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  พนิดา  ตันติอํานวย : การศึกษาปจจัยกําหนดความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยกําหนดความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร งานวิจัยคร้ังนี้เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ  และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้คือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจาง
ช่ัวคราว สายสนับสนุนที่กําลังปฏิบัติราชการอยูในสํานักงานเลขานุการคณะวิชาตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จํานวน 156 คน  
  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน เปนปจจัยเสี่ยงในระดับปาน
กลางโดยปจจัยที่สงผลตอความเสี่ยงในการดําเนินงานมากที่ สุด  คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจาก
กระบวนการดําเนินการภายใน คน และระบบ ตามลําดับ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน 
เปนปจจัยเส่ียงในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่สงผลตอความเสี่ยงในการดําเนินงานมากที่สุด คือ 
ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขัน ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ ตามลําดับ ความเสี่ยงใน
การดําเนินงานของ สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
พบวา มีความเสี่ยงในการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง โดยการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงมาก
ที่สุด คือ การวางแผน และการจัดการทรัพยากรมนุษย การนํา และการควบคุม ตามลําดับ และ 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากผลการศึกษาที่ไดครั้งนี้ หนวยงานในลักษณะเดียวกันควรมีการวิเคราะหระบบงาน
ของสํานักงานเลขานุการคณะเพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินการภายใน เพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของสํานักงานเลขานุการคณะ และพัฒนาใหเกิดระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคการ 
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OPERATIONS OF GOVERNMENT AGENCIES, A CASE STUDY, OFFICE OF SECRETARY OF 
THE FACULTY IN SILPAKORN UNIVERSITY SANAMCHANDRA PALACE CAMPUS. THESIS 
ADVISOR :  TANINRAT  RATTANAPONGPINYO,Ph.D.  126 pp. 
 
 
 The purposes of this research were to investigate risk factors in the operations of the 
Office of the Secretary of the Faculty in Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus. This 
research is quantitative research. A questionnaire was used as the primary research instrument. The 
population used in this research were Support Employees in the Office of the Secretary of the 
Faculty in Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus of 156 people.  
  The results showed that the internal environment were parameters that were affected at 
a normal level. Factors that affected the risk of the most popular was the risk of internal 
processes, the risk of human resources and the risk of working systems respectively. The 
external environment were parameters that were affected at a normal level. Factors that affected 
the risk of the most popular was the risk of competition, the risk of economic crisis and the risk 
of natural disasters respectively. The risk of the Office of the Secretary of the Faculty in Silpakorn 
University, Sanam Chandra Palace Campus were in a normal level. The operations that were 
most at risk was plan management and human resource management, leadership 
management and control management respectively. Furthermore, when subjected to a Pearson’s 
correlation analysis it demonstrated that internal environment factors and external environmental 
factors have a positive relationship with the level of risk in the operation of the organization, 
statistical significance at 0.05. 
  Recommendation of this research were units in the same manner should have a 
systematic analysis of the Office of the Secretary of the Faculty to improve the internal 
process, enhance the competitiveness of the Office of the Secretary of the 
Faculty and development of risk management throughout the organization. 
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 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ ผูชวยศาสตราจารย             
ดร.พิทักษ  ศิริวงศ และอาจารย ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท ซ่ึงเปนอาจารยควบคุมงานวิจัยที่กรุณา
ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย และคณาอาจารยที่รวมเปนกรรมการในการสอบ อีกทั้ง
อนุเคราะหเอกสารทางวิชาการประกอบการดําเนินงานวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําการแกปญหา
ตางๆ อันเปนประโยชนตองานวิจัยทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบคุณเพื่อน และบุคคล
ทานอื่นๆ ที่มิไดกลาวไวในที่นี้ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ใหคําแนะนํา และขอคิดเห็น ตลอดจน
ชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ ประโยชนอันใดอันเกิดจากงานวิจัยนี้ ยอมเปนผลมาจาก
ความกรุณาของทุกทาน ผูเขียนจึงใครขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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