-าใจให-กับบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรให-มีความรู-
ความเข-าใจเรื่องขององค/การและความเสี่ยง มีความตระหนักถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การจัด
อบรมเปJนวิธีการหนึ่งท่ีจะช วยให-สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให-เกิดข้ึนได- (วิทยาลัยชุมชน, 2559) 
    ให-ความรู-ความเข-าใจเรื่องความเสี่ยงโดยใช-หลักการ COSO ตามแนวทางท่ี
หน วยงานหลักให-ใช- มีการประชุมให-ความรู- ให-ผู-บริหารเข-าใจ และผู-บริหารหน วยงานย อย ต-อง
สนับสนุน เข-าใจ ความเสี่ยง ในแบบเดียวกัน (วิทยาลัยบรมราชชนนี เพชรบุรี, 2559)  
    การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย/เปJนสิ่งท่ีสําคัญ ท่ีเราให-ความสําคัญมากใน
การพัฒนาบุคลากร อาจารย/ให-มีคุณภาพ มีการฝ|กสอน เน-นความรู- เพ่ือมี Style ของมหาวิทยาลัย 
อาจารย/สามารถออกไปหาความรู-ได-ตลอดเวลา (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559)  
    หน วยงานตรวจสอบภายในเปJนหน วยงานกลาง ให-ความรู- เก่ียวกับความเสี่ยง 
และได-นําวิทยากรท่ีมีความรู-จากคลังจังหวัดมาให-ความรู-ในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานด-านต างๆ เช น 
การจัดซ้ือจัดจ-าง การเบิกจากในระบบ E-GPและพัฒนาระบบ HRM เพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ังสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนเพ่ือความก-าวหน-าของแต ละบุคคล เพ่ิมสวัสดิการให-กับบุคลากร วิเคราะห/
กรอบของงาน ควบคู กันไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559) 
    สนับสนุนทรัพยากร อบรมให-ความรู- เพ่ือนําองค/ความรู-ท่ีได-จากการอบรมมา
ใช-ในการเพ่ิมมูลค าเพ่ิมให-กับองค/การ ดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA จะช วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานให-ดีข้ึน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559) 

1.1.5 การช วยในด-านกระบวนการภายใน (Helping Internal Process)  
   การท่ีองค/การนําข-อมูล (สารสนเทศ) ในอดีต ป7จจุบัน และแนวโน-ม 

(Trends) มาคิดวิเคราะห/ เพ่ือหาวิธีการท่ีดี และเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการสําหรับอนาคตโดย
การพิจารณาวัตถุประสงค/เปqาหมาย ทรัพยากรท่ีมี รวมท้ังป7ญหาท่ีมีหรือท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ข-อมูลท่ีได-จากการสัมภาษณ/มีรายละเอียด ดังนี้ 
    มีการจัดสรระเวลา วิเคราะห/กระบวนการป7จจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยงร วมกัน 
มีความร วมมือในการทํางานร วมกัน มีการสื่อสารท่ีชัดเจน กลยุทธ/เชื่อมกลยุทธ/นําเทคโนโลยีเข-ามา
เพ่ือช วยพัฒนาด-านการวางแผนภายในองค/การได-ดียิ่งข้ึน(วิทยาลัยบรมราชชนนี เพชรบุรี, 2559)    
    มีการ Update ความรู-เกี่ยวกับงานด-านโรงแรม ของวิทยาลัยดุสิตธานี 
อาจารย/สามารถแลกเปลี่ยนความรู- มีทําให-ทราบป7ญหา และวิธีการแก-ไข และให-อาจารย/ผู-ใหญ มาเปJน
พ่ีเลี้ยงรุ นใหม  จัดอบรมความรู-ให-กับอาจารย/น-องๆ ให-ความรู-การปฏิบัติ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ต-องปฏิบัติ
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อย างไร มีการสื่อสารผ านออนไลน/  เนื่องจากเปJนมหาวิทยาลัยเอกชนมีผลต อสังคมมาก เพราะฉะนั้น
การดําเนินงานภายในมีส วนสําคัญมาก (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559)  
    ผู-บริหารมีส วนสําคัญในการจัดวางระบบท่ีเหมาะสม จัดหางบประมาณสร-าง
วัฒนธรรมองค/การผ านระบบกลไกลต างๆ มีการประสานความร วมมือจะช วยให-เกิดความสําเร็จได- 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559) 

1.1.6 ร วมมือร วมใจ และทํางานเปJนทีม (More Collaboration and Teamwork)  
   เพ่ิมบทบาทของการทํางานร วมกันให-มากข้ึน พร-อมท้ังประสานงานกันเพ่ือ

เผชิญกับการแก-ป7ญหาต างๆ ท่ีองค/การด-วยกัน ไม ควรเก่ียงงาน ให-นึกอยู ในใจเสมอว า องค/การนี้เปJน
สิ่งท่ีให-กําเนิดทุกสิ่งกับตัวเรา  สร-างทัศนคติกับตัวเองและผู-ร วมงานอยู เสมอ การทํางานเปJนทีมนั้น
ทุกคนต-องออกแรง ออกความคิดเห็นร วมกัน เพ่ือให-ได-มาในสิ่งท่ีดีท่ีสุด พร-อมท้ังให-ความร วมมือกับ
องค/การอย างเต็มท่ีในทุกเรื่อง ไม ว าจะขอความร วมมืออะไร เช น การประหยัดค าใช-จ าย การประหยัด
พลังงานต างๆ เปJนต-น ทุกคนต-องต้ังใจและมุ งม่ันในการทํางาน 
    ความร วมมือเปJนสิ่งสําคัญ เริ่มต-นองค/การต-องเปJนหลักในการทํา ต อมาต-อง
หาวิธีการที่ดีที่สุดในการดําเนินงานร วมกันเพื่อแก-ไขป7ญหาที่เกิดขึ้น ทํางานเชิงรุกมากข้ึน ให-มี
หน วยงานท่ีดูแลลงไปดูพ้ืนท่ี การจัดการความเสี่ยงเดิมทําแล-วตอบโจทย/หรือไม  ต-องรู-จริง หน วยงานหลัก
จะมองภาพรวมในองค/การและต-องสามารถตอบโจทย/ได-จริง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559) 
    การประสานความร วมมือ เปJนสิ่งจําเปJนท่ีต-องมีในองค/การ จะทําให-สามารถ
วิเคราะห/ป7ญหา และหาแนวทางปqองกันร วมกันหรือแก-ไข ได-อย างทันท วงที  ป7ญหาใดเร งด วน ต-อง
ดําเนินการก อน ทบทวนป7ญหาอยู เสมอ ไม แบ งแยก(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559) 
    ทุกหน วยงานต-องร วมมือกัน โดยดูได-จากการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยได-ช วยกัน ประสานงานกัน ทําให-สําเร็จลุล วงไปได- เนื่องจากทุกคนมีความต้ังใจในการ
ทํางานและเห็นเปqาหมายว าหากทําได-ผ านประเมินไม ใช หน วยงานเรา แต เปJนทั้งมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร/, 2559) 

    ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปองค/ประกอบของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงในประเทศไทย ได-ดังภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9 สรุปองค/ประกอบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในประเทศไทย 
 

1.2 รูปแบบของความสามารถในการจัดการความเส่ียงในประเทศไทย 
   จากการศึกษารูปแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในประเทศไทย พบว า 

สามารถสรุปรูปแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในประเทศไทยออกเปJน 4 ด-านหลัก มี
รายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 การมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ (Common Determination 
toward Organizational) จากการศึกษา พบว าผู-บริหารต-องกําหนดทิศทาง นโยบาย สร-างความรู-
ความเข-าใจ สร-างความรู-สึกร วมในการที่จะบรรลุเปqาหมายขององค/การร วมกัน เพื่อให-ทุกคนใน
องค/การเห็นภาพความเสี่ยงที่ชัดเจน เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความเสี่ยง พร-อมท่ีจะให-
ความร วมมือและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือประโยชน/ท่ีจะเกิดข้ึนต อองค/การ
และบุคลากรท้ังในป7จจุบันและอนาคต ข-อมูลท่ีได-จากการสัมภาษณ/ มีรายละเอียดดังนี้ 
    ผู-บริหาร ต-องเห็นความสําคัญเปJนอันอับแรก ภาวะผู-นําในองค/การเปJนสิ่ง
สําคัญโดยเฉพาะในหน วยงานราชการ ผู-นําต-องให-ความสําคัญมอบหมายงานอย างจริงจัง ในการ
รับผิดชอบ เพ่ือสามารถจัดองค/การได-เปJนอย างดี ผู-บริหารต-องสร-างความรู-ความเข-าใจ กํากับให-คนใน
องค/การรับรู-และสามารถวิเคราะห/ความเสี่ยงได- เพ่ือสามารถบรรลุเปqาหมายขององค/การ (มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร/, 2559) 
 
 

ความสามารถในการ
จัดการความเสีย่ง 

 

ค านิยมร วมในองค/การ 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การทํางาน การช วยในด-าน

กระบวนการภายใน 

ร วมมือร วมใจ 
และทํางานเปJน

ทีม 

การตระหนักถึง
เปqาหมายของ

องค/การ 

การลดโอกาสท่ีจะ
เกิดการสูญเสีย

จากการ
ดําเนินงาน 
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    วิสัยทัศน/ขององค/การ วัฒนธรรมองค/การ เปqาหมายขององค/การ ท่ีจะเปJน 1 
ใน 3 ขององค/การด-านการบริการท้ังความรู-และโรงแรมนั้น ผู-บริหารต-องสร-างความตระหนักให-กับ
บุคลากร ให-มีเปqาหมายร วมกัน เพ่ือท่ีจะสามาถนําพาองค/การไปสู จุดมุ งหมายตามท่ีต้ังวิสัยทัศน/ได- 
(วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559) 
    ผู-บริหารต-องเข-าใจยุทธศาสตร/ ตามท่ีกําหนดไว-ในแผน เข-าใจธรรมชาติของ
งานต้ังเปqาหมาย ตัวชี้วัด เพ่ือให-บรรลุเปqาหมาย ซ่ึงผู-บริหารต-องทราบว ามีป7จจัยแวดล-อมท่ีทําให-เกิด
ความเสี่ยง จึงจําเปJนต-องกําหนดทิศทางเปqาหมายให-มีความชัดเจน และถ ายทอด สร-างความรู-ความ
เข-าใจให-กับบุคลากรในหน วยงานรับทราบข-อมูล และปฏิบัติร วมกันให-บรรลุเปqาหมายนั้น (มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร/ธานี, 2559) 
    การส งเสริมให-บุคลากรมีความเข-าใจในบทบาทหน-าท่ี และเข-าใจความเสี่ยง
ท่ีเกิดข้ึนในการที่ตนปฏิบัติ จะทราบถึงผลสําเร็จว าจะเกิดข้ึนได-อย างไร ทุกคนต-องตระหนักมี
เปqาหมายการทํางานท่ีชัดเจน เปJนหน-าท่ีของผู-บริหารในการสร-างความเข-าใจ(วิทยาลัยชุมชน, 2559)  

1.2.2 ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to 
Change)  

   จากการศึกษา พบว า ถือเปJนหนึ่งในคุณลักษณะสําคัญขององค/การ องค/การ
ต างๆ จําต-องแสวงหายุทธศาสตร/และวิธีการเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล าว ผ านการไวต อ
การเรียนรู-ต อคู แข งพร-อมกับแสวงหาองค/ความรู-ต างๆ เพื่อสร-างความได-เปรียบในการแข งขันใน
อนาคตให-แก องค/การ องค/การต-องเตรียมความพร-อมระบบการจัดการความเสี่ยงให-มีความพร-อมใน
การจัดทํามาตรการ ขจัดหรือควบคุมความเสี่ยงต างๆเอาไว-ล วงหน-า เม่ือเกิดเหตุการณ/ข้ึน ระบบต-อง
มีสมรรถนะท่ีดีพอในการตอบโต-ภัยแต ละชนิดอย างได-ผลและทันเวลาเปJนกระบวนการปกปqองชีวิต
และทรัพย/สินขององค/การ ท่ีได-ผลและทันเวลาเม่ือเหตุการณ/สิ้นสุดลงแล-วองค/การสามารถดําเนินการ
ต อไปได-โดยปกติให-เร็วท่ีสุด ข-อมูลท่ีได-จากการสัมภาษณ/ มีรายละเอียดดังนี้ 
    มองท่ีตัวกลยุทธ/ นโยบายหลัก  3 ประการ ได-แก  การวิจัย ประชาชน สังคม 
ผู-บริหารต-องพร-อมรับการเปลี่ยนแปลง มุมมองของผู-บริหาร ต-องให-ความสําคัญกับการแสวงหา
ความรู- การเรียนรู-เปJนสิ่งสําคัญ ตระหนักถึงความเสี่ยงในอนาคต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/, 2559)  
    ผู-บริหารต-องเข-าใจงาน และสิ่งแวดล-อมท่ีเกิดข้ึน ต-องมีการติดตาม บริหารงาน
เชิงรุก ใส ใจกระบวนการให-มากข้ึน จึงจะสําเร็จได- (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559) 
    ผู-บริหารให-ความสําคัญกับทรัพยากรมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําลังจะ
เปลี่ยนเปJนมหาวิทยาลัยในกํากับ เดิมต-องอิงกับกฎหมายของราชการ ต อไปจะต-องปรับเปลี่ยน
กฎหมายใหม  ผู-บริหารต-องคิดแล-วว าวันนี้จะจัดการกับอะไรบ-าง ต-องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2559) 
    มหาวิทยาลัยให-ความรู-พร-อมรับการเหตุการณ/ฉุกเฉิน โดยดําเนินการควบคู 
ไปกับการเรียนการสอน เม่ือเกิดเหตุการณ/สามารถรับมือได-ทันทีเพราะทุกคนมีความรู-แล-วว าจะต-อง
ทําอะไรบ-าง (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559) 
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1.2.3 การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated 
Risk Management Process Orientation)  

   จากการศึกษาพบว า ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านการมุ งเน-น
จัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สะท-อนให-เห็นถึงการกําหนดแผนกลยุทธ/ ท่ีต-องใช-
ทักษะ ความสามารถของ ผู-บริหารในการสร-างความเข-าใจให-ทุกคนตระหนักถึงภัยวิกฤต ความเสี่ยง 
ในการปฏิบัติอย างเปJนระบบ ต อเนื่อง มีรูปแบบกลยุทธ/ท่ีชัดเจนต้ังแต การวางแผน โดยใช-หลักการ
จัดการความเสี่ยงประกอบด-วย การระบุ วิเคราะห/ การควบคุม โดยมุ งเน-นการลดโอกาสและ
ผลกระทบต อเปqาหมายขององค/การสะท-อนให-เห็นถึงการนําสภาพแวดล-อมท้ังภายในและภายนอกเข-า
มาวิเคราะห/ในการจัดทําแผน และดําเนินการตามแผนนําแผนกลยุทธ/ไปปฏิบัติสะท-อนให-เห็นถึง
ทักษะ และความสามารถขององค/การในการใช-ทรัพยากรอย างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมสุดท-ายท่ี
สําคัญในการติดตามและปรับปรุงจะเห็นว าในทุกงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับการจัดการความเสี่ยง
จําเปJนต-องมีการติดตามตรวจสอบเพ่ือสามารถนําความเสี่ยงท่ีหลงเหลืออยู มาทบทวนและปรับปรุง
การแก-ไขต อไป ข-อมูลท่ีได-จากการสัมภาษณ/ มีรายละเอียดดังนี้ 
    ความเข-าใจเรื่องของความเสี่ยงของบุคลากร สามารถคิดวิเคราะห/ความเสี่ยง
ในงานด-านได-ก อนว าต-องทําอย างไรให-ดีข้ึน อะไรคือประเด็นความเสี่ยงในงานท่ีทําอยู  คนทํางานต-องรู-
ก อน รู-องค/ประกอบของงาน รู-กระบวนการ(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559) 
    ความเสี่ยงตามพันธกิจ เช น งานวิจัยไม สะท-อน การวิเคราะห/หาประเด็น
ความเสี่ยงนี้ต-องให-ถูกหลักต้ังแต ต-น ให-คณะกรรมการท่ีผ านการอบรมและรู-เรื่องอย างแท-จริงประชุม
ประเด็นสําคัญ รายงานการประเมินผลหน วยงานตามตัวชี้วัด ใช-เกณฑ/ตามพันธกิจท้ัง 4  เอารายงาน
มาดูเปJนแนวปฏิบัติท่ีใช-แนวทางท่ีทําได- (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2559) 
    ต-องมีการจัดสรรเวลา สนับสนุนการวิเคราะห/ป7จจัยเสี่ยง จัดกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงอย างจริงจัง ผู-บริหารต-องสนับสนุน เข-าใจอย างจริงจังเปJนตัวอย างให-กับคนใน
องค/การ (วิทยาลัยบรมราชชนนี เพชรบุรี, 2559) 
    การสนับสนุนทรัพยากร ในการจัดทําความเสี่ยง การควบคุมภายในการมี
ตัวชี้วัด จัดทําแผนกลยุทธ/ด-านความเสี่ยงโดยมองให-ครอบคลุมทุกมิติ (วิทยาลัยชุมชนตราด, 2559) 
    กระบวนการจัดการความเสี่ยง สามารถทําให-ทราบว าป7ญหาใดเร งด วนควร
ดําเนินการก อน ทบทวนป7ญหาว าเรื่องใดมาก อนหลัง แก-ป7ญหาวิเคราะห/ป7ญหา เพ่ือดูผลกระทบท่ี
มากก อน ผลกระทบท่ีน-อย (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559) 

1.2.4 การประสานความร วมมือภายในองค/การ (Internal Collaboration Synergy) 
   จากการศึกษาพบว า เม่ือองค/การมีความสามารถในการสื่อสาร ประสาน

ความร วมมือระหว างหน วยงานภายในองค/การทําให-เกิดการสร-างความสัมพันธ/ภายในองค/การ เกิด
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและข-อมูลร วมกันจะช วยแก-ป7ญหาด-านข-อจํากัดเรื่องทรัพยากรท่ีอาจไม 
เพียงพอต อบุคลากรท้ังหมดขององค/การ โดยใช-บุคลากรภายในองค/การท่ีมีความเชี่ยวชาญมาช วย
สร-างความรู-ความเข-าใจในการดําเนินงานด-านจัดการความเสี่ยง อีกท้ังทําให-เกิดการตอบสนองความ
ต-องการของบุคลากรภายในและภายนอกองค/การได-อย างรวดเร็ว ข-อมูลท่ีได-จากการสัมภาษณ/ มี
รายละเอียดดังนี้ 
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    การมีส วนร วมเปJนสิ่งสําคัญในการทําให-เกิดความสําเร็จในการบรรลุ
เปqาหมายขององค/การร วมกันแก-ป7ญหาของงานท่ีเก่ียวเนื่องกัน ผู-บริหารให-ทรัพยากรในการทํางาน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559) 
    การจัดทําความเสี่ยง ต-องทําทุกหน วยงาน โดยการดูจากท่ีประเมิน QA ต-อง
มีหน วยงานหรือองค/การรองรับ มีหน วยงานประสานงาน ต-องมีการร วมมือกันทุกฝ�าย มหาวิทยาลัย
จะให-หน วยตรวจสอบภายในเปJนกลไกล ในการดูแลการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, 2559) 
    การทํางานเปJนทีม และมีเปqาหมายจะช วยให-เกิดผลสําเร็จในการทํางาน
รวมถึงการมีเครือข ายให-ความรู-ระหว างกัน การมีส วนร วมกับชุมชนสามารถทําให-งานบรรลุเปqาหมาย
ได- ถ-าร วมมือกัน (วิทยาลัยชุมชนตราด, 2559) 
    การสื่อสารท่ีชัดเจน มีกลยุทธ/ชัดเจน มีความร วมมือกันจะนําไปสู ผลการ
ดําเนินงานท่ีตรงกับวัตถุประสงค/ มีการสร-างความรู-ร วมกัน แลกเปลี่ยนองค/ความรู-การทํา KM มีส วน
ช วยได-มาก (วิทยาลัยบรมราชชนนี เพชรบุรี, 2559) 
    ความหลากหลายของคนท่ีมาอยู ร วมกัน ทําให-ระบบมีความยากข้ึนการดูแล
คนในองค/การให-มีความเข-าใจกัน ทําให-การบริหารจัดการง ายขึ้น อย าปล อยปะละเลย ต-องมีการ
พูดคุยกัน ไม แบ งแยกคนออกจากกัน เพราะเปJนระบบใหญ  ต-องดูแลฟ7นเฟ�องต างๆ แก-ป7ญหาท่ีต-น
ทาง ทําเอกสาร นําป7ญหามาพูดคุยกันในแต ละภาคเรียน หารือในท่ีประชุม ต้ังตุ�กตา Case Study มา
เรียนรู-ซ่ึงกันและกัน รู-จักป7ญหาวิธีการแก-ร วมกัน จะทําให-ประสบผลสําเร็จ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, 2559) 
    ดังนั้น จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเสนอรูปแบบความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได-ดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10  รูปแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   แบ ง
ออกเปJน 4 ด-านหลัก ประกอบด-วย ด-านการมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ  
ด-านความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง ด-านการมุ งเน-นจัดกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการและด-านการประสานความร วมมือภายในองค/การ 

 
2. ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

  ในการศึกษาดําเนินการข้ันตอนนี้ ผู-วิจัยได-ศึกษาวิจัยเชิงเอกสารอย างมีระบบแบบมี
โครงสร-าง (Systematic Documentary Research) จากหนังสือ บทความ งานวิจัยต างๆท่ีมีความ
เก่ียวข-องกับงานวิจัยนี้ (Scott, 1990) ประกอบด-วยเอกสารปฐมภูมิ คือ เอกสารท่ีระบุถึงเหตุการณ/
ในลักษณะประจักษ/พยาน และเอกสารทุติยภูมิ คือ เอกสารท่ีมิได-มีลักษณะประจักษ/พยาน (Bailey, 
1994) เพ่ือนํามาสังเคราะห/ตัวแปรของการพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของ
สถาบันอุดมศึกษา พบว าแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข-องผู-วิจัยสามารถนํามาพัฒนาเปJนตัว
แบบการความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา มีจํานวนมาก โดยผู-วิจัยนํามา
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข-องจํานวน 945 ฉบับ และนํางานวิจัยท่ีเก่ียวข-องท้ังหมดมาคัดเลือกเฉพาะท่ีมี
ความเก่ียวข-องกับการพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา 

การมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวม
ขององค/การ 

ความสามารถในการจัดการ 

ความเสี่ยง 

-การตระหนักถึงปqาหมายขององค/การ 
-ค านิยมร วม 
-การลดโอกาสท่ีจะเกิดการสญูเสีย
จากการดําเนินงาน 
-การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
-การช วยในด-านกระบวนการภายใน 
-ร วมมือร วมใจและทํางานเปJนทีม 
 

ความพร-อมใน
การปรับตัวให-ทัน

ต อการ
เปลี่ยนแปลง 

 

การประสาน
ความร วมมือ

ภายในองค/การ 

 

การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการ
ความเสีย่งเชิงบูรณาการ 
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และนําเอกสารท่ีคัดเลือกแล-วมาจัดกลุ มตามตัวแปรท่ีเก่ียวข-องกับการพัฒนาตัวแบบลดความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และนําข-อมูลที่ได-มาจัดกระทําใน
รูปแบบนิรนัย (Deductive approach) กล าวคือ การคัดเลือกเอกสารสําหรับใช-ในงานวิจัยนี้ เพ่ือหา
ความเชื่อมโยงของตัวแปรท้ัง 5 ตัวแปร ประกอบด-วย ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ/
การเรียนรู-ขององค/การ การสนับสนุนด-านทรัพยากร ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง และผล
การดําเนินงานขององค/การ กับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) 
โดยประยุกต/แนวคิดทฤษฎีปรากฏการณ/วิทยา (Phenomenology) เกี่ยวกับปรากฏการณ/และ
องค/ประกอบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีสอดคล-องกันจนสามารถ
สรุปความสัมพันธ/ระหว างตัวแปรในตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ได-ดังภาพท่ี 11 
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ภาพที่  11  สรุปความสัมพันธ/ระหว างตัวแปรในตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

 

 

คุณภาพบัณฑิต 

งานวิจัยและ
งานสร-างสรรค/ 

การบริการ
วิชาการ 

การทํานุบํารุง
ศิลปและ
วัฒนธรรม 

 
ความสามารถในการจัดการความ

เสี่ยง 
Risk Management 

Capabilities 

ประสบการณ�การเรียนรู�
ขององค�การ 

(Organizational 
Learning experience) 

ภาวะผู�นําแหVงการ
เปลี่ยนแปลง

(Transformational 
Leadership) 

การสนบัสนุนด�าน
ทรัพยากร 

(Resource Support) 

ผลการดําเนินงาน

(Organization
al 

Performance) 

การมีอทิธิพลอย างอุดมการณ/
(Idealized Influence or Charisma) 

การสร-างแรงบันดาลใจ
(Inspirational Motivation) 

การกระตุ-นป7ญญา 
(Intellectual Stimulation) 
 
การคํานึงถึงความเปJนป7จเจกบุคคล 
(Individualized Consideration) 

การเรียนรู-จากประสบการณ/ 
(Experiential learning) 

การเรียนรู-จากการ
แลกเปลี่ยน  

การเรียนรู-จากองค/ความรู- 
 (Knowledge learning)   

ทรัพยากรที่จับต-องได-  
(Tangible Resource)   

ทรัพยากรที่จับต-องไม ได- 
 (Intangible Resource) 

ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อ
การเปลี่ยนแปลง 

(Readiness to Change) 

 

การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความ
เสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk 

Management Process Orientation) 

 

การประสานความร วมมือภายใน
องค/การ (Internal 
Collaboration Synergy) 
 

การมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวม
ขององค/การ (Common 
Determination toward 
Organizational Goals) 

Bass & Avolio (1994) 

Mullings (2007) 

Wenerfelt (1989) 

Hoy &  Miskel (1991) 
อัญชนา พานิช (2550) 

Hilson D.A (2013)  
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ข้ันตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 
 ผลการศึกษาองค/ประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร-างความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
 ในส วนนี้เปJนการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โมเดลสมการ
โครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสามารถแสดงผลการศึกษาได-ดังนี้ 
 สัญลักษณ/ท่ีใช-ในการการวิเคราะห/ข-อมูล 
 เพ่ือให-เกิดความเข-าใจร วมกัน ในการนําเสนอผลการวิเคราะห/ข-อมูลนี้ ผู-วิจัยได-กําหนด
และแปลความหมายของสัญลักษณ/ท่ีใช-แทนค าสถิติและตัวแปรต างๆ มีรายละเอียดดังต อไปนี้ 
 Mean   หมายถึง  ค าเฉลี่ย   
 SD    หมายถึง  ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 Chi-Square  หมายถึง   ค าไค-สแควร/ 
 df    หมายถึง   ค าองศาแห งความเปJนอิสระ 
 RMSEA   หมายถึง   ค ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
 CFI    หมายถึง   ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
 GFI   หมายถึง  ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
 AGFI   หมายถึง   ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว 
 p-value  หมายถึง  ค าความน าจะเปJนทางสถิติ 
 DE    หมายถึง  อิทธิพลทางตรง 
 IE    หมายถึง  อิทธิพลทางอ-อม 
 TE    หมายถึง  อิทธิพลโดยรวม 
 CDOG   หมายถึง  การมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ 
 RC    หมายถึง  ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง 
 IRMPO   หมายถึง  การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
 ICS   หมายถึง  การประสานความร วมมือภายในองค/การ 
 II    หมายถึง  การมีอิทธิพลอย างอุดมการณ/ 
 IM    หมายถึง  การสร-างแรงบันดาลใจ 
 IS    หมายถึง  การกระตุ-นให-เกิดป7ญญา 
 IC    หมายถึง  การคํานึงถึงความเปJนป7จเจกบุคคล 
 KL    หมายถึง  การเรียนรู-จากองค/ความรู- 
 EL    หมายถึง  การเรียนรู-จากประสบการณ/ 
 KS    หมายถึง  การเรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน 
 TR    หมายถึง  ทรัพยากรท่ีจับต-องได- 
 IR    หมายถึง  ทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- 
 QG   หมายถึง  คุณภาพบัณฑิต 
 RCW   หมายถึง  งานวิจัยและงานสร-างสรรค/ 
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 ASS   หมายถึง  บริการวิชาการ 
 PAC   หมายถึง  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สVวนท่ี 1 ข�อมูลสVวนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 5 ค าความถ่ีและร-อยละของข-อมูลส วนบุคคลของผู-ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร�อยละ 
ชาย 97 52.15 
หญิง 89 47.85 

รวม 186 100.00 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว า กลุ มตัวอย างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส วนใหญ เปJน
เพศชาย จํานวน 97 คน คิดเปJนร-อยละ 52.15 และเปJนเพศหญิง จํานวน 89 คน คิดเปJนร-อยละ 
47.85 
 
ตารางท่ี 6 ค าความถ่ีและร-อยละของข-อมูลส วนบุคคลของผู-ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร�อยละ 
น-อยกว า 30 5 2.69 
30-40 38 20.43 
41-50 59 31.72 
มากกว า 50 84 45.16 

รวม 186 100.00 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว า กลุ มตัวอย างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส วนใหญ มีอายุ 
มากกว า 50 จํานวน 84 คน คิดเปJนร-อยละ 45.16 และ41-50  จํานวน 59 คน คิดเปJนร-อยละ 31.72 
 
ตารางท่ี 7  ค าความถ่ีและร-อยละของข-อมูลส วนบุคคลของผู-ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ

การศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน ร�อยละ 

ปริญญาตรี 15 8.06 
ปริญญาโท 94 50.54 
ปริญญาเอก 77 41.40 

รวม 186 100.00 
 

 จากตารางท่ี 7  พบว า กลุ มตัวอย างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส วนใหญ มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 94 คน คิดเปJนร-อยละ 50.54 และปริญญาเอก จํานวน 77 คน 
คิดเปJนร-อยละ 41.40 
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ตารางท่ี 8  ค าความถ่ีและร-อยละของข-อมูลส วนบุคคลของผู-ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณ/
การทํางานในสถานศึกษา  

ประสบการณ�การทํางานในสถานศึกษา จํานวน ร�อยละ 
น-อยกว า 10 ปx 31 16.67 
10 - 20 ปx 68 36.56 
21 - 30 ปx 41 22.04 
มากกว า 30 ปx 46 24.73 

รวม 186 100.00 
 

 จากตารางที่ 8 พบว า กลุ มตัวอย างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส วนใหญ มี
ประสบการณ/การทํางานในสถานศึกษา 10 - 20 ปx จํานวน 68 คน คิดเปJนร-อยละ 35.56 และ 
มากกว า 30 ปx จํานวน 46 คน คิดเปJนร-อยละ 24.73 
 
ตารางท่ี 9  ค าความถ่ีและร-อยละของข-อมูลส วนบุคคลของผู-ตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหน ง

ป7จจุบัน 
ตําแหนVงป[จจุบัน จํานวน ร�อยละ 

อธิการบดี 13 6.99 
ผู-อํานวยการ 38 20.43 
ผู-รับผิดชอบดูแลด-านการจัดการความเสี่ยง 135 72.58 

รวม 186 100.00 
 

 จากตารางที่ 9 พบว า กลุ มตัวอย างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส วนใหญ มี
ตําแหน งป7จจุบันผู-รับผิดชอบดูแลด-านการจัดการความเสี่ยง จํานวน 135 คน คิดเปJนร-อยละ 72.58 
และผู-อํานวยการ  จํานวน 38 คน คิดเปJนร-อยละ 20.43 
 
ตารางท่ี 10  ค าความถ่ีและร-อยละของข-อมูลส วนบุคคลของผู-ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท

ของสถานศึกษา 
ประเภทของสถานศึกษา จํานวน ร�อยละ 

มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 15 8.06 
มหาวิทยาลัยเอกชน 60 32.26 
มหาวิทยาลัยรัฐ 20 10.75 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 34 18.28 
มหาวิทยาลัยราชมงคล 6 3.23 
วิทยาลัยชุมชน 12 6.45 
สถาบันเฉพาะทาง 39 20.97 

รวม 186 100.00 
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 จากตารางท่ี 10  พบว า กลุ มตัวอย างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส วนใหญ มี
ประเภทของสถานศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 60 คน คิดเปJนร-อยละ 32.26 และสถาบันเฉพาะทาง  
จํานวน  39 คน คิดเปJนร-อยละ 20.97 
 
ตารางท่ี 11 ค าความถ่ีและร-อยละของข-อมูลส วนบุคคลของผู-ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาใน

การดําเนินงานของสถานศึกษา  
ระยะเวลาในการดําเนินงานของสถานศึกษา จํานวน ร�อยละ 

น-อยกว า 30 ปx 80 43.01 
31 - 40 ปx 35 18.82 
41 - 50 ปx 35 18.82 
มากกว า 50 ปx 36 19.35 

รวม 186 100.00 
 

 จากตารางที่ 11 พบว า กลุ มตัวอย างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส วนใหญ มี
ระยะเวลาในการดําเนินงานของสถานศึกษา น-อยกว า 30 ปx จํานวน 80  คน คิดเปJนร-อยละ 43.01   
และ มากกว า 50 ปx จํานวน  36 คน คิดเปJนร-อยละ  19.35 
 
ตารางท่ี 12 ค าความถ่ีและร-อยละของข-อมูลส วนบุคคลของผู-ตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวน

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา จํานวน ร�อยละ 

น-อยกว า 10,000 คน 117 62.90 
10,000 - 20,000 คน 45 24.19 
20,001 - 30,000 คน 7 3.76 
มากกว า 30,000 คน 17 9.14 

รวม 186 100.00 
 

 จากตารางท่ี 12 พบว า กลุ มตัวอย างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส วนใหญ มี
จํานวนนักศึกษา น-อยกว า 10,000 คน จํานวน 117 คน คิดเปJนร-อยละ62.90 และ 10,000 - 20,000 
คน จํานวน 45 คน คิดเปJนร-อยละ 24.19 
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ตารางท่ี 13 ค าความถ่ีและร-อยละของข-อมูลส วนบุคคลของผู-ตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวน
บุคลากร 

จํานวนบุคลากร จํานวน ร�อยละ 
น-อยกว า 300 คน 95 51.08 
300 - 500 คน 24 12.90 
501 - 700 คน 21 11.29 
มากกว า 700 คน 46 24.73 

รวม 186 100.00 
 

 จากตารางที่ 13 พบว า กลุ มตัวอย างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส วนใหญ มี
จํานวนบุคลากรน-อยกว า 300 คน จํานวน 95 คน คิดเปJนร-อยละ 51.08 และ มากกว า 700 คน 
จํานวน  46 คน คิดเปJนร-อยละ  24.73 
 สVวนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับป[จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถใน
การจัดการความเส่ียง 
 
ตารางท่ี 14  ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ด-านการมี
อิทธิพลอย างอุดมการณ/ 

ภาวะผู�นําแหVงการเปล่ียนแปลง 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการมีอิทธิพลอย างอุดมการณ/  
1. ผู-บริหารมหาวิทยาลัยประพฤติตน
เปJนแบบอย างท่ีดีให-กับบุคลากร 

0 0 18 101 67 
4.26 0.62 มาก 

0.00 0.00 9.68 54.30 36.02 
2. ผู-บริหารปฏิบัติตนเพ่ือสร-างความ
เคารพยกย องศรัทธาและความ
ไว-วางใจให-เกิดข้ึนกับบุคลากร 

0 0 18 95 73 
4.30 0.64 มาก 

0.00 0.00 9.68 51.08 39.25 

3. ผู-บริหารปฏิบัติตนให-บุคลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในตัวผู-บริหาร 

0 0 28 93 65 
4.20 0.68 มาก 

0.00 0.00 15.05 50.00 34.95 
4. ผู-บริหารเปJนผู-มีวิสัยทัศน/ในการ
บริหารงานและสามารถนาพาองค/การ
ไปสู ความสําเร็จได- 

0 0 22 74 90 
4.37 0.69 มาก 

0.00 0.00 11.83 39.78 48.39 

รวมเฉลี่ย      4.28 0.60 มาก 
 
 จากตารางท่ี 14 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ด-านการมีอิทธิพลอย างอุดมการณ/ มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผู-บริหารเปJน    
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ผู-มีวิสัยทัศน/ในการบริหารงานและสามารถนาพาองค/การไปสู ความสําเร็จได- (Mean = 4.37) ผู-บริหาร
ปฏิบัติตนเพ่ือสร-างความเคารพยกย องศรัทธาและความไว-วางใจให-เกิดข้ึนกับบุคลากร (Mean = 4.30) 
และ ผู-บริหารมหาวิทยาลัยประพฤติตนเปJนแบบอย างท่ีดีให-กับบุคลากร (Mean = 4.26) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 15 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ด-านการสร-างแรง
บันดาลใจ 

ภาวะผู�นําแหVงการเปล่ียนแปลง 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการสร-างแรงบันดาลใจ 
1. ผู-บริหารสร-างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ-น
ให-บุคลากรปฏิบัติงานได-บรรลุ
เปqาหมายขององค/การอย างต อเนื่อง 

0 0 38 86 62 

4.13 0.72 
มาก 

0.00 0.00 20.43 46.24 33.33 
2. ผู-บริหารแสดงออกถึงความมุ งม่ัน
ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจเพ่ือให-
บรรลุเปqาหมายขององค/การ 

0 0 17 83 86 

4.37 0.65 
มาก 

0.00 0.00 9.14 44.62 46.24 
3. ผู-บริหารสร-างเปqาหมายท่ีท-าท-าย
ให-กับบุคลากรอยู เสมอ 

0 0 29 97 60 
4.17 0.67 

มาก 
0.00 0.00 15.59 52.15 32.26 

4. ผู-บริหารส งเสริมให-บุคลากร
มองเห็นเปqาหมายขององค/การร วมกัน 

0 0 20 93 73 
4.28 0.65 

มาก 
0.00 0.00 10.75 50.00 39.25 

รวมเฉลี่ย      4.24 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี 15 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ด-านการสร-างแรงบันดาลใจ มีความคิดเห็นโดยรวม 
อยู ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผู-บริหารแสดงออกถึง
ความมุ งมั่นในการปฏิบัติงานตามพันธกิจเพ่ือให-บรรลุเปqาหมายขององค/การ (Mean = 4.37)  
ผู-บริหารส งเสริมให-บุคลากรมองเห็นเปqาหมายขององค/การร วมกัน (Mean = 4.28) และผู-บริหารสร-าง
เปqาหมายท่ีท-าท-ายให-กับบุคลากรอยู เสมอ (Mean = 4.17) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ด-านการกระตุ-น
ให-เกิดป7ญญา 

ภาวะผู�นําแหVงการเปล่ียนแปลง 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการกระตุ-นให-เกิดป7ญญา 
1. ผู-บริหารสนับสนุนให-บุคลากร
สร-างสรรค/วิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ ท่ี
เปJนประโยชน/ต อมหาวิทยาลัย 

0 0 26 100 60 
4.18 0.66 มาก 

0.00 0.00 13.98 53.76 32.26 

2. ผู-บริหารส งเสริมให-บุคลากรพัฒนา
ความรู- และความสามารถของตนเอง
อย างต อเนื่อง 

0 0 19 84 83 
4.34 0.66 มาก 

0.00 0.00 10.22 45.16 44.62 

3. ผู-บริหารส งเสริมและให-โอกาส
บุคลากรได-แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต าง ๆ อยู เสมอ 

0 0 29 90 67 
4.20 0.69 มาก 

0.00 0.00 15.59 48.39 36.02 

4. ผู-บริหารสนับสนุนให-บุคลากร
เรียนรู-วิธีการแก-ป7ญหาในการ
ปฏิบัติงานด-วยตนเองอย างสร-างสรรค/ 

0 0 37 77 72 
4.19 0.74 มาก 

0.00 0.00 19.89 41.40 38.71 

รวมเฉลี่ย      4.23 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 16 พบว า ความคิดเห็นเกี่ยวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ด-านการกระตุ-นให-เกิดป7ญญา มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผู-บริหาร
ส งเสริมให-บุคลากรพัฒนาความรู- และความสามารถของตนเองอย างต อเนื่อง (Mean = 4.34)  
ผู-บริหารส งเสริมและให-โอกาสบุคลากรได-แสดงความคิดเห็นในเรื่องต าง ๆ อยู เสมอ (Mean = 4.20) 
และผู-บริหารสนับสนุนให-บุคลากรเรียนรู-วิธีการแก-ป7ญหาในการปฏิบัติงานด-วยตนเองอย างสร-างสรรค/ 
(Mean = 4.19) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 

ตารางท่ี 17  ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ด-านการคํานึงถึง
ความเปJนป7จเจกบุคคล 

ภาวะผู�นําแหVงการเปล่ียนแปลง 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการคํานึงถึงความเปJนป7จเจกบุคคล 
1. ผู-บริหารมีความเข-าใจความ
แตกต างระหว างบุคคลเปJนอย างดี 

0 0 44 91 51 
4.04 0.72 มาก 

0.00 0.00 23.66 48.92 27.42 
2. ผู-บริหารให-ความสําคัญการ
บริหารงานบนพ้ืนฐานของความ
แตกต างระหว างบุคคล 

0 0 56 93 37 
3.90 0.70 มาก 

0.00 0.00 30.11 50.00 19.89 

3. ผู-บริหารดูแลเอาใจใส บุคลากรโดย
พิจารณาเปJนรายบุคคล 

0 5 77 76 28 
3.68 0.76 มาก 

0.00 2.69 41.40 40.86 15.05 
4. ผู-บริหารรับฟ7งความคิดเห็นของ
บุคลากรแต ละคนเสมอ 

0 0 57 87 42 
3.92 0.73 มาก 

0.00 0.00 30.65 46.77 22.58 
5. ผู-บริหารทําให-บุคลากรแต ละคน
รู-สึกมีคุณค าในตนเอง 

0 0 48 93 45 
3.98 0.71 มาก 

0.00 0.00 25.81 50.00 24.19 
รวมเฉลี่ย      3.90 0.57 มาก 

 
 จากตารางท่ี 17 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ด-านการคํานึงถึงความเปJนป7จเจกบุคคล มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผู-บริหารมี
ความเข-าใจความแตกต างระหว างบุคคลเปJนอย างดี (Mean = 4.04) ผู-บริหารทําให-บุคลากรแต ละคน
รู-สึกมีคุณค าในตนเอง (Mean = 3.98) และผู-บริหารรับฟ7งความคิดเห็นของบุคลากรแต ละคนเสมอ 
(Mean = 3.92) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 18 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ ด-าน
ประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 
ประสบการณ� 

การเรียนรู�ขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการเรียนรู-จากองค/ความรู- 
1. ผู-บริหารส งเสริมและสนับสนุนให-
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย าง
ต อเนื่อง 

0 0 25 83 78 
4.28 0.69 มาก 

0.00 0.00 13.44 44.62 41.94 

2. ผู-บริหารส งเสริมให-บุคลากรมีการ
คิดและเรียนรู-สิ่งต างๆ ด-วยตนเอง 
เพ่ือให-ได-ความรู-ท่ีถูกต-องท้ังมุมกว-าง
และมุมลึก 

0 0 35 98 53 

4.10 0.68 มาก 
0.00 0.00 18.82 52.69 28.49 

3. ผู-บริหารเป�ดโอกาสให-บุคลากร
พัฒนาองค/ความรู-ใหม  เพ่ือเปJน
ประโยชน/ในการปฏิบัติงาน 

0 0 32 81 73 
4.22 0.72 มาก 

0.00 0.00 17.20 43.55 39.25 

4. ผู-บริหารส งเสริมให-บุคลากร
แสวงหาข-อมูลท่ีจะช วยปรับปรุงการ
ทางานเสมอ 

0 0 3 93 90 
4.47 0.53 มาก 

0.00 0.00 1.61 50.00 48.39 

รวมเฉลี่ย      4.27  0.58  มาก 
 

 จากตารางท่ี 18 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 
มีความคิดเห็นโดยรวม อยู ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ 
ผู-บริหารส งเสริมให-บุคลากรแสวงหาข-อมูลที่จะช วยปรับปรุงการทางานเสมอ (Mean = 4.47)  
ผู-บริหารส งเสริมและสนับสนุนให-บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย างต อเนื่อง (Mean = 4.28) และ
ผู-บริหารเป�ดโอกาสให-บุคลากรพัฒนาองค/ความรู-ใหม  เพ่ือเปJนประโยชน/ในการปฏิบัติงาน (Mean = 4.22) 
ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 19 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ ด-านการ
เรียนรู-จากประสบการณ/ 
ประสบการณ� 

การเรียนรู�ขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการเรียนรู-จากประสบการณ/ 
1. ผู-บริหารส งเสริมให-บุคลากรได-
เรียนรู-จากความล-มเหลวหรือ
ความสําเร็จ เพ่ือหาสาเหตุและวิธีการ
แก-ไขท่ีเหมาะสม 

0 0 46 97 43 

3.98 0.69 มาก 
0.00 0.00 24.73 52.15 23.12 

2. ผู-บริหารให-โอกาสบุคลากรนํา
ประสบการณ/เดิมมาบูรณาการเพ่ือ
สร-างการเรียนรู-ใหม ๆให-เกิดข้ึน 

0 0 49 85 52 
4.02 0.74 มาก 

0.00 0.00 26.34 45.70 27.96 

3. ผู-บริหารสนับสนุนให-บุคลากรใน
องค/การ มีการนําความรู-และ
ประสบการณ/ไปประยุกต/ใช-ในการ
ดําเนินงาน 

0 0 40 85 61 

4.11 0.73 มาก 
0.00 0.00 21.51 45.70 32.80 

4. ผู-บริหารสนับสนุนให-บุคลากรนํา
ความรู-และประสบการณ/มาปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 

0 0 9 105 72 

4.34 0.57 มาก 
0.00 0.00 4.84 56.45 38.71 

รวมเฉลี่ย      4.11  0.59  มาก 
 
 จากตารางท่ี 19 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การด-านการเรียนรู-จากประสบการณ/มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผู-บริหาร
สนับสนุนให-บุคลากรนําความรู-และประสบการณ/มาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Mean = 4.34)  ผู-บริหารสนับสนุนให-บุคลากรในองค/การ มีการนําความรู-และประสบการณ/ไป
ประยุกต/ใช-ในการดําเนินงาน (Mean = 4.11) และผู-บริหารให-โอกาสบุคลากรนําประสบการณ/เดิมมา
บูรณาการเพ่ือสร-างการเรียนรู-ใหม ๆให-เกิดข้ึน (Mean = 4.02) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ ด-านการ
เรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ� 

การเรียนรู�ขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการเรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน 
1. ผู-บริหารส งเสริมและสนับสนุนให-
จัดกิจกรรมสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข-อมูลข าวสารกันอย างสมํ่าเสมอ 

0 0 56 84 46 
3.95 0.74 มาก 

0.00 0.00 30.11 45.16 24.73 

2. ผู-บริหารสนับสนุนให-สร-าง
เครือข ายผู-ท่ีมีความรู-จากการปฏิบัติ
เพ่ือสามารถถ ายทอด แบ งป7น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู- 

0 0 56 80 50 

3.97 0.76 มาก 
0.00 0.00 30.11 43.01 26.88 

3. ผู-บริหารเป�ดโอกาสให-บุคลากร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองท่ี
แต ละคนสนใจ 

0 0 52 81 53 
4.01 0.75 มาก 

0.00 0.00 27.96 43.55 28.49 

4. ผู-บริหารสนับสนุนให-มีการนํา
ความรู-และประสบการณ/มาถ ายทอด
ในรูปแบบต างๆ เช น คู มือ เอกสาร 
หรือสื่อรูปแบบอ่ืนๆ  

0 0 5 90 91 

4.46 0.55 มาก 
0.00 0.00 2.69 48.39 48.92 

รวมเฉลี่ย      4.10  0.62  มาก 
 
 จากตารางท่ี 20 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การด-านการเรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผู-บริหาร
สนับสนุนให-มีการนําความรู-และประสบการณ/มาถ ายทอดในรูปแบบต างๆ เช น คู มือ เอกสาร หรือสื่อ
รูปแบบอ่ืนๆ (Mean = 4.46)  ผู-บริหารเป�ดโอกาสให-บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองท่ีแต 
ละคนสนใจ (Mean = 4.01) และผู-บริหารสนับสนุนให-สร-างเครือข ายผู-ท่ีมีความรู-จากการปฏิบัติเพ่ือ
สามารถถ ายทอด แบ งป7น และแลกเปลี่ยนเรียนรู- (Mean = 3.97) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง การสนับสนุนด-านทรัพยากร ด-านทรัพยากรท่ีจับ
ต-องได- 

การสนับสนุนด�านทรัพยากร 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านทรัพยากรท่ีจับต-องได- 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือให-สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ/ 
และให-มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุ
เปqาหมาย 

0 0 26 95 65 

4.21 0.67 มาก 
0.00 0.00 13.98 51.08 34.95 

2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากร งบประมาณ 
เทคโนโลยี อุปกรณ/การปฏิบัติงาน อย าง
เพียงพอ ทําให-สามารถวางแผนการ
ดําเนินงานได-อย างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

0 0 48 105 33 

3.92 0.66 มาก 
0.00 0.00 25.81 56.45 17.74 

3. มหาวิทยาลัยนาเทคโนโลยีสมัยใหม 
มาใช-ในการดําเนินกิจกรรมต างๆ เพ่ือให-
การทางานมีความสะดวก ถูกต-อง 
รวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

0 0 53 101 32 

3.89 0.67 มาก 
0.00 0.00 28.49 54.30 17.20 

4. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียงพอสําหรับบุคลากรทุกคนอย าง
เสมอภาค 

0 0 55 88 43 
3.94 0.72 มาก 

0.00 0.00 29.57 47.31 23.12 

รวมเฉลี่ย      3.99 0.58 มาก 
 
 จากตารางท่ี 21 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงการสนับสนุนด-านทรัพยากร ด-านทรัพยากรท่ีจับต-องได- มีความคิดเห็นโดยรวมอยู ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อให-สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ/ และให-มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปqาหมาย 
(Mean = 4.21)  มหาวิทยาลัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอสําหรับบุคลากรทุกคนอย างเสมอภาค 
(Mean = 3.94) และมหาวิทยาลัยมีบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี อุปกรณ/การปฏิบัติงาน อย าง
เพียงพอ ทําให-สามารถวางแผนการดําเนินงานได-อย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Mean = 
3.92) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 22  ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง การสนับสนุนด-านทรัพยากร ด-านทรัพยากรท่ีจับ
ต-องไม ได- 

การสนับสนุนด�านทรัพยากร 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความ
ร วมมือร วมใจและกระตือรือร-นในการ
ดําเนินงานด-านการจัดการความเสี่ยง 

0 0 62 102 22 
3.78 0.64 มาก 

0.00 0.00 33.33 54.84 11.83 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู- 
ความเข-าใจในการดําเนินงานด-านการ
จัดการความเสี่ยง 

0 0 77 92 17 
3.68 0.64 มาก 

0.00 0.00 41.40 49.46 9.14 

3. มหาวิทยาลัยจัดสรรเวลาสาํหรับ
การดําเนินงานด-านการจัดการความ
เสี่ยงไว-อย างเหมาะสม 

0 0 56 102 28 
3.85 0.66 มาก 

0.00 0.00 30.11 54.84 15.05 

4. มหาวิทยาลัยแสวงหาข-อมูล
ข าวสารเก่ียวกับประเด็นด-านการ
จัดการความเสี่ยงจากแหล งต าง ๆ 
อย างสมํ่าเสมอ 

0 0 61 101 24 

3.80 0.65 มาก 
0.00 0.00 32.80 54.30 12.90 

รวมเฉลี่ย      3.78  0.54  มาก 
 
 จากตารางท่ี 22 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงการสนับสนุนด-านทรัพยากร ด-านทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได-มีความคิดเห็นโดยรวม อยู 
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มหาวิทยาลัยจัดสรรเวลา
สําหรับการดําเนินงานด-านการจัดการความเสี่ยงไว-อย างเหมาะสม (Mean = 3.85) มหาวิทยาลัย
แสวงหาข-อมูลข าวสารเก่ียวกับประเด็นด-านการจัดการความเสี่ยงจากแหล งต าง ๆ อย างสมํ่าเสมอ 
(Mean = 3.80) และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความร วมมือร วมใจและกระตือรือร-นในการ
ดําเนินงานด-านการจัดการความเสี่ยง (Mean = 3.78) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 23 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านการมี
ปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ 
ความสามารถ 

ในการจัดการความเส่ียง 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ 
1. มหาวิทยาลัยเป�ดโอกาสให-
บุคลากรมีส วนร วมในการกําหนด
วิสัยทัศน/และเปqาหมายการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสร-างความตระหนักต อเปqาหมาย
รวมขององค/การร วมกัน 

0 0 39 86 61 

4.12 0.73 มาก 
0.00 0.00 20.97 46.24 32.80 

2. มหาวิทยาลัยเชื่อม่ันว าการกําหนด
นโยบายและส งเสริมด-านการจัดการ
ความเสี่ยงร วมกันจะส งผลให-
มหาวิทยาลัยมีผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน 

0 0 30 91 65 

4.19 0.69 มาก 
0.00 0.00 16.13 48.92 34.95 

3. มหาวิทยาลัยให-ความสําคัญกับการ
กําหนดวิสัยทัศน/ และค านิยมของ
มหาวิทยาลัยร วมกัน 

0 0 32 82 72 
4.22 0.72 มาก 

0.00 0.00 17.20 44.09 38.71 

4. มหาวิทยาลัยมุ งม่ันในการนํา
วิสัยทัศน/ไปสู การปฏิบัติร วมกัน 
เพ่ือให-เกิดประสิทธิผลต อองค/การ 

0 0 42 88 56 
4.08 0.72 มาก 

0.00 0.00 22.58 47.31 30.11 

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุนเผยแพร 
ข-อมูล ข าวสารด-านการจัดการความ
เสี่ยงให-บุคลากรรับทราบเพ่ือสร-าง
ความเข-าใจและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน 

0 0 57 86 43 

3.92 0.73 มาก 
0.00 0.00 30.65 46.24 23.12 

รวมเฉลี่ย      4.10  0.63  มาก 
 
 จากตารางท่ี 23 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านการมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวม
ขององค/การมีความคิดเห็นโดยรวม อยู ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 
ลําดับแรก ดังนี้ มหาวิทยาลัยให-ความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน/ และค านิยมของมหาวิทยาลัย
ร วมกัน(Mean = 4.22) มหาวิทยาลัยเชื่อม่ันว าการกําหนดนโยบายและส งเสริมด-านการจัดการความ
เสี่ยงร วมกันจะส งผลให-มหาวิทยาลัยมีผลสําเร็จในการดําเนินงาน (Mean = 4.19) และ มหาวิทยาลัย
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เป�ดโอกาสให-บุคลากรมีส วนร วมในการกําหนดวิสัยทัศน/และเปqาหมายการปฏิบัติงาน เพ่ือสร-างความ
ตระหนักต อเปqาหมายรวมขององค/การร วมกัน(Mean = 4.12) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 24 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านความ
พร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถ 

ในการจัดการความเส่ียง 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง 
1. มหาวิทยาลัยเชื่อม่ันว าการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมท่ีเกิดข้ึน 
จะเปJนโอกาสให-มหาวิทยาลัยได-ปรับปรุง
และพัฒนาศักยภาพการทางานให-ดียิ่งข้ึน 

0 0 39 82 65 

4.14 0.74 มาก 
0.00 0.00 20.97 44.09 34.95 

2. มหาวิทยาลัยแจ-งข าวสารการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบต อการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให-บุคลากร
ทราบ เพ่ือเปJนการเตรียมความพร-อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

0 0 44 89 53 

4.05 0.72 มาก 
0.00 0.00 23.66 47.85 28.49 

3. มหาวิทยาลัยมีการติดตาม วิเคราะห/ 
และประเมินสถานการณ/การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมท้ัง
ภายในและภายนอกได-อย างทันท วงที 

0 0 53 94 39 

3.92 0.70 มาก 
0.00 0.00 28.49 50.54 20.97 

4. มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดและ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ/ในการดําเนินงานให-
ทันต อสถานการณ/การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล-อม 

0 0 60 91 35 

3.87  0.70 มาก 
0.00 0.00 32.26 48.92 18.82 

รวมเฉลี่ย      3.99  0.62  มาก 
 

 จากตารางท่ี 24 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงด-านความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลงมีความคิดเห็นโดยรวม อยู 
ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชื่อม่ันว า
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมที่เกิดขึ้น จะเปJนโอกาสให-มหาวิทยาลัยได-ปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการทางานให-ดียิ่งขึ้น (Mean = 4.14) มหาวิทยาลัยแจ-งข าวสารการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
กระทบต อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให-บุคลากรทราบ เพ่ือเปJนการเตรียมความพร-อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Mean = 4.05) และ มหาวิทยาลัยมีการติดตาม วิเคราะห/ และประเมิน
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สถานการณ/การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมท้ังภายในและภายนอกได-อย างทันท วงที (Mean = 3.92) 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 25 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านการ
มุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
ความสามารถ 

ในการจัดการความเส่ียง 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
1. มหาวิทยาลัยให-ความสําคัญกับ
การบูรณาการกระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงระหว างหน วยงานเพ่ือสร-าง
ความร วมมือผสานกระบวนการ
ดําเนินงานอย างเปJนระบบ 

0 0 46 100 40 

3.97 0.68 มาก 
0.00 0.00 24.73 53.76 21.51 

2. มหาวิทยาลัยมุ งเน-นกระบวนการ
จัดการความเสี่ยง โดยการกําหนดกลยุทธ/
และวางแผนการจัดการความเสี่ยง 

0 0 47 92 47 
4.00 0.71 มาก 

0.00 0.00 25.27 49.46 25.27 

3. มหาวิทยาลัยส งเสริมให-มีการนํา
แผนการจัดการความเสี่ยงไปสู การ
ปฏิบัติ เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดความ
เสี่ยงในองค/การ 

0 0 39 98 49 

4.05 0.69 มาก 
0.00 0.00 20.97 52.69 26.34 

4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผล
และปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยง
อย างต อเนื่อง เพ่ือให-ความเสี่ยงอยู ใน
ระดับท่ีองค/การยอมรับได- 

0 0 47 95 44 

3.98 0.70 มาก 
0.00 0.00 25.27 51.08 23.66 

รวมเฉลี่ย      4.00  0.65  มาก 
 
 จากตารางท่ี 25 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง ด-านการมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการมีความคิดเห็น
โดยรวม อยู ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มหาวิทยาลัย
ส งเสริมให-มีการนําแผนการจัดการความเสี่ยงไปสู การปฏิบัติ เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดความเสี่ยงใน
องค/การ (Mean = 4.05) มหาวิทยาลัยมุ งเน-นกระบวนการจัดการความเสี่ยง โดยการกําหนดกลยุทธ/
และวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Mean = 4.00) และ มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงอย างต อเนื่อง เพ่ือให-ความเสี่ยงอยู ในระดับท่ีองค/การยอมรับได-
(Mean = 3.98) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 26 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านการ
ประสานความร วมมือภายในองค/การ 
ความสามารถ 

ในการจัดการความเส่ียง 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการประสานความร วมมือภายในองค/การ 
1. การประสานงานของหน วยงานต าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยเปJนไปด-วยความ
ราบรื่น 

0 0 45 103 38 
3.96 0.67 มาก 

0.00 0.00 24.19 55.38 20.43 

2. บุคลากรในหน วยงานต าง ๆ ท่ี
เก่ียวข-องมีการร วมแก-ไขป7ญหาต างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนร วมกันอย างจริงจัง 

0 0 63 96 27 
3.81 0.67 มาก 

0.00 0.00 33.87 51.61 14.52 

3. มหาวิทยาลัยมีการทบทวน
ประสิทธิภาพของความร วมมือด-าน
การจัดการความเสี่ยงอยู เสมอ 

0 0 57 100 29 
3.85 0.66 มาก 

0.00 0.00 30.65 53.76 15.59 

4. มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารข-อมูลไป
ยังผู-เก่ียวข-องทุกระดับ อย างถูกต-อง
รวดเร็ว เหมาะสมทันต อสถานการณ/ท่ี
เกิดข้ึน 

0 0 68 86 32 

3.81 0.71 มาก 
0.00 0.00 36.56 46.24 17.20 

รวมเฉลี่ย      3.86  0.56  มาก 
 

 จากตารางท่ี 26 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง ด-านการประสานความร วมมือภายในองค/การ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู ในระดับ
มาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย  3 ลําดับแรก ดังนี้ การประสานงานของหน วยงานต าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยเปJนไปด-วยความราบรื่น (Mean = 3.96) มหาวิทยาลัยมีการทบทวนประสิทธิภาพ
ของความร วมมือด-านการจัดการความเสี่ยงอยู เสมอ (Mean = 3.85) และ มหาวิทยาลัยมีการสื่อสาร
ข-อมูลไปยังผู-เก่ียวข-องทุกระดับ อย างถูกต-องรวดเร็ว เหมาะสมทันต อสถานการณ/ท่ีเกิดข้ึน(Mean = 
3.81) และ บุคลากรในหน วยงานต าง ๆ ท่ีเก่ียวข-องมีการร วมแก-ไขป7ญหาต างๆ ท่ีเกิดข้ึนร วมกันอย าง
จริงจัง (Mean = 3.81)ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 27 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านคุณภาพบัณฑิต 

ผลการดําเนินงานขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านคุณภาพบัณฑิต 
1. ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ทันสมัย สอดคล-องกับความต-องการ
ของสังคม 

0 0 28 105 53 
4.13 0.65 มาก 

0.00 0.00 15.05 56.45 28.49 

2. ผู-ใช-บัณฑิตมีความพึงพอใจต อ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

0 0 23 94 69 
4.25 0.66 มาก 

0.00 0.00 12.37 50.54 37.10 
3. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพและมีคุณธรรม 

0 0 22 92 72 
4.27 0.66 มาก 

0.00 0.00 11.83 49.46 38.71 
4. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตตรงตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ ตรง
ตามอัตลักษณ/ท่ีกําหนด 

0 0 17 97 72 
4.30 0.63 มาก 

0.00 0.00 9.14 52.15 38.71 

รวมเฉลี่ย      4.24  0.58  มาก 
 
 จากตารางท่ี 27 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านด-านคุณภาพบัณฑิตมีความคิดเห็นโดยรวม อยู 
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต
ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค/ ตรงตามอัตลักษณ/ท่ีกําหนด (Mean = 4.30) มหาวิทยาลัยผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม (Mean = 4.27) และ ผู-ใช-บัณฑิตมีความพึงพอใจต อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย (Mean = 4.25) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 28 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านงานวิจัยและ
งานสร-างสรรค/ 

ผลการดําเนินงานขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านงานวิจัยและงานสร-างสรรค/ 
1. มหาวิทยาลัยมีเครือข ายการทาวิจัย
กับหน วยงานภายนอกเพ่ือให-ได-
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

0 0 60 79 47 
3.93 0.76 มาก 

0.00 0.00 32.26 42.47 25.27 

2. ผลงานวิจัยและงานสร-างสรรค/
สามารถนาไปสู การแก-ป7ญหาอย าง
เปJนรูปธรรมและเปJนประโยชน/ 

0 1 66 76 43 
3.87 0.77 มาก      

0.00 0.54 35.48 40.86 23.12 
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ตารางท่ี 28 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านงานวิจัยและ
งานสร-างสรรค/ (ต อ) 

ผลการดําเนินงานขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

3. ผลงานวิจัยหรืองานสร-างสรรค/
ได-รับการตีพิมพ/เพ่ือเผยแพร ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

0 7 52 80 47 
3.90 0.82 มาก 

0.00 3.76 27.96 43.01 25.27 

4. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมท่ีเกิดจาก
ผลงานวิจัยและงานสร-างสรรค/อย าง
ต อเนื่อง 

0 8 83 57 38 
3.67  0.85 มาก 

0.00 4.30 44.62 30.65 20.43 

รวมเฉลี่ย      3.84  0.68  มาก 
 
 จากตารางท่ี 28 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านงานวิจัยและงานสร-างสรรค/ มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มหาวิทยาลัยมี
เครือข ายการทาวิจัยกับหน วยงานภายนอกเพื่อให-ได-ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ (Mean = 3.93) 
ผลงานวิจัยหรืองานสร-างสรรค/ได-รับการตีพิมพ/เพ่ือเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ (Mean = 3.90) 
และ ผลงานวิจัยและงานสร-างสรรค/สามารถนาไปสู การแก-ป7ญหาอย างเปJนรูปธรรมและเปJนประโยชน/ 
(Mean = 3.87) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 29 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านบริการ
วิชาการ 

ผลการดําเนินงานขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านบริการวิชาการ 
1. มหาวิทยาลัยมีการให-บริการวิชาการ
ท่ีสอดคล-องกับความต-องการของชุมชน
และสังคมอย างต อเนื่อง 

0 0 31 90 65 
4.18 0.70 มาก 

0.00 0.00 16.67 48.39 34.95 

2. เกิดความร วมมือและเครือข ายการ
บริการวิชาการ เพ่ือการเรียนรู-และ
เสริมสร-างความเข-มแข็งของชุมชน
และสังคม 

0 0 27 99 60 

4.18 0.66 มาก 
0.00 0.00 14.52 53.23 32.26 
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ตารางท่ี 29 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านบริการ
วิชาการ (ต อ) 

ผลการดําเนินงานขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

3. มหาวิทยาลัยพัฒนาองค/ความรู-เพ่ือ
เปJนประโยชน/กับประชาชนและสังคม 

0 0 47 78 61 
4.08 0.76 มาก 

0.00 0.00 25.27 41.94 32.80 
4. การให-บริการทางวิชาการต างๆ 

สามารถทําให-ชุมชนหรือสังคมมีความ
เข-มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองและอยู ได-
อย างยั่งยืน 

0 0 46 84 56 

4.05 0.74 มาก 
0.00 0.00 24.73 45.16 30.11 

รวมเฉลี่ย      4.12  0.64  มาก 
 
 จากตารางท่ี 29 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านบริการวิชาการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู ใน
ระดับมาก  โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มหาวิทยาลัยมีการให-บริการ
วิชาการท่ีสอดคล-องกับความต-องการของชุมชนและสังคมอย างต อเนื่อง (Mean = 4.18) เกิดความ
ร วมมือและเครือข ายการบริการวิชาการ เพ่ือการเรียนรู-และเสริมสร-างความเข-มแข็งของชุมชนและ
สังคม (Mean = 4.18) มหาวิทยาลัยพัฒนาองค/ความรู-เพ่ือเปJนประโยชน/กับประชาชนและสังคม 
(Mean = 4.08) และ การให-บริการทางวิชาการต างๆ สามารถทําให-ชุมชนหรือสังคมมีความเข-มแข็ง 
สามารถพ่ึงตนเองและอยู ได-อย างยั่งยืน (Mean = 4.05) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 30 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงานขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

ด-านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จ
ในการนําศิลปะและวัฒนธรรมมา
บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาได-เปJน
อย างดี 

0 0 50 74 62 

4.06 0.78 มาก 
0.00 0.00 26.88 39.78 33.33 
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ตารางท่ี 30 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (ต อ) 

ผลการดําเนินงานขององค�การ 
คVาความถ่ีและคVาร�อยละ 

Mean S.D. ระดับ 
1 2 3 4 5 

2. มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จ
ในการเผยแพร และการบริการด-าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต อสาธารชน 

0 1 46 77 62 

4.08 0.77 มาก 
0.00 0.54 24.73 41.40 33.33 

3. มหาวิทยาลัยประสบ
ความสําเร็จในการสร-างสรรค/
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

0 1 43 75 67 

4.12 0.78 มาก 0.00 0.54 23.12 40.32 36.02 

0 0.00 25.27 41.94 32.80 

รวมเฉลี่ย      4.08  0.69  มาก 
 
 จากตารางท่ี 30 พบว า ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงผลการดําเนินงานขององค/การ ด-านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหาน-อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มหาวิทยาลัย
ประสบความสําเร็จในการสร-างสรรค/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Mean = 
4.12) มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการเผยแพร และการบริการด-านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต อสาธารชน (Mean = 4.08) และ มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการนําศิลปะและ
วัฒนธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาได-เปJนอย างดี (Mean = 
4.06) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 31 ค าความเบ- และค าความโด งของตัวแปรสังเกต 

ตัวแปรสังเกต 
คVาความเบ�

(Skewedness) 
คVาความโดVง
(Kurtosis) 

การมีอิทธิพลอย างอุดมการณ/  -.334 -.663 
การสร-างแรงบันดาลใจ -.460 -.517 
การกระตุ-นให-เกิดป7ญญา -.255 -.988 
การคํานึงถึงความเปJนป7จเจกบุคคล .069 -.658 
การเรียนรู-จากองค/ความรู- -.228 -1.130 
การเรียนรู-จากประสบการณ/ .085 -1.084 
การเรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน .075 -1.234 
ทรัพยากรท่ีจับต-องได- -.026 -.736 
ทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- .444 -.127 
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ตารางท่ี 31 ค าความเบ- และค าความโด งของตัวแปรสังเกต (ต อ) 

ตัวแปรสังเกต 
คVาความเบ�

(Skewedness) 
คVาความโดVง
(Kurtosis) 

การมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ -.243 -.911 
ความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง -.054 -.939 
การมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ -.019 -.867 
การประสานความร วมมือภายในองค/การ .124 -.586 
ด-านคุณภาพบัณฑิต -.378 -.475 
ด-านงานวิจัยและงานสร-างสรรค/ .252 -.896 
ด-านบริการวิชาการ -.132 -.920 
ด-านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม -.116 -1.168 

 
 จากตารางท่ี 31 พบว า ตัวแปรสังเกตท่ีศึกษามีค าความเบ-อยู ในช วง -0.460 ถึง +0.444 
และมีค าความโด งอยู อยู ในช วง -1.234 ถึง -0.019 แสดงว าตัวแปรมีการแจกแจกแบบปกติ ดังนั้น   
จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-าง 
 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis) 
 1. ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง 

  1.1 องค/ประกอบด-านการมีอิทธิพลอย างอุดมการณ/ 
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการมีอิทธิพลอย างอุดมการณ/ 
ปรากฏดังภาพท่ี 12     

 

 
ภาพท่ี 12  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการมีอิทธิพลอย าง
อุดมการณ/ 
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ตารางท่ี 32 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการมีอิทธิพลอย างอุดมการณ/ 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.36 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.54 - 
X

2/df X
2/df<2 0.36 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.99 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .814 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

    
   จากตารางท่ี 32 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง 
องค/ประกอบด-านการมีอิทธิพลอย างอุดมการณ/ ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 
0.36 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.54 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.36 ค าดัชนีวัด
ความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 1.00 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 
  1.2 องค/ประกอบด-านการสร-างแรงบันดาลใจ 

   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง   ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการสร-างแรงบันดาลใจ ปรากฏ
ดังภาพท่ี 13 
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ภาพท่ี 13 โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการสร-างแรงบันดาลใจ 
 

ตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ  
ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการสร-างแรงบันดาลใจ 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.06 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.80 - 
X

2/df X
2/df<2 0.06 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .833 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

   จากตารางท่ี 33 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-าน
การสร-างแรงบันดาลใจ ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 0.06 มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  p-value = 0.80 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.06 ค าดัชนีวัดความสอดคล-อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 1.00 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลัง
สองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 
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  1.3 องค/ประกอบด-านการกระตุ-นให-เกิดป7ญญา 
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง   ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการกระตุ-นให-เกิดป7ญญา ปรากฏ
ดังภาพท่ี 14 
 

 
 
ภาพท่ี 14 โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการกระตุ-นให-เกิดป7ญญา 
 
ตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ ความ

เสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการกระตุ-นให-เกิดป7ญญา 
(n=186) 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.39 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.53 - 
X

2/df X
2/df<2 0.39 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.99 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .824 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 
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   จากตารางท่ี 34 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง 
องค/ประกอบด-านการกระตุ-นให-เกิดป7ญญา ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 0.39 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.53 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.39 ค าดัชนีวัดความ
สอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.99 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า  
  1.4 องค/ประกอบด-านการคํานึงถึงความเปJนป7จเจกบุคคล 

   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการคํานึงถึงความเปJนป7จเจกบุคคล 
ปรากฏดังภาพท่ี 15 

 
 
ภาพท่ี 15  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการคํานึงถึงความเปJน
ป7จเจกบุคคล 

 
ตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ   

ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการคํานึงถึงความเปJน
ป7จเจกบุคคล 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.28 - 
df - 3 - 

p-value P>0.05 0.96 - 
X

2/df X
2/df<2 0.09 ผ านเกณฑ/ 
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ตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ   
ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง องค/ประกอบด-านการคํานึงถึงความเปJน
ป7จเจกบุคคล (ต อ) 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .848 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

 

   จากตารางท่ี 35 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง 
องค/ประกอบด-านการคํานึงถึงความเปJนป7จเจกบุคคล ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) 
มีค า 0.28 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.96 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.09 ค าค า
ดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 
1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 1.00 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 
 2. ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 

  2.1 องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากองค/ความรู- 
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากองค/ความรู- 
ปรากฏดังภาพท่ี 16 

 

 
 

ภาพท่ี 16  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จาก   
องค/ความรู- 
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ตารางท่ี 36 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ  

ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จาก
องค/ความรู- 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.24 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.62 - 
X

2/df X
2/df<2 0.24 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.99 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .833 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

    
   จากตารางท่ี 36 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 
องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากองค/ความรู- ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 0.24 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.62 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.24 ค าค าดัชนีวัด
ความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.99 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

  2.2 องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากประสบการณ/ 
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากประสบการณ/ 
ปรากฏดังภาพท่ี 17 
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ภาพท่ี 17  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จาก
ประสบการณ/ 

 
ตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากประสบการณ/  
(n=186) 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.02 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.88 - 
X

2/df X
2/df<2 0.02 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .796 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

    
   จากตารางท่ี 37 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 
องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากประสบการณ/ ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 
0.02 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.88 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.02 ค าค าดัชนี
วัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 
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ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 1.00 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

  2.3 องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน  
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน
ปรากฏดังภาพท่ี 18 

 

 
 

ภาพท่ี 18 โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากการ
แลกเปลี่ยน 

 

ตารางท่ี 38 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ  
ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จาก
การแลกเปลี่ยน        

  (n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.61 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.43 - 
X

2/df X
2/df<2 0.61 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.98 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .829 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 
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    จากตารางท่ี 38 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 
องค/ประกอบด-านการเรียนรู-จากการแลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 
0.61 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.43 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.61 ค าค าดัชนี
วัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 
ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.98 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

 3. ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร 
  3.1 องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องได-  

   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องได- ปรากฏดังภาพท่ี 
19 

 
 

 
 
ภาพท่ี 19  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องได- 
 
ตารางท่ี 39 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องได- 
(n=186) 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.91 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.33 - 
X

2/df X
2/df<2 0.91 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
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ตารางท่ี 39 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องได- (ต อ) 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 

GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.98 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .820 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

    
จากตารางท่ี 39 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร องค/ประกอบด-าน
ทรัพยากรท่ีจับต-องได- ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 0.91 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ p-value = 0.33 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.91 ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.98 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลัง
สองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

  3.2 องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- 
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- ปรากฏดัง
ภาพท่ี 20 

 
 

 
 
ภาพท่ี 20  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- 
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ตารางท่ี 40 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ  
ความเสี่ยง ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.97 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.32 - 
X

2/df X
2/df<2 0.97 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.97 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .769 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

 
   จากตารางท่ี 40 พบว า ดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่ง ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร 
องค/ประกอบด-านทรัพยากรท่ีจับต-องไม ได- ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 0.97 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.32 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.97 ค าค าดัชนีวัด
ความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.97 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

 4. ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
  4.1 องค/ประกอบด-านการมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ 

   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการมีปณิธานร วมกันต อ
เปqาหมายรวมขององค/การ ปรากฏดังภาพท่ี 21 
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ภาพท่ี 21 โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการมีปณิธาน
ร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ 

 

ตารางท่ี 41 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการมีปณิธาน
ร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.47 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.79 - 
X

2/df X
2/df<2 0.23 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.99 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .876 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

   

   จากตารางท่ี 41 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
องค/ประกอบด-านการมีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค า
ไค-สแควร/ (X2) มีค า 0.47 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.79 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ 
(X2/df) = 0.23 ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับ
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ความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.99 และค าราก
ท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

  4.2 ด-านความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง 
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านความพร-อมในการปรับตัวให-
ทันต อการเปลี่ยนแปลง ปรากฏดังภาพท่ี 22 
 

 
 

ภาพท่ี 22  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านความพร-อมใน
การปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง 

 

ตารางท่ี 42 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านความพร-อมใน
การปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.13 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.98 - 
X

2/df X
2/df<2 0.13 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .813 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 
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   จากตารางท่ี 42 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง

ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
องค/ประกอบด-านความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค า
ไค-สแควร/ (X2) มีค า 0.13 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.98 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ 
(X2/df) = 0.13 ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 1.00 และค าราก
ท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

  4.3 องค/ประกอบด-านการมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการมุ งเน-นจัดกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ปรากฏดังภาพท่ี 23 

 

 

 
 

ภาพท่ี 23  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการมุ งเน-นจัด
กระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 

 

ตารางท่ี 43  ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ  
ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการมุ งเน-นจัด
กระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.39 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.30 - 
X

2/df X
2/df<2 1.19 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
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ตารางท่ี 43  ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ  
ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการมุ งเน-นจัด
กระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (ต อ) 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.99 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.97 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .857 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

    

   จากตารางท่ี 43 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
องค/ประกอบด-านการมุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ผลการวิเคราะห/ข-อมูล
พบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 2.39 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.30 ค าไค-สแควร/
สัมพัทธ/ (X2/df) = 1.19 ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.97 และ
ค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ าน
เกณฑ/ทุกค า 

  4.4 องค/ประกอบด-านการประสานความร วมมือภายในองค/การ  
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการประสานความร วมมือ
ภายในองค/การ ปรากฏดังภาพท่ี 24 
 

 
 
ภาพท่ี 24  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการประสาน
ความร วมมือภายในองค/การ 
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ตารางท่ี 44 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ  
ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง องค/ประกอบด-านการประสาน
ความร วมมือภายในองค/การ 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.16 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.69 - 
X

2/df X
2/df<2 0.16 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .767 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

  
   จากตารางท่ี 44 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
องค/ประกอบด-านการประสานความร วมมือภายในองค/การ ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ 
(X2) มีค า 0.16 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.69 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.16 
ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI)= 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 1.00 และค ารากท่ีสองของ
ค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

 5. ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ 
  5.1 องค/ประกอบด-านคุณภาพบัณฑิต  

   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านคุณภาพบัณฑิต ปรากฏดังภาพท่ี 25 
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ภาพท่ี 25 โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านคุณภาพบัณฑิต 
 

ตารางท่ี 45 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านคุณภาพบัณฑิต 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.52 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.21 - 
X

2/df X
2/df<2 1.52 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.96 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.01 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .819 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

    
   จากตารางท่ี 45 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ 
องค/ประกอบด-านคุณภาพบัณฑิต ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 1.52 มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.21 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 1.52 ค าค าดัชนีวัด
ความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.96 และค ารากที่สองของค าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.01 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 
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  5.2 องค/ประกอบด-านงานวิจัยและงานสร-างสรรค/  
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านคุณภาพบัณฑิต  ปรากฏดังภาพท่ี 26 
 

 
 

ภาพท่ี 26  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านคุณภาพบัณฑิต   

 
ตารางท่ี 46 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ   

ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านคุณภาพบัณฑิต   
(n=186) 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.13 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.72 - 
X

2/df X
2/df<2 0.13 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .752 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

    
   จากตารางท่ี 46 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ 
องค/ประกอบด-านคุณภาพบัณฑิต ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 0.13 มี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.72 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.13 ค าค าดัชนีวัด
ความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 1.00 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

  5.3  ด-านบริการวิชาการ 
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านบริการวิชาการ ปรากฏดังภาพท่ี 27 
 

 
 
ภาพท่ี 27  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านบริการวิชาการ 
 
ตารางท่ี 47 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ  

ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านบริการวิชาการ 
(n=186) 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.01 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.93 - 
X

2/df X
2/df<2 0.01 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .782 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 
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   จากตาราง 47 พบว า ดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ 
องค/ประกอบด-านบริการวิชาการ ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 0.01 มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.93 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.01 ค าค าดัชนีวัด
ความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 1.00 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

  5.4  องค/ประกอบด-านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   การวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปรากฏดังภาพท่ี 28 

 
 

 
 

ภาพท่ี 28  โมเดลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 48 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถในการจัดการ    
ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ องค/ประกอบด-านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

(n=186) 
รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.50 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.48 - 
X

2/df X
2/df<2 0.50 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.99 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
KMO ค ามากกว า 0.50 .831 ผ านเกณฑ/ 

Bartlett's Test 
of Sphericity 

ค าน-อยกว า 0.05 .000 ผ านเกณฑ/ 

   
   จากตารางท่ี 48 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิง
ยืนยัน อันดับหนึ่งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ 
องค/ประกอบด-านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) 
มีค า 0.50 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.48 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.50 ค าค า
ดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 
1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.99 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor 
Analysis) 
 จากการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพ่ือแสดงความเท่ียงตรงเชิงโครงสร-าง
ว าองค/ประกอบทั้งหมด สามารถรวมกันเปJนองค/ประกอบเดียวกันได- ด-วยการวิเคราะห/เพ่ือยืนยัน
องค/ประกอบอันดับท่ีสองของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  ปรากฏผลการวิเคราะห/องค/ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองดังแสดงในภาพท่ี 29 

1. ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพท่ี 29  ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการจัดการ    

ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 



139 
 

 

ตารางท่ี 49 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการจัดการ   
ความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 47.73 - 
df - 83 - 

p-value P>0.05 0.99 - 
X

2/df X
2/df<2 0.57 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.97 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.95 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
 
  จากตารางท่ี 49 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับสองของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงผลการ
วิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 47.73 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.99 
ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.57 ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00    
ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.97 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.95 
และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ าน
เกณฑ/ทุกค า 

2. ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 
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ภาพท่ี 30  ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการจัดการ      

ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 
 

ตารางท่ี 50 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 15.42 - 
df - 29 - 

p-value P>0.05 0.98 - 
X

2/df X
2/df<2 0.53 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.99 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.96 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
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  จากตารางท่ี 50 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับสองของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ ผล
การวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 15.42 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.98 
ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.53 ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 
ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.96 
และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ าน
เกณฑ/ทุกค า 

3. ด-านการสนับสนุนด-านทรัพยากร 
 

 

ภาพท่ี 31 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 
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ตารางท่ี 51 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการจัดการ   
ความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 14.79 - 
df - 14 - 

p-value P>0.05 0.39 - 
X

2/df X
2/df<2 1.05 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.98 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.95 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
 
  จากตารางท่ี 51 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับสองของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ ผล
การวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 14.79 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.39 
ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 1.05 ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 
ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.98 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.95 
และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ าน
เกณฑ/ทุกค า 

4. ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
 



143 
 

 

 
ภาพท่ี 32  ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
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ตารางท่ี 52 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการจัดการ  
ความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 39.84 - 
df - 68 - 

p-value P>0.05 0.99 - 
X

2/df X
2/df<2 0.58 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.98 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.95 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
 
  จากตารางท่ี 52 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับสอง ของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผล
การวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 39.84 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.99 
ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.58 ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 
ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.98 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.95 
และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ าน
เกณฑ/ทุกค า 

5. ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ 
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ภาพท่ี 33  ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ 
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ตารางท่ี 53 ผลการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความสามารถในการจัดการ  
ความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การ 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 38.74 - 

df - 68 - 
p-value P>0.05 0.99 - 
X

2/df X
2/df<2 0.56 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.97 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.95 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.00 ผ านเกณฑ/ 
 
  จากตารางท่ี 53 พบว าดัชนีความสอดคล-องกลมกลืนของโมเดลองค/ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับสองของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ด-านผลการดําเนินงานขององค/การผลการ
วิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 38.74 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.99 
ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 0.56 ค าค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 
ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.97 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.95 
และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ าน
เกณฑ/ทุกค า 
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ตารางที่ 54 ค าสัมประสิทธิสหสัมพันธ/ของโมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงที่มุ งสู ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

CDOG RC IRMPO ICS QG RCW ASS PAC II IM IS IC KL EL KS R IR 
Mean 4.1043 3.9946 4.0013 3.8562 4.2366 3.8414 4.1223 4.0833 4.2809 4.2379 4.2298 3.9043 4.2675 4.1129 4.0954 3.9879 3.7782 
SD .62531 .61510 .65166 .55915 .57758 .67862 .63578 .68953 .60240 .59005 .61452 .57071 .57660 .58934 .62111 .57615 .54234 

CDOG 1                        
RC .758** 1                      
IRMPO .729** .705** 1                    
ICS .747** .795** .761** 1                  
QG .458** .501** .483** .429** 1                
RCW .517** .497** .587** .555** .555** 1              
ASS .525** .527** .554** .515** .715** .643** 1            
PAC .499** .516** .593** .501** .644** .622** .824** 1          
II .671** .609** .601** .548** .503** .377** .443** .474** 1                 
IM .693** .661** .634** .607** .474** .423** .489** .458** .817** 1               
IS .719** .616** .688** .562** .354** .371** .386** .399** .759** .825** 1             
IC .682** .650** .668** .622** .395** .433** .481** .406** .659** .733** .717** 1           
KL .668** .583** .733** .572** .380** .427** .418** .501** .664** .690** .789** .639** 1         
EL .670** .648** .724** .643** .424** .466** .423** .468** .614** .626** .723** .613** .775** 1       
KS .745** .648** .731** .637** .481** .500** .550** .521** .624** .612** .670** .613** .735** .760** 1     
R .634** .539** .705** .633** .504** .625** .595** .547** .510** .555** .534** .564** .543** .607** .640** 1   
IR .583** .488** .602** .645** .237** .480** .403** .342** .382** .469** .442** .530** .435** .545** .569** .689** 1 

 
 จากตารางที่ 54 พบว าค าสัมประสิทธิสหสัมพันธ/ของโมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงที่มุ งสู ผลสําเร็จของผลการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อยู ในช วง 0.382- 0.825 
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  ในกรณีผลการตรวจสอบพบว า โมเดลตามสมมติฐานไม มีความสอดคล-องกับข-อมูลเชิง
ประจักษ/ ผู-วิจัยจึงดําเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเปJนไปได-ในเชิงทฤษฏี และอาศัยดัชนีปรับ
โมเดล (Model Modification Indices: MI) เปJนแนวทางในการปรับโมเดลจนกว าจะได-โมเดลท่ี
สอดคล-องกับข-อมูลเชิงประจักษ/ 

1. ผลการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู 
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ก อนปรับโมเดล)  
 

 
 
ภาพท่ี 34  ผลการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู 

ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ก อนปรับโมเดล)  
 

ตารางท่ี 55 ผลการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู 
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ก อนปรับโมเดล)  

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 330.64 - 
df - 111 - 

p-value P>0.05 0.00 - 
X

2/df X
2/df<2 2.97 ไม ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.97 ไม ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.83 ไม ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.76 ไม ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.10 ไม ผ านเกณฑ/ 
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  จากตารางท่ี 55 พบว าผลการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ก อน
ปรับโมเดล) ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 330.64 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ    
p-value = 0.00 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 2.97 ค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ/ (CFI) = 0.97 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.83 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.76 และค ารากท่ีสองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.10 ซ่ึงไม ผ านเกณฑ/ทุกค า 

2. ผลการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู 
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (หลังปรับโมเดล)  
 

 

ภาพท่ี 35  ผลการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู 
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (หลังปรับโมเดล) 

 

ตารางท่ี 56 ผลการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู 
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (หลังปรับโมเดล) 

รายการ เกณฑ� คVาท่ีคํานวณได� ผลการพิจารณา 
X

2 ไม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 98.36 - 
df - 86 - 

p-value P>0.05 0.17 - 
X

2/df X
2/df<2 1.14 ผ านเกณฑ/ 

CFI ค าเข-าใกล- 1.0 1.00 ผ านเกณฑ/ 
GFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.96 ผ านเกณฑ/ 
AGFI ค าเข-าใกล- 1.0 0.95 ผ านเกณฑ/ 

RMSEA ค าเข-าใกล- 0.0 0.02 ผ านเกณฑ/ 
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  จากตารางท่ี  56 พบว า ผลการวิเคราะห/โมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (หลัง
ปรับโมเดล) ผลการวิเคราะห/ข-อมูลพบว าค าไค-สแควร/ (X2) มีค า 98.36 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p-value = 0.17 ค าไค-สแควร/สัมพัทธ/ (X2/df) = 1.14 ค าดัชนีวัดความสอดคล-องกลมกลืนเชิง
สัมพัทธ/ (CFI) = 1.00 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.96 ค าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก-แล-ว (AGFI) = 0.95 และค ารากที่สองของค าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.02 ซ่ึงผ านเกณฑ/ทุกค า 

  เม่ือพิจารณาโมเดลสมการโครงสร-างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู 
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (หลังปรับโมเดล) พบว า ตัวแปร
สาเหตุมีอิทธิพลทางตรงต อผลการดําเนินงานขององค/การ ในทางบวกมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนด-าน
ทรัพยากร มีค าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท ากับ 0.71 
 
ตารางท่ี 57 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ-อม (IE) อิทธิพลรวม (TE) ของตัวแปรสาเหตุท่ีส งผล

ต อตัวแปรความสามารถในการจัดการความเสี่ยง และผลการดําเนินงานขององค/การ 

ตัวแปรเชิงสาเหตุ 
ความสามารถในการ
จัดการความเส่ียง 

ผลการดําเนินงานของ
องค�การ 

DE IE TE DE IE TE 
ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง 0.38 - 0.38 - 0.14 0.14 
ประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ 0.30 - 0.30 - 0.11 0.11 
การสนับสนนุด-านทรัพยากร 0.45 - 0.45 0.54 0.17 0.71 
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  0.37 - 0.37 

  
  จากตารางท่ี 57 พบว า ตัวแปรความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ได-รับอิทธิพล
รวมสูงสุดจากการสนับสนุนด-านทรัพยากร รองลงมาภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง และประสบการณ/
การเรียนรู-ขององค/การ ตามลําดับ  
  เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานขององค/กร ซ่ึงเปJนผลลัพธ/สุดท-ายของโมเดล พบว า ผล
การดําเนินงานขององค/การ ได-รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก การสนับสนุนด-านทรัพยากร รองลงมา 
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ภาวะผู-นําการเปลี่ยนแปลง และประสบการณ/การเรียนรู-ของ
องค/การ ตามลําดับ 
  อิทธิพลทางตรง  

1. ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.38 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

2. ประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ มีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.30 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

3. การสนับสนุนด-านทรัพยากร มีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยง โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.45 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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4. การสนับสนุนด-านทรัพยากร มีอิทธิพลทางตรงต อผลการดําเนินงานขององค/การ 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.54 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

5. ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง มีอิทธิพลทางตรงต อผลการดําเนินงานของ
องค/การ โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.37 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
  อิทธิพลทางอ�อม  

1. ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางอ-อมต อผลการดําเนินงานขององค/การ 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.14 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ มีอิทธิพลทางอ-อมต อผลการดําเนินงานของ
องค/การ โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.11 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

3. การสนับสนุนด-านทรัพยากร มีอิทธิพลทางอ-อมต อผลการดําเนินงานขององค/การ 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.17 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
  ผู-วิจัยได-สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 58 

 
ตารางท่ี 58 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 2 ประสบการณ/การเรียนรู-ของ
องค/การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต อ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 3 การสนับสนุนด-านทรัพยากรมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 4 การสนับสนุนด-านทรัพยากรมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต อผลการดําเนินงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 5 ความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต อผลการ
ดําเนินงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ข้ันตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ ด�วยการสนทนากลุVมเก่ียวกับป[จจัยท่ีสVงผลกระทบ
ตVอความสามารถในการจัดการความเส่ียง และผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสนทนากลุ ม ผู-วิจัยได-เลือกผู-ให-ข-อมูลหลักในการเก็บ
รวบรวมข-อมูลจากกลุ มตัวอย างท่ีได-เก็บรวบรวมข-อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ด-วยวิธีการจงเจาะ จาก
กลุ มท่ีให-ข-อมูลหลัก ในข้ันตอนท่ี 1 โดยพิจารณาจากองค/การท่ีได-รับรางวัลด-านการบริหารจัดการท่ีดี  
จํานวน 1 องค/การ ได-แก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยวิธีการสนทนากลุ ม จากผู-บริหารท่ี
รับผิดชอบงานด-านการจัดการความเสี่ยงโดยตรง เพ่ือช วยยืนยันและขยายผลการวิจัยเชิงปริมาณให-มี
ความชัดเจนและสมบูรณ/ยิ่งข้ึน ท้ังด-านป7จจัยท่ีส งผลกระทบต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
และผลลัพธ/ของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง สรุปผลการวิจัยได-ตามลําดับ ดังนี้  
 1. ป[จจัยท่ีสVงผลกระทบตVอความสามารถในการจัดการความเส่ียง  
  จากการศึกษาเก่ียวกับป7จจัยท่ีส งผลกระทบต อความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
พบว า ป7จจัยด-านภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง ด-านประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ และด-าน
การสนับสนุนด-านทรัพยากร ส งผลกระทบต อความสามารรถในการจัดการความเสี่ยง สามารถ
นําเสนอรายละเอียดผลการวิจัยได- ดังนี้  
  1.1 ภาวะผู�นําแหVงการเปล่ียนแปลงสVงผลตVอความสามารถในการจัดการความเส่ียง  
   จากการสนทนากลุ มในประเด็นเรื่อง ภาวะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลง สรุปได-ว า 
บทบาทของผู-นําหรือผู-บริหารองค/การมีส วนสําคัญต อการดําเนินงานด-านการจัดการความเสี่ยงให-
ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะผู-นําแห งการเปลี่ยนแปลงที่มีบทบาทในด-านการมีอิทธิพลอย างมี
อุดมการณ/ การสร-างแรงจูงใจ การกระตุ-นให-เกิดป7ญญา รวมท้ัง การให-ความสําคัญกับความเปJน
ป7จเจกบุคคล  
   ผู-นําหรือผู-บริหารมีส วนสําคัญในการท่ีจะ ประกาศนโยบายออกมาว าเรามีนโยบาย
อย างไรบ-าง จะสามารถสร-างความตระหนักรู-ให-กับบุคลากร เพราะผู-บริหารเข-าใจและเห็นถึง
ความสําคัญ เน-นหนักเรื่องการปรับปรุงการทํางานอยู ตลอดเวลา เพ่ือให-ได-ความเชื่อถือและถูกต-อง
ท่ีสุด ผู-บังคับบัญชา สามารถท่ีจะพูดให-คนอ่ืนเข-าใจได-ง าย และคําพูดนั้นเกิดประโยชน/กับองค/กร ให-
ข-อคิดกับคนรุ นหลังอย างถูกต-อง ผู-ใต-บังคับบัญชาทํางานด-วยความต้ังใจคํานึงถึงผลประโยชน/ของ
องค/กร และส วนรวม นอกจากนั้น ผู-นําต-องมี Vision วางเปqาหมายท่ีชัดเจนในเรื่อง ความเสี่ยง ทําให-
บุคลากรทราบแนวทางท่ีชัดเจนในการทํา กระบวนการจัดการความเสี่ยง ทุกคนก็จะมีความเข-าใจไป
ในทิศทางเดียวกัน ผู-บริหารองค/กร ถือว ามีบทบาทสําคัญมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการเปJน
แบบอย างให-กับบุคลากร ในเรื่อง ของความเสี่ยง ผู-บริหารควรจะให-ความสําคัญกับเรื่องนี้ และจะ
ลงมือทําเพ่ือเปJนตัวอย างให-กับบุคลากรได-เห็น นอกจากนั้น ผู-บริหารยังต-องให-ความสําคัญกับเรื่อง
ของการพัฒนาคน จึงทําให-เรื่อง การจัดการความเสี่ยง ประสบความสําเร็จ  
  1.2 ประสบการณ�การเรียนรู�ขององค�การสVงผลตVอความสามารถในการจัดการ
ความเส่ียง  
   จากการสนทนากลุ ม ในประเด็นเรื่อง ประสบการณ/การเรียนรู-ขององค/การ สรุปได-
ว า เปJนกระบวนการของการปรับปรุงการทํางานโดยผ านความรู-ความเข-าใจ องค/การจะเรียนรู-จาก
ประสบการณ/ในอดีตหรือสิ่งที่ผ านมาในการทํางานตามปกติ ซึ่งถือเปJนเครื่องชี้นําพฤติกรรมเปJน
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กระบวนการสืบค-นและคัดเลือกสิ่งท่ีผิดพลาดและเรียนรู-จากความผิดพลาดในอดีต เกิดการแบ งป7น
ความรู-ความเข-าใจและโลกทัศน/ร วมกัน การเรียนรู-ในองค/การถือเปJนการเรียนรู-ร วมกัน ซ่ึงเกิดจากการ
มีปฏิสัมพันธ/ระหว างกันของสมาชิกท้ังหลายในองค/การ และเม่ือบุคลากรในองค/การเกิดการเรียนรู-แล-ว ก็
ถือว าองค/การเกิดการเรียนรู-ด-วยเช นกัน เปJนองค/การที่มีการพัฒนาความสามารถเพ่ือให-สามารถ
ปรับตัวได-อย างต อเนื่องในทุกสถานการณ/ โดยเน-นให-บุคลากรได-รับความรู-ใหม ๆ มีข-อมูลข าวสารท่ี
ทันสมัย นํามาประยุกต/การทํางานให-สามารถบรรลุเปqาหมายได-อย างมีประสิทธิผล รูปแบบองค/กรเน-น
การทํางานเปJนทีม มีความคล องตัว ได-รับมอบอํานาจในการทํางานด-วยดุลยพินิจของผู-ปฏิบัติมีผู-นํา
องค/การท่ีดี และมีวัฒนธรรมองค/การท่ีส งเสริม ความสามัคคีร วมมือของคนในองค/การ 
  1.3 การสนับสนุนด�านทรัพยากรสVงผลตVอความสามารถในการจัดการความเส่ียง  
   จากการสนทนากลุ ม ในประเด็นเรื่อง การสนับสนุนด-านทรัพยากร สรุปได-ว า 
ผู-บริหารจําเปJนต-องให-ความสําคัญด-านการสนับสนุนทรัพยากร เพราะเปJนเรื่องท่ีเก่ียวข-องกับแรงจูงใจ
ในการทํางาน หากให-ความสําคัญอย างเท าเทียมกันจะส งผลให-บุคลกรในองค/มีแรงกระตุ-นในทํางาน
เพ่ือท่ีจะทําให-องค/การบรรลุเปqาหมายตามท่ีกําหนดไว- การจัดระบบบริหารงานบุคคล เปJนส วนหนึ่งท่ี
ส งเสริมการพัฒนาคนท้ังด-านความรู-และความสามารถในการดําเนินงานในด-านต างๆ โดยเฉพาะด-าน
การจัดการความเสี่ยงได-อย างเปJนรูปธรรม ทรัพยากรมนุษย/นับเปJนป7จจัยท่ีมีความสําคัญต อการ
ดําเนินงานขององค/การองค/การจะประสบความสําเร็จหรือไม ส วนหนึ่งจะข้ึนอยู กับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย/ (Human Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย/ เปJน
กระบวนการวิเคราะห/ความต-องการทรัพยากรมนุษย/ในอนาคต โดยการตัดสินใจเก่ียวกับบุคลากรนั้น
ควรมีการวิเคราะห/ท่ีอยู บนพ้ืนฐานของกลยุทธ/องค/การท่ีเปJนสิ่งกําหนดทิศทางท่ีองค/การจะดําเนินไป
ให-ถึง โดยผู-บริหารระดับสูงจะกําหนดวิสัยทัศน/ นโยบาย กฎระเบียบ บรรยากาศในการทํางานท่ีเป�ด
โอกาสให-ทุกกลุ มมีส วนร วมในกิจกรรมต าง ๆ  ซ่ึงหากองค/การสนับสนุนทรัพยากรไปยังกลุ มคนต าง ๆ 
อย างเหมาะสม ย อมทําให-เกิดขวัญกําลังใจ และส งผลต อไปยังระดับความคิดสร-างสรรค/ ทักษะในการ
แก-ไขป7ญหาของพนักงานดีข้ึน หากคนในองค/การเปJนผู-มีความสามารถย อมช วยให-การดําเนินงานของ
องค/การเปJนไปตามทิศทางและเปqาหมายท่ีกําหนด 
 2. ผลลัพธ�ของความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
  จากการสนทนากลุ มในประเด็น เรื่อง ผลลัพธ/ของความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงพบว า ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงมีอิทธิพลทางตรงต อผลการดําเนินงาน สรุปได-ว า 
การดําเนินงานด-านความสามารถในการจัดการความเสี่ยงส งผลให-ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 
4 ประการ บรรลุตามเปqาหมายท่ีกําหนด ประกอบด-วย คุณภาพบัณฑิต งานวิจัยและงานสร-างสรรค/ 
งานบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยหากองค/การมีความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง ซึ่งผู-บริหารจะต-องส งเสริมบุคลากรให-มีความมุ งมั่น ความปรารถนา ความเชื่อ 
ยอมรับในเปqาหมาย และคุณค าขององค/การ มีปณิธานร วมกันต อเปqาหมายรวมขององค/การ  เต็มใจ
ปฏิบัติงาน มีความพร-อมในการปรับตัวให-ทันต อการเปลี่ยนแปลง มุ งเน-นจัดกระบวนการจัดการความ
เสี่ยงเชิงบูรณาการ มีการประสานความร วมมือภายในองค/การ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ/หรือ
ส งเสริมความสัมพันธ/แก บุคลากรเพ่ือให-มีความรัก ความสามัคคี ต-องการจะทํางานเพ่ือองค/การ จะทําให-
มองเห็นผลลัพธ/ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได-อย างชัดเจน สามารถหาแนวทางปqองกันแก-ไขเหตุการณ/ หรือ
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ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได- ดังนี้ 1) สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายส งเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษาใน
ด-านการวิจัย เน-นการเรียนการสอนที่ใช-กระบวนการวิจัย กําหนดให-มีการวิจัยในทุกหลักสูตร จัด
โครงการประกวดเพ่ือให-นักศึกษามีความกระตือรือร-นในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตามหลักสูตร
ท่ีเรียน ส งเสริมงบประมาณ แหล งเงินทุน มีเกณฑ/การประเมินผลท่ีได-มาตรฐาน 2) ส งเสริมให-ความรู-
ในด-านการวิจัยและงานสร-างสรรค/ สนับสนุนแหล งเงินทุนอย างเพียงพอ เพื่อให-มีงานวิจัยท่ี
หลากหลาย และสามารถสร-างจุดเด นให-กับองค/การในอนาคต ประสานความร วมมือกับเครือข ายด-าน
งานวิจัยและงานสร-างสรรค/ เพ่ือสร-างความเข-มแข็งให-กับองค/การ 3) สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนด
นโยบายที่ชัดเจน นําไปสู การปฏิบัติได-จริงในเรื่องการให-บริการวิชาการแก สังคมอย างสมํ่าเสมอ 
4) เผยแพร ความรู-ด-านศิลปะและวัฒนธรรม มีเครือข ายท่ีจะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู- นําความรู-
ทางด-านศิลปะและวัฒนธรรมมาเปJนแหล งเรียนรู-ของนักศึกษา  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู ผลสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค- ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาองค-ประกอบ
และรูปแบบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 2) เพ่ือพัฒนา
ตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 3) เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล2องของตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
และ 4) เพ่ือตรวจสอบค าอิทธิพลของโมเดลสมการโครงสร2างความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยผู2วิจัยได2สรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้  

 1. สรุปผลการวิจัย  
 2. อภิปรายผลการวิจัย  
 3. ประโยชน-ของการวิจัย  
 4. ข2อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. องค ประกอบและรูปแบบของความสามารถในการจัดการความเส่ียงของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  

  องค-ประกอบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ประกอบด2วย การตระหนักถึงเป:าหมายขององค-การ ค านิยมร วมในองค-การ  การลด
โอกาสท่ีจะเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การช วยในด2าน
กระบวนการภายใน การร วมแรงร วมใจและทํางานเป<นทีม  ส วนรูปแบบความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แบ งออกเป<น 4 ด2าน ได2แก  ด2านการมีปณิธาน
ร วมกันต อเป:าหมายรวมขององค-การ  ด2านความพร2อมในการปรับตัวให2ทันต อการเปลี่ยนแปลง ด2าน
การมุ งเน2นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และด2านการประสานความร วมมือภายใน
องค-การ 

2. ข�อมูลสถานภาพส,วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  
  ผู2ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป<นเพศชาย มีอายุมากกว า 50 ป? มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาโท มีประสบการณ-การทํางาน 10 - 20 ป? และส วนใหญ มีตําแหน งเป<นผู2รับผิดชอบดูแล   
ด2านการจัดการความเสี่ยง 
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3. ข�อมูลท่ัวไปขององค การ 
  องค-การท่ีศึกษาส วนใหญ เป<นประเภทมหาวิทยาลัยเอกชน มีระยะเวลาในการดําเนินงาน

น2อยกว า 30 ป? มีจํานวนนักศึกษาน2อยกว า 10,000 คน มีจํานวนบุคลากรน2อยกว า 300 คน  
4. ผลการวิเคราะห ระดับความคิดเห็น  

4.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับปCจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
4.1.1 ผู2บริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลงโดยรวมใน

ระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค-ประกอบของภาวะผู2นําในแต ละด2าน ดังนี้ ด2านการมี
อิทธิพลอย างมีอุดมการณ-ในระดับมาก ด2านการสร2างแรงจูงใจในระดับมาก ด2านการกระตุ2นให2เกิดปCญญา
ในระดับมาก และด2านการให2ความสําคัญกับความเป<นปCจเจกบุคคลในระดับมาก  

4.1.2 ผู2บริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณ-การเรียนรู2โดยรวมในระดับ
มาก และมีความคิดเห็นเก่ียวกับองค-ประกอบของประสบการณ-การเรียนรู2ในแต ละด2าน ดังนี้ ด2านการ
เรียนรู2จากองค-ความรู2ในระดับมาก ด2านการเรียนรู2จากประสบการณ-ในระดับมาก และด2านการเรียนรู2
จากการแลกเปลี่ยนในระดับมาก  

4.1.3 ผู2บริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนุนด2านทรัพยากรโดยรวมใน
ระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค-ประกอบของการสนับสนุนด2านทรัพยากรแต ละด2าน 
ดังนี้ ด2านทรัพยากรท่ีจับต2องได2ในระดับมาก และด2านทรัพยากรท่ีจับต2องไม ได2ในระดับมาก  

4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ผู2บริหารมีความคิดเห็น
เก่ียวกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงโดยรวมในระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค-ประกอบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในแต ละด2าน ดังนี้ ด2านการมีปณิธานร วมกัน
ต อเป:าหมายรวมในระดับมาก ด2านความพร2อมในการปรับตัวให2ทันต อการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก 
ด2านการมุ งเน2นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการในระดับมาก และด2านการประสาน
ความร วมมือภายในองค-การในระดับมาก 

4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ-ท่ีเกิดจากความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
4.3.1 ผู2บริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินงานขององค-การโดยรวมใน

ระดับมาก และมีความคิดเห็นเก่ียวกับองค-ประกอบของผลการดําเนินงานขององค-การในแต ละด2าน 
ดังนี้ ด2านคุณภาพบัณฑิตในระดับมาก ด2านงานวิจัยและงานสร2างสรรค-ในระดับมาก ด2านการบริการ
วิชาการในระดับมาก ด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับมาก  

5. ผลการวิเคราะห องค ประกอบเชิงยืนยัน  
5.1 องค-ประกอบหลักด2านภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลง ประกอบด2วยองค-ประกอบ

ย อยท่ีเรียงตามน้ําหนักองค-ประกอบ ดังนี้ 1) ด2านการสร2างแรงบันดาลใจ 2) ด2านการกระตุ2นให2เกิด
ปCญญา 3) ด2านการให2ความสําคัญกับความเป<นปCจเจกบุคคล และ 4) ด2านการมีอิทธิพลอย าง
อุดมการณ- 
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5.2 องค-ประกอบหลักด2านประสบการณ-การเรียนรู2ขององค-การ ประกอบด2วย
องค-ประกอบย อยท่ีเรียงตามน้ําหนักองค-ประกอบ ดังนี้ 1) ด2านการเรียนรู2จากองค-ความรู2 2) ด2านการ
เรียนรู2จากประสบการณ- และ 3) ด2านการเรียนรู2จากการแลกเปลี่ยน  

5.3 องค-ประกอบหลักด2านการสนับสนุนด2านทรัพยากร ประกอบด2วยองค-ประกอบย อย
ท่ีเรียงตามน้ําหนักองค-ประกอบ ดังนี้ 1) ด2านทรัพยากรที่จับต2องได2 และ 2) ด2านทรัพยากรท่ี
จับต2องไม ได2  

5.4 องค-ประกอบหลักด2านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ประกอบด2วย
องค-ประกอบย อยท่ีเรียงตามน้ําหนักองค-ประกอบ ดังนี้ 1) ด2านการมุ งเน2นจัดกระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 2) ด2านการประสานความร วมมือภายในองค-การ 3) ด2านการมีปณิธานร วมกัน
ต อเป:าหมายรวมขององค-การ และ 4) ด2านความพร2อมในการปรับตัวให2ทันต อการเปลี่ยนแปลง 

5.5 องค-ประกอบหลักด2านผลการดําเนินงาน ประกอบด2วยองค-ประกอบย อยท่ีเรียง
ตามน้ําหนักองค-ประกอบ ดังนี้ 1) ด2านบริการวิชาการ 2) ด2านงานวิจัยและงานสร2างสรรค- และ     
3) ด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ4) ด2านคุณภาพบัณฑิต 

6. ผลการวิเคราะห การทดสอบสมมติฐาน  
6.1 อิทธิพลทางตรง 

6.1.1 ภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.38 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

6.1.2 ประสบการณ-การเรียนรู2ขององค-การ มีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยง โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.30 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

6.1.3 การสนับสนุนด2านทรัพยากร มีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.45 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

6.1.4 การสนับสนุนด2านทรัพยากร มีอิทธิพลทางตรงต อผลการดําเนินงานของ
องค-การ โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.54 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

6.1.5 ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง มีอิทธิพลทางตรงต อผลการดําเนินงาน
ขององค-การ โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.37 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

6.2 อิทธิพลทางอ�อม  
6.2.1 ภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางอ2อมต อผลการดําเนินงานของ

องค-การ โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.14 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
6.2.2 ประสบการณ-การเรียนรู2ขององค-การ มีอิทธิพลทางอ2อมต อผลการดําเนินงาน

ขององค-การ โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.11 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
6.2.3 การสนับสนุนด2านทรัพยากร มีอิทธิพลทางอ2อมต อผลการดําเนินงานของ

องค-การ โดยมีขนาดอิทธิพลเท ากับ 0.17 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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  ผู2วิจัยได2จัดทําบทสรุปผลท่ีได2จากการศึกษาในครั้ง มีรายละเอียด ดังภาพท่ี 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 36 การเชื่อมโยงข2อค2นพบจากสังเคราะห-ของผู2วิจัย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู2วิจัยได2อภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ตามลําดับ ดังนี้  

1. การวิเคราะห องค ประกอบและรูปแบบของความสามารถในการจัดการความเส่ียง
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  

1.1 องค-ประกอบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย พบว า องค-ประกอบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาใน

 

 

 
ความสามารถในการจัดการ

ความเส่ียง 
การประสาน
ความร วมมือ

ภายในองค-การ 

ความพร2อมใน
การปรับตัวให2

ทันต อการ
เปล่ียนแปลง 

การมีปณิธานร วมกันต อ
เป:าหมายรวมขององค-การ 

การมุ งเน2นจัดกระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 

 

 ภาวะผู2นํา           
แห งการเปล่ียนแปลง 

ประสบการณ-         
การเรียนรู2ขององค-การ 

การสนับสนุน  
ด2านทรัพยากร 

คุณภาพ
บัณฑิต 

งานวิจัยและ
งาน

สร2างสรรค- 

การบริการ
วิชาการ 

การทํานุบาํรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ประเทศไทย ประกอบด2วย การตระหนักถึงเป:าหมายขององค-การ ค านิยมร วมในองค-การ  การลดโอกาส
ท่ีจะเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน การช วยในด2านกระบวนการ
ภายใน การร วมแรงร วมใจและทํางานเป<นทีม  สอดคล2องกับ กฤตยาวดี เกตุวงศา (2553) ท่ีศึกษา
ผลกระทบของคุณลักษณะองค-กรท่ีมีต อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย กล าวคือ ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Effectiveness) โดย
ประยุกต-จากแนวคิดของ COSO –ERM ประกอบด2วย 1) การบรรลุเป:าหมายและวัตถุประสงค- 
(Achieving Goals and Objectives) 2) การสร2างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได2 
(Building Stability and Fluctuate Revenue Reduction) 3) การลดโอกาสท่ีจะเกิดการสูญเสีย
จากการดําเนินงาน (Decreasing Chances of Operational Loss) 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางาน (Increasing Working Efficiency) 5) การช วยในด2านวางแผนภายใน (Helping Internal 
Planning) 6) การแก2ไขปCญหาได2ทันการ (Solving Problems in Timelines)  

1.2 รูปแบบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยพบว า รูปแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยแบ งออกเป<น 4 ด2าน ได2แก  ด2านการมีปณิธานร วมกันต อเป:าหมายรวมขององค-การ  ด2านความ
พร2อมในการปรับตัวให2ทันต อการเปลี่ยนแปลง ด2านการมุ งเน2นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิง
บูรณาการ และด2านการประสานความร วมมือภายในองค-การ สอดคล2องกับงานวิจัยของ Karan 
Givotra และ Seerquei Netessine (2014) ระบุว า โอกาสในการท่ีจะสร2างความยั่งยืน สามารถท่ีจะ
พบได2ในองค-การท่ีมีรูปแบบมุ งเน2นการบรรเทาผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช2การจัดการความเสี่ยง
เป<นตัวขับเคลื่อนองค-การ สอดคล2องกับงานวิจัยของ Pagach and Warr (2010) พบว า องค-การท่ีมี
การปรับใช2การจัดการความเสี่ยง ลดความผันผวนของกําไรซ่ึงลดความเสียหายท่ีจะก อให2เกิดความ
สูญเสีย โดยให2บุคลากรในองค-การตระหนักเห็นความสําคัญว าการจัดการความเสี่ยงทําให2ผลการ
ปฏิบัติงานดีข้ึน ท้ังนี้ 1) การมีปณิธานร วมกันต อเป:าหมายรวมขององค-การ แสดงให2เห็นว าผู2บริหาร
ต2องกําหนดทิศทาง นโยบาย สร2างความรู2ความเข2าใจ สร2างความรู2สึกร วมในการท่ีจะบรรลุเป:าหมาย
ขององค-การร วมกัน เพ่ือให2ทุกคนในองค-การเห็นภาพความเสี่ยงท่ีชัดเจน เล็งเห็นความสําคัญของ
การจัดการความเสี่ยง พร2อมท่ีจะให2ความร วมมือและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการความเสี่ยง 
(Akkirajul et al, 2010) เพ่ือประโยชน-ท่ีจะเกิดข้ึนต อองค-การและบุคลากรท้ังในปCจจุบันและอนาคต 
สอดคล2องกับแนวคิดการจัดการความเสี่ยงขององค-การ Hilson D.A (2013) ปCจจัยแห งความสําเร็จใน
การจัดการความเสี่ยงข้ึนกับวัฒนธรรมองค-การ ค านิยม การสร2างความตระหนักว า ความเสี่ยงเป<น
หน2าท่ีของคนทุกคนและทุกงาน ต2องสร2างแรงจูงใจ ลดการตําหนิ เพ่ือให2บรรลุตามวัตถุประสงค-อย าง
มีประสิทธิภาพ 2) ความพร2อมในการปรับตัวให2ทันต อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change) ถือ
เป<นหนึ่งในคุณลักษณะสําคัญขององค-การ  สอดคล2องกับ Armenakis, et al. (2007) ชี้ให2เห็นการ
การบริหารความเปลี่ยนแปลงท่ีประสบความสําเร็จนั้น ก อนท่ีจะเริ่มดําเนินการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
องค-การใดๆ ก็ตาม องค-การควรเริ่มต2นจากการประเมินความพร2อมของบุคลากรและองค-การในการ
สร2างความเปลี่ยนแปลงท่ีต2องการเสียก อน เนื่องจากความพร2อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร
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จะช วยลดอัตราความล2มเหลวในการปรับตัวผ านการผลักดันให2เกิดความเปลี่ยนแปลงตามท่ีองค-การ
วางแผนไว2และการเปลี่ยนแปลงองค-การท่ีล2มเหลวย อมทําให2องค-การสูญเสียทรัพยากรโดยเปล า
ประโยชน- รวมท้ังอาจส งผลกระทบร2ายแรงต อการปรับตัวให2อยู รอดขององค-การ 3) การมุ งเน2นจัด
กระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สะท2อนให2เห็นถึงการกําหนดแผนกลยุทธ- ท่ีต2องใช2ทักษะ 
ความสามารถของ ผู2บริหารในการสร2างความเข2าใจให2ทุกคนตระหนักถึงภัยวิกฤต ความเสี่ยง ในการ
ปฏิบัติอย างเป<นระบบ ต อเนื่อง มีรูปแบบกลยุทธ-ท่ีชัดเจนต้ังแต การวางแผน โดยใช2หลักการจัดการ
ความเสี่ยงประกอบด2วย การระบุ วิเคราะห- การควบคุม โดยมุ งเน2นการลดโอกาสและผลกระทบต อ
เป:าหมายขององค-การ สอดคล2องกับ Pricewaterhouse Cooper (2004) ได2วิจัยเก่ียวกับระดับของ
การนําเอากรอบ การจัดการความเสี่ยงมาใช2ในองค-การโดยศึกษาตามแนวคิดของ COSO ERM พบว า 
องค-ประกอบของการจัดการความเสี่ยงในแต ละองค-ประกอบได2ถูกนํามาใช2ปฏิบัติไม เท ากันโดย
องค-ประกอบที่นํามาใช2สูงสุดคือ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การติดตามผล 
(Monitoring) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามลําดับ  และ 4) การประสาน
ความร วมมือภายในองค-การ เม่ือองค-การมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานความร วมมือระหว าง
หน วยงานภายในองค-การทําให2เกิดการสร2างความสัมพันธ-ภายในองค-การ เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและข2อมูลร วมกันซ่ึงจะช วยแก2ปCญหาด2านข2อจํากัดเรื่องทรัพยากร ความรู2 ความเชี่ยวชาญ 
อีกท้ังทําให2เกิดการตอบสนองความต2องการของบุคลากรภายในและภายนอกองค-การได2อย างรวดเร็ว 
สอดคล2องกับ Reley (2013) อธิบายความสามารถในการจัดการความเสี่ยงแบ งออกเป<น 2 มิติ คือ 
ความสามารถในการเตือน (Warning Capabilities) และ ความสามารถในการกู2คืนความเสี่ยง 
(Recovery Capabilities) ความสามารถในการเตือน เน2นไปในเรื่องของการสื่อสาร ส วนความสามารถ
ในการกู2คืนความเสี่ยง  อธิบายถึงความสามารถท่ีองค-การจะลดระดับปCญหาท่ีเกิดข้ึน แบ งออกเป<น 2 
ประเภท คือ Pre-emptive recovery เป<นการร วมมือประสานงาน สามารถระบุปCญหาและป:องกัน
ได2ก อนจะเกิดปCญหาข้ึน ทําให2ผู2บริหารสามารถลดผลกระทบของปCญหาท่ีเกิดข้ึนได2 และ Reactive 
recovery เป<นการประสานระหว างทรัพยากรทางกายภาพกับทรัพยากรทางด2านมนุษย-ท่ีจะเป<น
ปCญหาหรืออุปสรรคท่ีทําให2เกิดความล าช2าหรือหยุดชะงัก เม่ือเกิดปCญหาข้ึนแล2ว สามารถทําให2กลับไป
เป<นปกติโดยใช2เวลาน2อยท่ีสุด 

2. ป7จจัยท่ีส,งผลกระทบต,อความสามารถในการจัดการความเส่ียง  
  การวิจัยครั้งนี้ผู2วิจัยมุ งศึกษาปCจจัยท่ีส งผลกระทบต อความสามารถในการจัดการความ

เสี่ยง ประกอบด2วย ภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ-การเรียนรู2ขององค-การ และการ
สนับสนุนด2านทรัพยากร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได2 ดังนี้  

2.1 ภาวะผู�นําแห,งการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต,อความสามารถในการ
จัดการความเส่ียง  

 ภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง เนื่องจากผู2นําถือเป<นผู2ท่ีมีบทบาทสําคัญทุกด2านในองค-การ รวมท้ังการแสดงบทบาทท่ี
สําคัญด2านการจัดการความเสี่ยง นอกจากนั้น จากการวิเคราะห- พบว า ลักษณะท่ีสําคัญของผู2นําแห ง
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การเปลี่ยนแปลง เช น เป<นผู2มีอิทธิพลอย างอุดการณ-ต อผู2ตาม มีความสามารถในการจูงใจ ทําให2ผู2อ่ืน
มองเห็นเป:าหมายร วมกันขององค-การ มีความเข2าใจต อบุคคลอ่ืนเป<นอย างดี เป<นต2น ซ่ึงลักษณะ
ดังกล าวของผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลงจะผลักดันให2การดําเนินงานด2านการจัดการความเสี่ยงของ
องค-การประสบความสําเร็จได2 เนื่องจากเม่ือผู2ตามมีผู2นําท่ีเป<นต2นแบบในด2านการทํางาน การปฏิบัติท่ี
เป<นแบบอย างท่ีดีก็จะสร2างให2ผู2ตามเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติท่ีคํานึงถึงประโยชน-ขององค-การเป<น
สําคัญ สอดคล2องกับ Bekele Shibru (2011) ศึกษาภาวะผู2นําการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ-กับ
ผู2ใต2บังคับบัญชาการศึกษายืนยันว าภาวะผู2นําการเปลี่ยนแปลงเป<นลักษณะการเป<นผู2นําท่ีสําคัญในการ
เพ่ิมความพึงพอใจของผู2ใต2บังคับบัญชาด2วยความเป<นผู2นํา  สอดคล2องกับการศึกษาของนักวิชาการใน
อดีตเก่ียวกับผลกระทบของภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต อความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยง ได2แก  งานวิจัยของ Beatriz Fernandez-Muniz, et al (2014) ได2ทําการศึกษาบทบาทภาวะ
ผู2นําการเปลี่ยนแปลงของผู2บริหารและการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
ผลการวิจัยพบว า ภาวะผู2นําการเปลี่ยนแปลงส งผลทางบวกโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก 
และงานวิจัยของ สุนทรีย- และคณะ (2558) ศึกษาปCจจัยแห งความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงท่ี
ส งผลต อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว าปCจจัยด2านภาวะผู2นําเป<น
ปCจจัยแห งความสําเร็จท่ีส งผลต อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 

2.2 ประสบการณ การเรียนรู�ขององค การมีอิทธิพลทางตรงต,อความสามารถในการ
จัดการความเส่ียง  

 ประสบการณ-การเรียนรู2ขององค-การมีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง เนื่องจากองค-ประกอบของประสบการณ-การเรียนรู2ทั้ง 3 องค-ประกอบ มี
ความสัมพันธ-และส งผลต อการดาเนินงานด2านการจัดการความเสี่ยง ได2แก  1) การเรียนรู2จากองค-
ความรู2 เป<นการส งเสริมและสนับสนุนให2บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย างต อเนื่อง ให2บุคลากรมี
การคิดและเรียนรู2สิ่งต างๆ ด2วยตนเองเพ่ือให2ได2ความรู2ท่ีถูกต2องท้ังมุมกว2างและมุมลึก เปzดโอกาสให2
บุคลากรพัฒนาองค-ความรู2ใหม  เพ่ือเป<นประโยชน-ในการปฏิบัติงาน ส งเสริมให2บุคลากรแสวงหาข2อมูล
ท่ีจะช วยปรับปรุงการทํางานเสมอ 2) การเรียนรู2จากประสบการณ- เป<นการส งเสริมให2บุคลากรได2
เรียนรู2จากความล2มเหลวหรือความสําเร็จเพ่ือหาสาเหตุและวิธีการแก2ไขท่ีเหมาะสม ให2โอกาสบุคลากร
นําประสบการณ-เดิมมาบูรณาการเพื่อสร2างการเรียนรู2ใหม ๆ ให2เกิดขึ้น สนับสนุนให2บุคลากรใน
องค-การ มีการนําความรู2และประสบการณ-ไปประยุกต-ใช2 และปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 3) การเรียนรู2จากการแลกเปลี่ยน เป<นการส งเสริมและสนับสนุนให2จัดกิจกรรมสนทนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข2อมูลข าวสารกันอย างสมํ่าเสมอ สนับสนุนให2สร2างเครือข ายผู2ท่ีมีความรู2จากการปฏิบัติ
เพ่ือสามารถถ ายทอด แบ งปCน และแลกเปลี่ยนเรียนรู2 เปzดโอกาสให2บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในมุมมองท่ีแต ละคนสนใจ สนับสนุนให2มีการนําความรู2และประสบการณ-มาถ ายทอดในรูปแบบต างๆ 
เช น คู มือ เอกสาร หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ Honey และ Mumford (1992: 1-6) กล าวว า การให2
ความสําคัญกับการเรียนรู2จากประสบการณ-เนื่องจากการเรียนรู2จากประสบการณ-เป<นกระบวนการข้ัน
พ้ืนฐานแต มีความสําคัญยิ่งต อการแสวงหาความรู2 ถ2าหากบุคลากรในองค-การไม สามารถเรียนรู2จาก
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ประสบการณ- จะไม สามารถแสวงหาความรู2 หรือฝ~กฝนทักษะต างๆ และอาจจะทําผิดพลาดบ อยๆ ใน
ท่ีสุดก็จะไม สามารถปรับตัวให2ทันต อการเปลี่ยนแปลงได2 การเรียนรู2จากประสบการณ-จึงมีความสําคัญ
มากในบรรดาทักษะการดํารงชีวิต เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย างท่ีเกิดจากการกระทําล2วนเป<นผลท่ีได2จาก
ประสบการณ- และความสอดคล2องกับข2อมูลเชิงประจักษ- สอดคล2องกับงานวิจัยของ Alfredo 
Serpell et al. (2014) ศึกษาการประเมินความเสี่ยงของบริษัทก อสร2าง โดยอธิบายถึงกระบวนการท่ี
ตอบสนองความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง โดยใช2โมเดลท่ีเรียกว า RMMS ซ่ึงการจัดการความเสี่ยง 
ประกอบด2วย โครงสร2างองค-การ (Organization) ความรู2 (Knowledge) การบูรณาการ (Integration) 
กระบวนการ (Process) และการสื่อสาร (Communication) อธิบายการจัดการความเสี่ยงต2องอาศัย
ความรู2ท่ีมี และประสบการณ-นํามาประยุกต-ใช2ในการจัดการเพ่ือให2องค-การบรรลุวัตถุประสงค- และ
สอดคล2องกับงานวิจัยของ Pollard et al. (2005). ศึกษาความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมี
ผลต อความตระหนัก อธิบายว า การจัดการความเสี่ยงจําเป<นต2องอาศัยเครื่องมือในการประเมิน ซ่ึง
จากการศึกษา พบว าภูมิปCญญาท่ีอยู ในองค-การเป<นเครื่องมือท่ีสําคัญ โดยแบ งระดับภูมิปCญญาท่ีมีอยู 
ในองค-การเป<น 5 ระดับ จากน2อยไปมาก ซ่ึงระดับ 5 ถือเป<น Best practice ท่ีสามารถปรับตัวเพ่ือ
แก2ปCญหาให2กับองค-การ และ สามารถเปลี่ยนแปลงการทํางาน การดําเนินงานได2เองโดยอัตโนมัติ  

2.3 การสนับสนุนด�านทรัพยากรมีอิทธิพลทางตรงต,อความสามารถในการจัดการ
ความเส่ียง  

 การสนับสนุนด2านทรัพยากรมีอิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยง เนื่องจากการดําเนินงานในด2านต าง ๆ รวมท้ังการดําเนินงานด2านการจัดการความเสี่ยง
ขององค-การให2ประสบความสําเร็จได2นั้นต2องอาศัยทรัพยากรต าง ๆ ท้ังทรัพยากรท่ีจับต2องได2 เช น 
เงินทุน สถานท่ี วัสดุอุปกรณ- รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกต าง ๆ และทรัพยากรท่ีจับต2องไม ได2 เช น 
ความรู2 ความสามารถของบุคลากรในด2านการจัดการความเสี่ยง  เวลา และข2อมูลข าวสาร หากองค-การมี
การสนับสนุนด2านทรัพยากรดังกล าวก็จะสนับสนุนให2การดําเนินงานด2านการจัดการความเสี่ยงประสบ
ความสําเร็จได2ดียิ่งข้ึน มีความสอดคล2องกับข2อมูลเชิงประจักษ- ซ่ึง สอดคล2องกับงานวิจัยของ Weiner 
(2009: 4) พบว าหากองค-การมีความพร2อมในทรัพยากรแล2วจะส งผลเชิงบวกต อความสามารถในการ
ปรับตัวขององค-การ ขณะท่ี Yang and Konrad (2011:12) พบว าเม่ือองค-การมีความพร2อมด2านทุน
มนุษย-สูง จะมีอิทธิพลต อการจัดการความเสี่ยงและผลการดําเนินงานขององค-การ ทรัพยากรมีส วนสําคัญ
ต อความสามารถในการปรับตัวขององค-การ เม่ือเผชิญกับสภาพแวดล2อมภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ผู2บริหารจะใช2ความสามารถในการวิเคราะห-โอกาสและภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน พร2อมกับการพิจารณา
คุณค าและจุดเด นในทรัพยากรทุกอย างที่มีอยู ในองค-การ เพื่อกําหนดกลยุทธ-ทางการแข งขันท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ- จากการศึกษา พบว า การสนับสนุนด2านทรัพยากรมีอิทธิพลทางตรงต อผล
การดําเนินงานขององค-การ สอดคล2องกับการศึกษาของ Hicks-Clarke and Iles (2000) พบว า การ
รับรู2การสนับสนุนในองค-การนั้นมีความสัมพันธ-ทางบวกกับทัศนคติที่มีต อองค-การ การสร2าง
บรรยากาศการทํางานท่ีเป<นบวก เปzดโอกาสให2เขามีส วนร วม ในกิจกรรมต าง ๆ ขององค-การ ทําให2
พนักงานรู2สึกมีคุณค า ส งผลให2ผลการดําเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน การเตรียมความพร2อมด2านบุคลากรเป<น
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พ้ืนฐานท่ีสําคัญเม่ือต2องเผชิญกับความท2าทายของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ- อย างไรก็ตามการ
ปรับตัวเพื่อให2ทันกับสถานการณ-ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น องค-การเลือกใช2ความยืดหยุ น
เชิงกลยุทธ- เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน ไม ยึดติดกับรูปแบบเดิม นําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใช2ใน
การทํางานมากข้ึน เช น การอนุญาตให2พนักงานทํางานผ านระบบอินเทอร-เน็ต สามารถทางานท่ีบ2าน
ไม จําเป<นต2องมาที่สํานักงาน แต องค-การต2องมีความพร2อมในด2านโครงข ายข2อมูล กฎระเบียบ 
กระบวนการทํางาน เงินงบประมาณ และศักยภาพของทุนมนุษย- ซ่ึงเป<นการลงทุนระยะยาว 

3. ผลลัพธ ของความสามารถในการจัดการความเส่ียง  
  ผู2วิจัยได2ศึกษาถึงผลกระทบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมีต อผลการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได2 ดังนี้ 
3.1 ความสามารถในการจัดการความเส่ียงมีอิทธิพลต,อผลการดําเนินงานของ

องค การ 
 ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ท่ีประกอบด2วย การมีปณิธานร วมกันต อ

เป:าหมายรวมขององค-การ ความพร2อมในการปรับตัวให2ทันต อการเปลี่ยนแปลง การมุ งเน2นจัด
กระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และการประสานความร วมมือภายในองค-การ มีความ
สอดคล2องกับข2อมูลเชิงประจักษ- ซ่ึงสอดคล2องกับงานวิจัยของ Pagach and Warr (2010) พบว า 
องค-การที่มีการปรับใช2การจัดการความเสี่ยง ลดความผันผวนของกําไรซึ่งลดความเสียหายท่ีจะ
ก อให2เกิดความสูญเสีย โดยให2บุคลากรในองค-การตระหนักเห็นความสําคัญว าการจัดการความเสี่ยงทํา
ให2ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน สอดคล2องกับงานวิจัยของ Hoyt and Liebenberg (2011) อ2างถึงทฤษฎี
เก่ียวกับ Value Relevance ของ การจัดการความเสี่ยงองค-การ กล าวคือ กิจการมีผลประกอบการ
สูงข้ึนเม่ือมีการปรับใช2 การจัดการความเสี่ยงองค-การ แม2ว าเป<นเพียงการเพ่ิมความม่ังค่ังของผู2ถือหุ2น
เท านั้น โดยงานวิจัยพบว า มูลค าขององค-การมีความสัมพันธ-เชิงบวกกับการใช2การจัดการความเสี่ยง 
ทําให2มูลค าขององค-การเพ่ิมสูงกว าปกติ ประมาณ ร2อยละ 20 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติและทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้การจัดการความเสี่ยงองค-การสร2างมูลค าเพ่ิมแก ผู2ถือหุ2นและเป<นประโยชน-ในระดับองค-การ  
สอดคล2องกับ งานวิจัยของ มงคล กิตติวุฒิไกร และ มนัสดา ชัยสวนียากรณ- ศึกษาผลกระทบของการ
บริหารความเสี่ยงท่ีมีผลต อความสําเร็จในการ ทํางานของธุรกิจ SMEs ผลการวิจัยพบว า การบริหาร
ความเสี่ยงด2านการ ระบุเหตุการณ-ความเสี่ยงด2านการประเมินความเสี่ยง ด2านการตอบสนองความเสี่ยง 
และ ด2านการติดตามประเมินผลและรายงาน มีความสัมพันธ-และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จใน
การทํางาน 

 ผลการดําเนินงานขององค-การ ท่ีประกอบด2วย คุณภาพบัณฑิต งานวิจัยและงาน
สร2างสรรค- การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความสอดคล2องกับข2อมูลเชิง
ประจักษ- ซ่ึงสอดคล2องกับงานวิจัยของ สอดคล2องกับ งานวิจัยของ ณัชธิญา ปCทมทัตตานนท- (2553) 
ศึกษาการจัดการความเสี่ยงท่ีส งผลต อประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว าการจัดการความเสี่ยงส งผล
ต อประสิทธิผล ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีอย างมีระดับ
นัยสําคัญ ทางสถิติท่ี 0.01 และสอดคล2องกับงานวิจัยของ อัญชนา พานิช (2550) ศึกษาองค-ประกอบ
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ประสิทธิผลองค-การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว าประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด2านคุณภาพ
บัณฑิต ด2านงานวิจัยและงานสร2างสรรค- ด2านการบริการวิชาการ และด2านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อยู ในระดับมาก 

 
ประโยชน ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายเก่ียวกับแนวคิดความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
รวมท้ังสามารถนําไปใช2เป<นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานด2านการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู 
ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานขององค-การ ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้จึงก อให2เกิดประโยชน-ท้ังในเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Contributions) ในการสร2างองค-ความรู2 และนําผลการวิจัยไปพัฒนาต อยอด
เป<นองค-ความรู2ใหม  รวมท้ังประโยชน-ในเชิงการจัดการ (Managerial Contributions) เกิดประโยชน-
ท้ังในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนในองค-การอ่ืน ๆ  

1. ประโยชน เชิงทฤษฎี  
1.1 เกิดองค-ความรู2เก่ียวกับองค-ประกอบของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง

ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แบ งออกเป<น 6 ด2าน ได2แก  1) การตระหนักถึงเป:าหมายของ
องค-การ (Awareness Goals) การท่ีองค-การสามารถดําเนินงานจนประสบผลสําเร็จตามเป:าหมายท่ี
กําหนดไว2 โดยเป:าหมายขององค-การต2องมีความชัดเจน (Clearly Organization Goals) คนในองค-กร
รู2เป:าหมายเข2าใจวัตถุประสงค-ท่ีแท2จริงขององค-การท่ีเราทํางานอยู อย างชัดเจน โปร งใสทุกระดับ ไม มี
วาระซ อนเร2นและต2องแสดงให2เห็นตลอดเวลาท้ังคําพูดและการกระทํา ถ2ามีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง เป:าหมายต2องแจ2งให2บุคคลทุกระดับ ให2เข2าใจ ไม ใช แจ2งเพ่ือรับทราบ 2) ค านิยมร วมกัน
ในองค-การ (Shared Values) ค านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร วมกันโดยสมาชิกขององค-กรท่ีได2
กลายเป<นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู2บริหารภายในองค-กร 
หรืออาจเรียกว าวัฒนธรรมองค-กร รากฐานของวัฒนธรรมองค-กรก็คือ ความเชื่อ ค านิยมที่สร2าง
รากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค-กร โดยท่ัวไปแล2วความเชื่อจะสะท2อนให2เห็นถึงบุคลิกภาพ
และเป:าหมายของผู2ก อต้ังหรือผู2บริหารระดับสูง ต อมาความเชื่อเหล านั้นจะกําหนดบรรทัดฐาน เป<น
พฤติกรรมประจําวันข้ึนมาภายในองค-กร เม่ือค านิยมและความเชื่อได2ถูกยอมรับท่ัวท้ังองค-การและ
บุคลากรกระทําตามค านิยมเหล านั้นแล2วองค-การก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเข2มแข็ง 3) การลดโอกาสท่ีจะเกิด
การสูญเสียจากการดําเนินงาน (Decreasing Chances of Operational Loss) การท่ีองค-การ
สามารถลดเหตุการณ- หรือปCจจัยท่ีจะทําให2หน วยงานสูญเสียท้ังท่ีเป<นรูปตัวเงินและไม ใช ตัวเงิน เช น
รายได2 ชื่อเสียง ลูกค2า ผลการดําเนินงาน การบริหารปCจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมท้ังกระบวนการ
ดําเนินงานต าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต ละโอกาสท่ีองค-การจะเกิดความเสียหาย เพ่ือให2ระดับและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู ในระดับที่องค-กรยอมรับได2 ประเมินได2 ควบคุมและ
ตรวจสอบได2อย างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป:าหมายขององค-กรเป<นสําคัญ 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน (Increasing Working Efficiency) การที่องค-การสามารถบริหารงานให2สําเร็จตาม
เป:าหมาย โดยมีต2นทุนค าใช2จ ายท่ีไม สูงมากนัก บุคลากรในองค-การสามารถแสดงบทบาทและทําหน2าท่ี
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ได2อย างถูกต2องเหมาะสมจะต2องไม มีจุดอ อนท่ีเป<นสาระสําคัญ และความเสี่ยงจะต2องได2รับการบริหาร
จัดการให2อยู ภายใต2ระดับความเสี่ยงที่องค-การยอมรับได2  5) การช วยในด2านกระบวนการภายใน 
(Helping Internal Process) การท่ีองค-การนําข2อมูล (สารสนเทศ) ในอดีต ปCจจุบัน และแนวโน2ม 
(Trends) มาคิดวิเคราะห- เพ่ือหาวิธีการท่ีดี และเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการสําหรับอนาคตโดย
การพิจารณาวัตถุประสงค-เป:าหมาย ทรัพยากรท่ีมี รวมท้ังปCญหาท่ีมีหรือท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
และ 6) การร วมมือร วมใจ และทํางานเป<นทีม (More Collaboration and Teamwork) เพ่ิม
บทบาทของการทํางานร วมกันให2มากข้ึน พร2อมท้ังประสานงานกันเพ่ือเผชิญกับการแก2ปCญหาต างๆ ท่ี
องค-การด2วยกัน ไม ควรเก่ียงงาน ให2นึกอยู ในใจเสมอว า องค-การนี้เป<นสิ่งท่ีให2กําเนิดทุกสิ่งกับตัวเรา  
สร2างทัศนคติกับตัวเองและผู2ร วมงานอยู เสมอ การทํางานเป<นทีมนั้นทุกคนต2องออกแรง ออก
ความคิดเห็นร วมกัน เพ่ือให2ได2มาในสิ่งท่ีดีท่ีสุด พร2อมท้ังให2ความร วมมือกับองค-การอย างเต็มท่ีในทุกเรื่อง 
ไม ว าจะขอความร วมมืออะไร เช น การประหยัดค าใช2จ าย การประหยัดพลังงานต างๆ เป<นต2น ทุกคน
ต2องต้ังใจและมุ งม่ันในการทํางาน 

  ส วนรูปแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ประกอบด2วย 4 ด2านหลัก ได2แก  1) การมีปณิธานร วมกันต อเป:าหมายรวมขององค-การ 
(Common Determination toward Organizational) ผู2บริหารต2องกําหนดทิศทาง นโยบาย สร2าง
ความรู2ความเข2าใจ สร2างความรู2สึกร วมในการท่ีจะบรรลุเป:าหมายขององค-การร วมกัน เพ่ือให2ทุกคนใน
องค-การเห็นภาพความเสี่ยงที่ชัดเจน เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความเสี่ยง พร2อมท่ีจะให2
ความร วมมือและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือประโยชน-ท่ีจะเกิดข้ึนต อองค-การ
และบุคลากรทั้งในปCจจุบันและอนาคต 2) ความพร2อมในการปรับตัวให2ทันต อการเปลี่ยนแปลง 
(Readiness to Change)  องค-การต างๆ จําต2องแสวงหายุทธศาสตร-และวิธีการเพ่ือรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล าว ผ านการไวต อการเรียนรู2ต อคู แข งพร2อมกับแสวงหาองค-ความรู2ต างๆ เพ่ือสร2าง
ความได2เปรียบในการแข งขันในอนาคตให2แก องค-การ องค-การต2องเตรียมความพร2อมระบบการจัดการ
ความเสี่ยงให2มีความพร2อมในการจัดทํามาตรการ ขจัดหรือควบคุมความเสี่ยงต างๆเอาไว2ล วงหน2า เม่ือ
เกิดเหตุการณ-ข้ึน ระบบต2องมีสมรรถนะท่ีดีพอในการตอบโต2ภัยแต ละชนิดอย างได2ผลและทันเวลาเป<น
กระบวนการปกป:องชีวิตและทรัพย-สินขององค-การ ท่ีได2ผลและทันเวลาเม่ือเหตุการณ-สิ้นสุดลงแล2ว
องค-การสามารถดําเนินการต อไปได2โดยปกติให2เร็วท่ีสุด 3) การมุ งเน2นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยง
เชิงบูรณาการ (Integrated Risk Management Process Orientation) ความสามารถของการ
จัดการความเสี่ยง ด2านการมุ งเน2นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สะท2อนให2เห็นถึง
การกําหนดแผนกลยุทธ- ท่ีต2องใช2ทักษะ ความสามารถของ ผู2บริหารในการสร2างความเข2าใจให2ทุกคน
ตระหนักถึงภัยวิกฤต ความเสี่ยง ในการปฏิบัติอย างเป<นระบบ ต อเนื่อง มีรูปแบบกลยุทธ-ท่ีชัดเจน
ต้ังแต การวางแผน โดยใช2หลักการจัดการความเสี่ยงประกอบด2วย การระบุ วิเคราะห- การควบคุม โดย
มุ งเน2นการลดโอกาสและผลกระทบต อเป:าหมายขององค-การสะท2อนให2เห็นถึงการนําสภาพแวดล2อม
ท้ังภายในและภายนอกเข2ามาวิเคราะห-ในการจัดทําแผน และดําเนินการตามแผนนําแผนกลยุทธ-ไป
ปฏิบัติสะท2อนให2เห็นถึงทักษะ และความสามารถขององค-การในการใช2ทรัพยากรอย างมีประสิทธิภาพ 
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และกิจกรรมสุดท2ายท่ีสําคัญในการติดตามและปรับปรุงจะเห็นว าในทุกงานวิจัยท่ีเก่ียวข2องกับการ
จัดการความเสี่ยงจําเป<นต2องมีการติดตามตรวจสอบเพ่ือสามารถนําความเสี่ยงท่ีหลงเหลืออยู มา
ทบทวนและปรับปรุงการแก2ไขต อไป และ 4) การประสานความร วมมือภายในองค-การ (Internal 
Collaboration Synergy)  เม่ือองค-การมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานความร วมมือระหว าง
หน วยงานภายในองค-การทําให2เกิดการสร2างความสัมพันธ-ภายในองค-การ เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและข2อมูลร วมกันซ่ึงจะช วยแก2ปCญหาด2านข2อจํากัดเรื่องทรัพยากร ความรู2 ความเชี่ยวชาญ 
อีกท้ังทําให2เกิดการตอบสนองความต2องการของบุคลากรภายในและภายนอกองค-การได2อย างรวดเร็ว 

1.2 เกิดตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ประกอบด2วย 1) ป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเส่ียง คือ 
ปCจจัยท่ีส งผลกระทบต อการดําเนินงานด2านความสามารถในกาจัดการความเสี่ยงขององค-กร 
ประกอบด2วย   (1) ภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลง คือ ผู2นําที่มีอิทธิพลอย างอุดมการณ-ทางด2าน
ความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกต อผู2ตามเพ่ือให2เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเพ่ือให2การดําเนินงาน
บรรลุเป:าหมายสูงสุดขององค-การ ประกอบด2วยคุณลักษณะท่ีสําคัญ 4 ด2าน ได2แก  การมีอิทธิพลอย าง
อุดมการณ- การสร2างแรงจูงใจ การกระตุ2นให2เกิดปCญญา และให2ความสําคัญกับความเป<นปCจเจกบุคคล 
(2) ประสบการณ-การเรียนรู2ขององค-การ การเรียนรู2และสั่งสมวิธีจัดการความเสี่ยงของบุคลากรใน
องค-การ มีความมุ งม่ันต อการบริหารจัดการ สนับสนุนให2บุคลากรในองค-การมีการเรียนรู2 และทดลอง
สิ่งต างๆ ทุกเรื่อง โดยไม ปzดก้ัน ไม ด วนสรุป เพ่ือให2ได2ความรู2ท่ีถูกต2องท้ังมุมกว2างและมุมลึก และจัด
กิจกรรมการสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนข2อมูลและการถ ายโอนความรู2และบูรณาการ ตลอดจนการเก็บ
รวบรวมความรู2และประสบการณ-นํามาถ ายทอดในรูปแบบต าง ๆ เช น คู มือ เอกสาร กฎระเบียบ วิธี
ปฏิบัติในรูปแบบลายลักษณ-อักษร หรือสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให2สามารถนําความรู2ไปประยุกต-ใช2เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง ประกอบด2วย การเรียนรู2จากองค-ความรู2 (Knowledge 
learning)การเรียนรู2จากประสบการณ- (Experiential learning) และการเรียนรู2จากการแลกเปลี่ยน 
(Knowledge sharing)  (3) การสนับสนุนด2านทรัพยากร (Resource Support) หมายถึง การให2
ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณ คน ความรู2 ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน เพ่ือใช2ในการสนับสนุนกล
ยุทธ-องค-การ รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใช2ในการดําเนินกิจกรรมต างๆ เพ่ือให2การทํางานมี
ความสะดวก ถูกต2อง รวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ- 
เครื่องมือให2กับบุคลากรทุกคนอย างเสมอภาค เพ่ือให2องค-การสามารถจัดการความเสี่ยงได2อย างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด2วย ทรัพยากรท่ีจับต2องได2 (Tangible Resource)  และ ทรัพยากรท่ีจับต2อง
ไม ได2 (Intangible Resource 2) ผลลัพธ ของความสามารถในการจัดการความ ผลลัพธ-ท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินงานขององค-การตามเป:าหมายท่ีกําหนด ประกอบด2วย  4 ด2าน ได2แก  ผลด2านคุณภาพ
บัณฑิต  พิจารณาจากหลักสูตร คุณภาพนักศึกษา และคุณลักษณะตามจุดเน2น ผลด2านการวิจัยและ
งานสร2างสรรค- พิจารณาจากการตอบสนองต อความต2องการของสังคม การสร2างเครือข าย ผลด2าน
การบริการทางวิชาการ พิจารณาจากการให2บริการท่ีครอบคลุม สอดคล2องกับความต2องการของสังคม   
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และผลด2านการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม พิจารณาจากความต อเนื่องในการสนับสนุนให2ศิลปะ
และวัฒนธรรมเป<นส วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 

  ลักษณะของกรอบแนวความคิดในการวิจัยนี้มีความเหมาะสมกับข2อมูลเชิงประจักษ-ท่ี
เกิดจากการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง อันประกอบด2วย 
ปCจจัยเหตุ คือภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ-การเรียนรู2ขององค-การ แลการสนับสนุน
ด2านทรัพยากร และปCจจัยท่ีเป<นผลของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง และผลการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ผลการวิจัยทรงคุณค าต อทฤษฎีท่ีสามารถนํามาอธิบาย
กรอบแนวคิดความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ได2แก  ทฤษฎีมุมมองบนฐานทรัพยากร 
(Resource-Based View of the Firms : RBV) ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ- (Contingency 
Theory) และแนวคิดการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

2. ประโยชน เชิงการจัดการ  
 สถาบันอุดมศึกษารวมท้ังองค-การในธุรกิจอ่ืน ๆ สามารถนําโมเดลความสามารถในการ

จัดการความเสี่ยงท่ีมุ งสู ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานขององค-การท่ีได2จากการพัฒนาข้ึนในครั้งนี้ ไป
เป<นแนวทางในการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานด2านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
ขององค-การให2ประสบความสําเร็จได2 โดยผู2มีวิจัยมีข2อเสนอแนะที่ได2จากผลการวิจัย ในการนํา
ผลการวิจัยไปใช2ประโยชน-เชิงการจัดการ ดังนี้  

2.1 การดําเนินงานด2านความสามารถในการจัดการความเสี่ยงนั้น องค-การควรดําเนินการ
ในลักษณะให2ความสําคัญกับทุกกิจกรรมขององค-การ โดยมีองค-ประกอบสําคัญท่ีจะต2องพิจารณา ดังนี้ 
1) ควรมีการตระหนักถึงเป:าหมายขององค-การ 2) ค านิยมร วมกันในองค-การ 3) การลดโอกาสท่ีจะ
เกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 5) การช วยในด2าน
กระบวนการภายใน และ 6) การร วมมือร วมใจและทํางานเป<นทีม 

2.2 ผู2บริหารองค-การจะต2องให2ความสําคัญกับปCจจัยหลักท่ีมีผลต อการดําเนินงานด2าน
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ท้ัง 3 ด2าน ได2แก   

2.2.1 ปCจจัยด2านภาวะผู2นําการเปลี่ยนแปลง ผู2บริหารองค-การจะต2องแสดงออกถึง
การมีภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังยังจะต2องพัฒนาภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลงให2เกิด
ข้ึนกับบุคลากรภายในองค-การผ านกระบวนการต าง ๆ เช น การเป<นแบบอย างด2านภาวะผู2นําแห งการ
เปลี่ยนแปลงของผู2บริหารองค-การ การฝ~กอบรมและพัฒนาด2านภาวะผู2นําแห งการเปลี่ยนแปลง เป<นต2น 

2.2.2 ปCจจัยด2านประสบการณ-การเรียนรู2ขององค-การ องค-การต2องเตรียมความพร2อม 
และส งเสริมให2บุคลากรมีความรู2ความสามารถท่ีเหมาะสมสําหรับการเปลี่ยนแปลงงานในอนาคต และ
สอดคล2องกับกลยุทธ-ขององค-การ ซึ่งพบว า การเพิ่มความสามารถของบุคลากรให2มีทักษะท่ี
หลากหลาย จากแหล งการเรียนรู2หลายๆ ด2าน มีความสัมพันธ-กับผลการดําเนินงานองค-การ  

2.2.3 ปCจจัยด2านการสนับสนุนด2านทรัพยากร เป<นปCจจัยที่สําคัญที่องค-การ
จําเป<นต2องให2ความสําคัญเป<นอย างยิ่ง ท้ังทรัพยากรท่ีจับต2องได2 เช น การกําหนดงบประมาณในการ
ดําเนินงานด2านการจัดการความเสี่ยงไว2อย างเหมาะสมและเพียงพอ การมีเครื่องมือ และอุปกรณ-ท่ี
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เหมาะสมในการทํากิจกรรมด2านการจัดการความเสี่ยง เป<นต2น และทรัพยากรท่ีจับต2องไม ได2 เช น การ
แบ งเวลาสําหรับการดําเนินงานด2านการจัดการความเสี่ยงไว2อย างเหมาะสม การพัฒนาความรู2
ความเข2าใจ และการสร2างความตระหนักเก่ียวกับประเด็นด2านการจัดการความเสี่ยงให2กับบุคลากร
ภายในองค-การ การแสวงหาความรู2 ข2อมูลข าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานด2านการจัดการความเสี่ยงใหม  ๆ 
อยู เสมอ เป<นต2น  
 
ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

1. งานวิจัยนี้ได2จากการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎี ได2แก  แนวคิดการจัดการความเสี่ยง 
ทฤษฎีมุมมองบนฐานทรัพยากร และทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ- ซ่ึงเป<นการพิจารณาในบริบท
ขององค-ประกอบและความสัมพันธ-ของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงอาจนําไปเป<นแบบจําลองต้ังต2นเพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
ขององค-การ โดยนําแนวคิดและทฤษฎี  เช น ทฤษฏีองค-การ (Organizational Theory) ทฤษฎีการ
แข งขัน (Competition Theory) และแนวคิดจริยธรรม (Ethical Concept) มาใช2เพ่ิมเสริมให2
งานวิจัยนี้มีความกว2างและลึกในด2านมุมมองเก่ียวกับการบริหารงานภายใน โดยเฉพาะด2านพนักงาน
ซ่ึงเป<นผู2ปฏิบัติ รวมถึงด2านจริยธรรมองค-การ และมุมมองภายนอกองค-การ ด2านความรุนแรงทางการ
แข งขัน ให2มากข้ึน 

2. งานวิจัยนี้เป<นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional) โดยทําการศึกษาผลการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 จึงทําการเก็บข2อมูลต้ังแต เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 ดังนั้น ผลการศึกษาท่ีได2เป<นผลการศึกษาจากช วงเวลาท่ีทําการศึกษาเท านั้น ผลการวิจัย
อาจจะเปลี่ยนแปลงได2เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรและช วงเวลา เช น ตัวแปรอ่ืนๆท่ีมีผลต อ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงนอกเหนือจากปCจจัยท่ีศึกษานี้ เนื่องจากยังมีอีกหลายตัวแปรท่ี
ไม ได2นํามาศึกษา เช น ความผันผวนทางสภาพแวดล2อม ความรุนแรงทางการแข งขัน ความสอดคล2อง
และเข2ากันได2ดีกับเครือข ายผู2มีส วนได2ส วนเสียโดยเฉพาะบุคลากรขององค-การ กฎระเบียบด2านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ข2อบังคับด2านการดําเนินงาน เป<นต2น  
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง  การพัฒนาตัวแบบความสามารถในการจัดการความเส่ียงท่ีมุ"งสู"ความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 
คําช้ีแจง                

1. แบบสอบถามชุดนี้เป�นเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลประกอบการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ตัวแบบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงท่ีมุ,งสู,ความสําเร็จของผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

2. แบบสอบถามชุดนี้ มีจํานวน 6 ตอน ได�แก, 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ข�อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ;ท่ีเกิดจากความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

  ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับป7ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน 
ด�านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 

3. ข�อมูลท่ีได�รับจะเป�นประโยชน;ทางวิชาการและสามารถนําไปใช�พัฒนาการดําเนินงาน
ด�านความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาได�ต,อไป จึงขอความกรุณาท,านโปรด
ตอบคําถามให�ตรงกับสภาพความเป�นจริง เพื่อจะดําเนินการในขั้นตอนต,อไปได�อย,างสมบูรณ; และ
ข�อมูลท่ีท,านได�ให�ไว�ผู�วิจัยจะถือเป�นความลับโดยจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท,านั้น 
 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณท,านท่ีได�กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้อย,างครบถ�วน 
หากท,านมีข�อสงสัยหรือข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดต,อผู�วิจัย นางกชพรรณ  
ลัภโนปกรณ;  เบอร;โทรศัพท; 083-974-4434 อีเมล; pladao102@hotmail.co.th 

 
 

     นางกชพรรณ  ลัภโนปกรณ; 
   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�บริหาร 
 
1. เพศ 
   � ชาย  � หญิง 
2. อายุ 
   � น�อยกว,า 30 ปP � 30 – 40 ปP  � 41 – 50 ปP  � มากกว,า 50 ปP 
3. ระดับการศึกษา 
   � ปริญญาตรี � ปริญญาโท  � ปริญญาเอก   
4. ประสบการณ;การทํางานในสถานศึกษา (กรณีเกิน 6 เดือน ให�นับ 1 ปP) 
   � น�อยกว,า 10 ปP � 10 – 20 ปP  � 21 –30 ปP   � มากกว,า 30 ปP    
5. ตําแหน,งป7จจุบัน 
   � อธิการบดี  � ผู�อํานวยการ  � ผู�บังคับการ 
   � ผู�รับผิดชอบดูแลด�านการจัดการความเสี่ยง 
 
 
ตอนท่ี 2 ข�อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

1. ประเภทของสถานศึกษา 
   � มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ  �  มหาวิทยาลัยเอกชน  � มหาวิทยาลัยรัฐ                              
   � มหาวิทยาลัยราชภัฎ          � มหาวิทยาลัยราชมงคล         � วิทยาลัยชุมชน 
   � สถาบันเฉพาะทาง                                                       
2. ระยะเวลาในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
   � น�อยกว,า 30 ปP  � 31 – 40  ปP � 41 – 50 ปP � มากกว,า 50 ปP 
3. จํานวนนักศึกษา 
   � น�อยกว,า 10,000 คน  � 10,000 – 20,000 คน    
   � 20,001 – 30,000 คน � มากกว,า 30,000 คน 
4. จํานวนบุคลากร  
   � น�อยกว,า 300 คน  � 300 – 500 คน � 501 – 700 คน � มากกว,า 700 คน 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช,องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท,านมากท่ีสุด  
โดยพิจารณา ดังนี้  

5 = เห็นด�วยมากท่ีสุด 4 = เห็นด�วยมาก 3 = เห็นด�วยปานกลาง 2 = เห็นด�วยน�อย  
1 = เห็นด�วยน�อยท่ีสุด 

 

ข�อ ข�อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

ภาวะผู�นําแห"งการเปลี่ยนแปลง 

การมีอิทธิพลอย,างอุดมการณ; 

1 ผู�บริหารมหาวิทยาลัยประพฤตตินเป�นแบบอย,างท่ีดีให�กับ

บุคลากร 

     

2 ผู�บริหารปฏิบัติตนเพ่ือสร�างความเคารพยกย,องศรัทธาและ
ความไว�วางใจให�เกิดข้ึนกับบุคลากร 

     

3 ผู�บริหารปฏิบัติตนให�บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตัวผู�บริหาร      

4 ผู�บริหารเป�นผู�มีวิสัยทัศน;ในการบริหารงานและสามารถนําพา

องค;การไปสู,ความสาํเร็จได� 

     

การสร�างแรงบันดาลใจ 

1 ผู�บริหารสร�างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ�นให�บุคลากรปฏิบัติงานได�
บรรลเุปZาหมายขององค;การอย,างต,อเน่ือง 

     

2 ผู�บริหารแสดงออกถึงความมุ,งมั่นในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
เพ่ือให�บรรลเุปZาหมายขององค;การ 

     

3 ผู�บริหารสร�างเปZาหมายท่ีท�าท�ายให�กับบุคลากรอยู,เสมอ      

4 ผู�บริหารส,งเสริมให�บุคลากรมองเห็นเปZาหมายขององค;การร,วมกัน      

การกระตุ�นให�เกิดป7ญญา 

1 ผู�บริหารสนับสนุนให�บุคลากรสร�างสรรค;วิธีการปฏิบัติงานใหม, ๆ 
ท่ีเป�นประโยชน;ต,อมหาวิทยาลัย 

     

2 ผู�บริหารส,งเสรมิให�บุคลากรพัฒนาความรู� และความสามารถ
ของตนเองอย,างต,อเน่ือง 

     

3 ผู�บริหารส,งเสรมิและให�โอกาสบุคลากรได�แสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต,าง ๆ อยู,เสมอ 
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ข�อ ข�อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

4 ผู�บริหารสนับสนุนให�บุคลากรเรียนรู�วิธีการแก�ป7ญหาในการ
ปฏิบัติงานด�วยตนเองอย,างสร�างสรรค; 

     

การคํานึงถึงความเป�นป7จเจกบุคคล 

1 ผู�บริหารมีความเข�าใจความแตกต,างระหว,างบุคคลเป�นอย,างด ี      

2 ผู�บริหารให�ความสําคัญการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความ

แตกต,างระหว,างบุคคล 

     

3 ผู�บริหารดูแลเอาใจใส,บุคลากรโดยพิจารณาเป�นรายบุคคล      

4 ผู�บริหารรับฟ7งความคิดเห็นของบุคลากรแต,ละคนเสมอ      

5 ผู�บริหารทําให�บุคลากรแต,ละคนรู�สึกมีคณุค,าในตนเอง      

ประสบการณ8การเรียนรู�ขององค8การ 

การเรียนรู�จากองค;ความรู� 

1 ผู�บริหารส,งเสรมิและสนับสนุนให�บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
อย,างต,อเน่ือง 

     

2 ผู�บริหารส,งเสรมิให�บุคลากรมีการคิดและเรียนรู�สิ่งต,างๆ ด�วย
ตนเอง เพ่ือให�ได�ความรู�ท่ีถูกต�องท้ังมุมกว�างและมมุลึก 

     

3 ผู�บริหารเป]ดโอกาสให�บุคลากรพัฒนาองค;ความรู�ใหม, เพ่ือเป�น

ประโยชน;ในการปฏิบัติงาน 

     

4 ผู�บริหารส,งเสรมิให�บุคลากรแสวงหาข�อมูลท่ีจะช,วยปรับปรุงการ
ทํางานเสมอ 

     

การเรียนรู�จากประสบการณ; 

1 ผู�บริหารส,งเสรมิให�บุคลากรได�เรียนรู�จากความล�มเหลวหรือ

ความสําเร็จ เพ่ือหาสาเหตุและวิธีการแก�ไขท่ีเหมาะสม 

     

2 ผู�บริหารให�โอกาสบุคลากรนําประสบการณ;เดมิมาบูรณาการ

เพ่ือสร�างการเรียนรู�ใหม,ๆให�เกิดข้ึน 

     

3 ผู�บริหารสนับสนุนให�บุคลากรในองค;การ มีการนําความรู�และ
ประสบการณ;ไปประยุกต;ใช�ในการดําเนินงาน 

     

4 ผู�บริหารสนับสนุนให�บุคลากรนําความรู�และประสบการณ;มา
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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ข�อ ข�อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

การเรียนรู�จากการแลกเปลี่ยน 

1 ผู�บริหารส,งเสรมิและสนับสนุนให�จัดกิจกรรมสนทนาเพ่ือ

แลกเปลีย่นข�อมูลข,าวสารกันอย,างสม่ําเสมอ 

     

2 ผู�บริหารสนับสนุนให�สร�างเครือข,ายผู�ท่ีมีความรู�จากการปฏิบัติ

เพ่ือสามารถถ,ายทอด แบ,งป7น และแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

     

3 ผู�บริหารเป]ดโอกาสให�บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
มุมมองท่ีแต,ละคนสนใจ 

     

4 ผู�บริหารสนับสนุนให�มีการนําความรู�และประสบการณ;มา
ถ,ายทอดในรูปแบบต,างๆ เช,น คู,มอื เอกสาร หรือสือ่รูปแบบอ่ืนๆ 

     

การสนับสนุนด�านทรัพยากร 

ทรัพยากรท่ีจับต�องได� 

1 มหาวิทยาลยัสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ;  และให�มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปZาหมาย 

     

2 มหาวิทยาลยัมีบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี อุปกรณ;การ
ปฏิบัติงาน อย,างเพียงพอ ทําให�สามารถวางแผนการดําเนินงาน
ได�อย,างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

     

3 มหาวิทยาลยันําเทคโนโลยสีมยัใหม,มาใช�ในการดําเนินกิจกรรม
ต,างๆ เพ่ือให�การทํางานมีความสะดวก ถูกต�อง รวดเร็ว และมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

     

4 มหาวิทยาลยัมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอสําหรับบุคลากร
ทุกคนอย,างเสมอภาค 

     

ทรัพยากรท่ีจับต�องไม,ได� 

1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความร,วมมือร,วมใจและ

กระตือรือร�นในการดําเนินงานด�านการจัดการความเสี่ยง 

     

2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู� ความเข�าใจในการ
ดําเนินงานด�านการจัดการความเสีย่ง 

     

3 มหาวิทยาลยัจัดสรรเวลาสําหรับการดําเนินงานด�านการจัดการ
ความเสีย่งไว�อย,างเหมาะสม  

     

4 มหาวิทยาลยัแสวงหาข�อมลูข,าวสารเก่ียวกับประเด็นด�านการ
จัดการความเสีย่งจากแหล,งต,าง ๆ อย,างสม่ําเสมอ 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
 

ข�อ ข�อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

ความสามารถในการจัดการความเส่ียง 
การมีปณิธานร,วมกันต,อเปZาหมายรวมขององค;การ 
1 มหาวิทยาลัยเป]ดโอกาสให�บุคลากรมีส,วนร,วมในการ

กําหนดวิสัยทัศน;และเปZาหมายการปฏิบัติงาน เพ่ือ
สร�างความตระหนักต,อเปZาหมายรวมขององค;การ
ร,วมกัน 

     

2 มหาวิทยาลัยเชื่อม่ันว,าการกําหนดนโยบายและ
ส,งเสริมด�านการจัดการความเสี่ยงร,วมกันจะส,งผลให�
มหาวิทยาลัยมีผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

     

3 มหาวิทยาลัยให�ความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน; 
และค,านิยมของมหาวิทยาลัยร,วมกัน 

     

4 มหาวิทยาลัยมุ,งม่ันในการนําวิสัยทัศน;ไปสู,การปฏิบัติ
ร,วมกัน เพ่ือให�เกิดประสิทธิผลต,อองค;การ 

     

5 มหาวิทยาลัยสนับสนุนเผยแพร,ข�อมูล ข,าวสารด�านการ
จัดการความเสี่ยงให�บุคลากรรับทราบเพ่ือสร�างความ
เข�าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

     

ความพร�อมในการปรับตัวให�ทันต,อการเปลี่ยนแปลง 
1 มหาวิทยาลัยเชื่อม่ันว,าการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล�อมท่ีเกิดข้ึน จะเป�นโอกาสให�มหาวิทยาลัย
ได�ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการทํางานให�ดียิ่งข้ึน 

     

2 มหาวิทยาลัยแจ�งข,าวสารการเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบ
ต,อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให�บุคลากรทราบ 
เพ่ือเป�นการเตรียมความพร�อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

     

3 มหาวิทยาลัยมีการติดตาม วิเคราะห; และประเมิน
สถานการณ;การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท้ัง
ภายในและภายนอกได�อย,างทันท,วงที 
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ข�อ ข�อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

4 มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ;
ในการดําเนินงานให�ทันต,อสถานการณ;การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม 

     

การมุ,งเน�นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
1 มหาวิทยาลัยให�ความสําคัญกับการบูรณาการ

กระบวนการจัดการความเสี่ยงระหว,างหน,วยงานเพ่ือ
สร�างความร,วมมือผสานกระบวนการดําเนินงานอย,าง
เป�นระบบ 

     

2 มหาวิทยาลัยมุ,งเน�นกระบวนการจัดการความเสี่ยง 
โดยการกําหนดกลยุทธ;และวางแผนการจัดการความ
เสี่ยง 

     

3 มหาวิทยาลัยส,งเสริมให�มีการนําแผนการจัดการความ
เสี่ยงไปสู,การปฏิบัติ เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดความ
เสี่ยงในองค;การ 

     

4 มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง
แผนการจัดการความเสี่ยงอย,างต,อเนื่อง เพ่ือให�ความ
เสี่ยงอยู,ในระดับท่ีองค;การยอมรับได� 

     

การประสานความร,วมมือภายในองค;การ 
1 การประสานงานของหน,วยงานต,าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเป�นไปด�วยความราบรื่น 
     

2 บุคลากรในหน,วยงานต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องมีการร,วม
แก�ไขป7ญหาต,างๆ ท่ีเกิดข้ึนร,วมกันอย,างจริงจัง 

     

3 มหาวิทยาลัยมีการทบทวนประสิทธิภาพของความ
ร,วมมือด�านการจัดการความเสี่ยงอยู,เสมอ 

     

4 มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารข�อมูลไปยังผู�เก่ียวข�องทุก
ระดับ อย,างถูกต�องรวดเร็ว เหมาะสมทันต,อ
สถานการณ;ท่ีเกิดข้ึน 
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ;ท่ีเกิดจากความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
 

ข�อ ข�อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

ผลการดําเนินงานขององค8การ 
ด�านคุณภาพบัณฑิต 
1 ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทันสมัย สอดคล�องกับ

ความต�องการของสังคม 
     

2 ผู�ใช�บัณฑิตมีความพึงพอใจต,อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย      
3 มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม      
4 มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตตรงตามคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค; ตรงตามอัตลักษณ;ท่ีกําหนด 
     

ด�านงานวิจัยและงานสร�างสรรค; 
1 มหาวิทยาลัยมีเครือข,ายการทําวิจัยกับหน,วยงาน

ภายนอกเพ่ือให�ได�ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
     

2 ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค;สามารถนําไปสู,การ
แก�ป7ญหาอย,างเป�นรูปธรรมและเป�นประโยชน; 

     

3 ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค;ได�รับการตีพิมพ;เพ่ือ
เผยแพร,ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

     

4 มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัยและ
งานสร�างสรรค;อย,างต,อเนื่อง 

     

ด�านบริการวิชาการ 
1 มหาวิทยาลัยมีการให�บริการวิชาการท่ีสอดคล�องกับ

ความต�องการของชุมชนและสังคมอย,างต,อเนื่อง 
     

2 เกิดความร,วมมือและเครือข,ายการบริการวิชาการ 
เพ่ือการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
และสังคม 

     

3 มหาวิทยาลัยพัฒนาองค;ความรู�เพ่ือเป�นประโยชน;กับ
ประชาชนและสังคม 

     

4 การให�บริการทางวิชาการต,างๆ สามารถทําให�ชุมชน
หรือสังคมมีความเข�มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองและอยู,
ได�อย,างยั่งยืน 
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ข�อ ข�อความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1 มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการนําศิลปะและ

วัฒนธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษาได�เป�นอย,างดี 

     

2 มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการเผยแพร,และ
การบริการด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต,อ
สาธารชน 

     

3 มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการสร�างสรรค;
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับป7ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะในการดําเนินงานด�านความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยง 
 
 6.1 ป7ญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานด�านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

6.2 ข�อเสนอแนะในการดําเนินงานด�านความสามารถในการจัดการความเสี่ยง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

© ขอขอบพระคุณท่ีท,านกรุณาเสียสละเวลาอันมีค,าเพ่ือให�ข�อมูล © 
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2. แนวคําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ8เชิงลึก 
1. องค;การของท,านมีกลยุทธ;อย,างไรในการดําเนินงานด�านการจัดการความเสี่ยง 
2. ในการวางแผนเพ่ือทํากิจกรรมความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ท,านคํานึงถึง

ป7จจัยและเง่ือนไขใดบ�าง 
3. แนวทางเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงท่ีองค;การของท,านทํานั้นส,วนใหญ,เป�นอย,างไร 
4. เปZาหมายสําคัญหรือเปZาหมายสูงสุดของการทํากิจกรรมการจัดการความเสี่ยงนั้น 

องค;การคาดหวังจะได�สิ่งใดกลับมาบ�าง 
   
3. ประเด็นคําถามในการจัดประชุมสนทนากลุ"ม  

ประเด็นท่ี 1 ท,านมีความคิดเห็นเก่ียวกับป7จจัยที่ส,งผลกระทบต,อความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงท่ีมุ,งสู,ผลสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อย,างไร 
ประกอบด�วย  

1. ภาวะผู�นําแห,งการเปลี่ยนแปลง  
2. ประสบการณ;การเรียนรู�ขององค;การ 
3. การสนับสนุนด�านทรัพยากร 
ประเด็นท่ี 2 ท,านมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินการด�านการจัดการความเสี่ยง 

อย,างไร 
ประเด็นท่ี 3 ท,านมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงของ

สถาบันอุดมศึกษา อย,างไร 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 59 ค,าอํานาจจําแนกรายข�อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

ข�อ 
ค"าอํานาจ
จําแนก 

น้ําหนัก
องค8ประกอบ 

ความ
เช่ือม่ัน 

1.ภาวะผู�นําแห,งการเปลี่ยนแปลง 
    1.1 การมีอิทธิพลอย,างอุดมการณ; 

II1 
II2 
II3 
II4 

 
 

0.779 
0.880 
0.845 
0.782 

 
 

0.829 
0.829 
0.777 
0.784 

 

รวม   0.922 
    1.2 การสร�างแรงบันดาลใจ 

IM1 
IM2 
IM3 
IM4 

 
0.509 
0.724 
0.669 
0.715 

 

 
0.737 
0.778 
0.683 
0.803 

 

รวม   0.823 
    1.3 การกระตุ�นทางป7ญญา 

IS1 
IS2 
IS3 
IS4 

 

 
0.712 
0.745 
0.662 
0.759 

 

 
0.714 
0.711 
0.755 
0.820 

 

 

รวม   0.866 
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ตารางท่ี 59 ค,าอํานาจจําแนกรายข�อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ต,อ) 
 

ข�อ 
ค"าอํานาจ
จําแนก 

น้ําหนัก
องค8ประกอบ 

ความ
เช่ือม่ัน 

    1.4 การคํานึงถึงความเป�นป7จเจกบุคคล 
IC1 
IC2 
IC3 
IC4 
IC5 

 
0.624 
0.703 
0.599 
0.644 
0.776 

 
0.744 
0.700 
0.748 
0.754 
0.688 

 

รวม   0.852 
2. ประสบการณ;การเรียนรู�องค;การ 
    2.1 การเรียนรู�จากองค;ความรู� 

KL1 
KL2 
KL3 
KL4 

 
 

0.797 
0.614 
0.812 
0.774 

 
 

0.739 
0.726 
0.806 
0.724 

 

รวม   0.878 
    2.2 การเรียนรู�จากประสบการณ; 

EL1 
EL2 
EL3 
EL4 

 
0.716 
0.834 
0.812 
0.756 

 
0.628 
0.808 
0.811 
0.781 

 

รวม   0.898 
    2.3 การเรียนรู�จากการแลกเปลี่ยน 

KS1 
KS2 
KS3 
KS4 

 
0.812 
0.890 
0.930 
0.664 

 
0.771 
0.834 
0.797 
0.774 

 

รวม   0.921 
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ตารางท่ี 59 ค,าอํานาจจําแนกรายข�อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ต,อ) 
 

ข�อ 
ค"าอํานาจ
จําแนก 

น้ําหนัก
องค8ประกอบ 

ความ
เช่ือม่ัน 

3. การสนับสนุนด�านทรัพยากร 
    3.1 ทรัพยากรท่ีจับต�องได� 

TR1 
TR2 
TR3 
TR4 

 

 
 

0.737 
0.790 
0.867 
0.772 

 
 

0.746 
0.699 
0.699 
0.727 

 

รวม   0.902 
    3.2. ทรัพยากรท่ีจับต�องไม,ได� 

IR1 
IR2 
IR3 
IR4 

 

 
0.501 
0.703 
0.448 
0.519 

 
0.842 
0.752 
0.736 
0.785 

 

รวม   0.743 
4. ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  
    4.1 การมีปณิธานร,วมกันต,อเปZาหมายรวมของ
องค;การ 

CDOG1 
CDOG2 
CDOG3 
CDOG4 
CDOG5 

 
 
 

0.892 
0.901 
0.872 
0.840 
0.710 

 
 
 

0.822 
0.729 
0.825 
0.764 
0.788 

 

รวม   0.941 
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ตารางท่ี 59 ค,าอํานาจจําแนกรายข�อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ต,อ) 
 

ข�อ 
ค"าอํานาจ
จําแนก 

น้ําหนัก
องค8ประกอบ 

ความ
เช่ือม่ัน 

   4.2 ความพร�อมในการปรับตัวให� ทันต,อการ
เปลี่ยนแปลง 

RC1 
RC2 
RC3 
RC4 

 
 

0.524 
0.790 
0.786 
0.691 

 
 

0.684 
0.810 
0.783 
0.773 

 

รวม   0.853 
    4.3 การมุ,งเน�นจัดกระบวนการจัดการความเสี่ยงเชิง
บูรณาการ 

IRMPO1 
IRMPO2 
IRMPO3 
IRMPO4 

 
 

0.845 
0.834 
0.892 
0.898 

 
 

0.821 
0.870 
0.777 
0.861 

 

รวม   0.944 
        4.4 การประสานความร,วมมือภายในองค;การ   

ICS1 
ICS2 
ICS3 
ICS4 

 
0.692 
0.667 
0.641 
0.677 

 
0.757 
0.718 
0.710 
0.817 

 

รวม   0.836 
5. ผลการดําเนินงานขององค;การ 
       5.1 คุณภาพบัณฑิต 

QG1 
QG2 
QG3 
QG4 

 
 

0.642 
0.633 
0.721 
0.730 

 
 

0.704 
0.790 
0.807 
0.808 

 

   0.844 
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ตารางท่ี 59 ค,าอํานาจจําแนกรายข�อ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ต,อ) 
 

ข�อ 
ค"าอํานาจ
จําแนก 

น้ําหนัก
องค8ประกอบ 

ความ
เช่ือม่ัน 

5.2 การวิจัยและงานสร�างสรรค;    
RCW1 
RCW2 
RCW3 
RCW4 

 

 
0.721 
0.818 
0.813 
0.684 

 
0.696 
0.828 
0.759 
0.812 

 

   0.888 
5.3 การบริการวิชาการ    

ASS1 
ASS2 
ASS3 
ASS4 

 

 
0.833 
0.816 
0.857 
0.872 

 
0.713 
0.800 
0.787 
0.812 

 

   0.933 
5.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

PAC1 
PAC2 
PAC3 

 

 
0.888 
0.908 
0.933 

 
0.833 
0.852 
0.833 

 

   0.957 
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ตารางท่ี 60 สรุปค,าอํานาจจําแนก ค,าน้ําหนักองค;ประกอบ และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร 
ค"าอํานาจจําแนก 
(Discrimination 

Power) 

ค"าน้ําหนัก
องค8ประกอบ 

(Factor 
Loading) 

ค"าสัมประสิทธิ์
แอลฟา 

(Cronbach’s 
Alpha) 

1. การมีอิทธิพลอย,างอุดมการณ; 
2. การสร�างแรงบันดาลใจ 
3. การกระตุ�นทางป7ญญา 
4. การคํานึงถึงความเป�นป7จเจก
บุคคล 
5. การเรียนรู�จากองค;ความรู� 
6. การเรียนรู�จากประสบการณ; 
7. การเรียนรู�จากการแลกเปลี่ยน 
8. ทรัพยากรท่ีจับต�องได� 
9. ทรัพยากรท่ีจับต�องไม,ได� 
10. การมีปณิธานร,วมกันต,อ
เปZาหมายรวมขององค;การ 
11. ความพร�อมในการปรับตัวให�ทัน
ต,อการเปลี่ยนแปลง 
12. การมุ,งเน�นจัดกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
13. การประสานความร,วมมือภายใน
องค;การ   
14. คุณภาพบัณฑิต 
15. การวิจัยและงานสร�างสรรค;    
16. การบริการวิชาการ    
17. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

0.779 – 0.880 
0.509 – 0.724 
0.662 – 0.759 
0.599 – 0.776 

 
0.614 – 0.812 
0.716 – 0.834 
0.664 – 0.930 
0.737 – 0.867 
0.448 – 0.703 
0.710 – 0.901 

 
0.524 – 0.790 

 
0.834 – 0.898 

 
0.641 – 0.692 

 
0.633 – 0.730 
0.684 – 0.818 
0.816 – 0.872 
0.888 – 0.933 

 
 

0.777 - 0.829 
0.683 - 0.803 
0.711 - 0.820 
0.688 - 0.754 

 
0.724 - 0.806 
0.628 - 0.811 
0.711 - 0.834 
0.699 – 0.746 
0.736 – 0.842 
0.729 – 0.825 

 
0.684 – 0.810 

 
0.777 – 0.870 

 
0.710 – 0.817 

 
0.704 – 0.808 
0.696 – 0.828 
0.713 – 0.812 
0.833 – 0.852 

 

0.922 
0.823 
0.866 
0.852 

 
0.878 
0.898 
0.921 
0.902 
0.743 
0.941 

 
0.853 

 
0.944 

 
0.836 

 
0.844 
0.888 
0.933 
0.957 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยและ 
หนังสือขอเชิญเปWนผู�ตรวจเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
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ตารางท่ี 61 รายชื่อผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยตอนท่ี 1 การวิจัยเชิง
ปริมาณ 

 
ลําดับ ช่ือผู�เช่ียวชาญ ตําแหน"งงาน  ความชํานาญ 

1 
 

อาจารย; ดร. พรมิตร  กุลกาลยืนยง  
 

รองอธิการบดีฝqายวิชาการ  
วิทยาลัยดุสิตธานี 

ด�านการจัดการ  

2 
 
 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน;  ศรีวิบูลย; 
 
 

รองอธิการบดีฝqายทรัพย;สิน
และรายได� มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ด�านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย; 
 

3 
 
 

ผศ.ดร.กฤตชน  วงศ;รัตน;  
 
 

คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

ด�านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากร
มนุษย; 
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ภาคผนวก ง 

รายช่ือผู�ให�ข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพและ 
หนังสือขออนุเคราะห8ข�อมูลในการวิจัย 
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ตารางท่ี 62 รายชื่อผู�ให�ข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ลําดับ ช่ือผู�ให�ข�อมูล ตําแหน"งงาน หน"วยงาน 
1 
 
 

อาจารย; ดร.ศิริพงศ; รักใหม, 
 

รองอธิการบดี
ฝqายวิจัยและ
วางแผน 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

2 
 

ผู�ช,วยศาสตราจารย;สมหมาย เปPยถนอม 
 

รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

3 
 

อาจารย;พิชิต เรืองแสงวัฒนา 
 

รองอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร; 

4 
 
 

ผู�ช,วยศาสตราจารย; ดร.กาญจนา วงษ;สวัสด์ิ 
 

รองอธิการบดี
ฝqายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 
5 

 
อาจารย; ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
 

รองอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร;ธานี 

6 คุณชนันดา  ธีญะวุฒิ ผู�อํานวยการ
กองพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร; 
 

7 
 
 

รองศาสตราจารย; ทัศนีย; ศิริวรรณ 
 

รองคณบดีฝqาย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

8 
 

 

อาจารย;กรรณิกา สุภาภา 
 
 

ผู�อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน
ตราด  

วิทยาลัยชุมชนตราด 
 

9 
 
 
 

อาจารย; ดร.นงนภัส รุ,งเนย 
 

รองผู�อํานวยการ 
กลุ,มงาน
ยุทธศาสตร;และ
พัฒนาคุณภาพ 

วิทยาลัยบรมราชชนนี
จังหวัดเพชรบุรี 
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214 
 



215 
 



216 
 



217 
 



218 
 



219 
 



220 
 



221 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอเชิญเข�าร"วมสนทนากลุ"ม 
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ประวัติผู�วิจัย 
 

ชื่อ นางกชพรรณ  ลัภโนปกรณ; 
ท่ีอยู, บ�านเลขท่ี 34 ถนนอัมรินทร; ตําบลหน�าเมือง  

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 
ท่ีทํางาน สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 76000 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการท่ัวไป  
สถาบันราชภัฏหมู,บ�านจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีและธุรกิจ
ระหว,างประเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2559 ศึกษาต,อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2532 – 2535 เจ�าหน�าท่ีธุรการ สํานักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2535 – 2549 เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2550 - 2559 หัวหน�าฝqายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2552 – ป7จจุบัน หัวหน�าสํานักงานคณบดี และอาจารย;พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 


