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 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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ในปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งมีผลกระทบทั้งที่
เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้แนวโนมของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี 
5 บริบท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2549 : บ-ป) ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาว
กระโดด การเปลี่ยนแปลงดานสังคม การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี และการเปลี่ยนแปลงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางมั่นคงใน
กระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สลับซับซอน และมีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
จําเปนตองเสริมสรางความแข็งแกรงของระบบและโครงสรางตางๆ ภายในประเทศใหสามารถ
พึ่งตนเองได แขงขันได และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยาง
รูเทาทัน กระบวนทรรศนการพัฒนาประเทศไทยในระยะ 10-15 ปขางหนา จึงเปนการพัฒนาแบบ
องครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อยูบนพื้นฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เชื่อมโยงทุก
มิติอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและการเมือง ดังที่
ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 8 เปนตนมา  
  การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาประเทศขางตนไปสูการปฏิบัตินําไปสูการปรับตัวเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของระบบราชการใหอยูในระดับสูงและ
เทียบเทาเกณฑสากล(High Performance) เนื่องจากองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงจะเปนรากฐานและ
แนวทางที่สําคัญที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนในระยะยาว 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 : 1) ในฐานะที่เปนหนวยราชการ 
จึงตองปรับตัวเพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของมหาวิทยาลัยใหอยูใน
ระดับสูงและเทียบเทาเกณฑสากลเชนกัน อยางไรก็ตามถึงแมมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีฐานะเปน
หนวยราชการ แตโดยธรรมชาติขององคการแลวสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวมถึงมหาวิทยาลัย
ศิลปากรนั้นแตกตางไปจากหนวยงานราชการทั่วไป กลาวคือสถาบันอุดมศึกษาคอนขางมีอิสระ          
ในการบริหารงานของตนเอง มีความสามารถในการแสวงหารายไดของตนเองนอกเหนือจาก 
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐ และดวยการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานตามที่กลาว
มาแลวขางตน รัฐบาลจึงมีนโยบายผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก
สวนราชการไปเปนในกํากับของรัฐ เพื่อแกไขปญหาเรื้อรังของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ปญหาดาน
คุณภาพของบัณฑิต ปญหางบประมาณไมเพียงพอ ปญหาดานบุคลากร และปญหาการบริหารไม
คลองตัว ดอยประสิทธิภาพ ทําใหอัตราสวนงบประมาณเงินรายได (เงินรายไดและเงินรายรับ
โครงการพิเศษ) ตองบประมาณแผนดินมีแนวโนมสูงขึ้น จากอัตราสวน 39 : 61 ในปงบประมาณ 
2550 (มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 : 43) เปนอัตราสวน 49.1 : 50.9 ในปงบประมาณ 2552 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 : 49) จากแนวโนมดังกลาวทําใหมหาวิทยาลัยศิลปากรตองเริ่ม
ตระหนักถึงความสามารถในการแขงขันของตนเองในการแสวงหารายไดใหเพียงพอตอการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย แตเปาหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงยังคงเปนสวนราชการนั้น
ไมใชผลตอบแทนทางธุรกิจเหมือนกับองคการเอกชนทั่วไป การเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเนนที่การพัฒนาผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยศิลปากรคือการ
บริการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก “การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ” และ “การสรางองค
ความรู” ใหโดดเดนแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  
 การบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีความโดดเดน  มีความไดเปรียบในการแขงขัน 
นอกจากการพัฒนาทางดานวิชาการของคณะวิชาตางๆ แลว จําเปนตองอาศัยสํานักงานเลขานุการ
คณะเปนกลไกสําคัญ ในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิชาเนื่องจากสํานักงานเลขานุการ
คณะมีหนาที่ในการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ ทั้งในเรื่องการประสานงาน การบริการเกี่ยวกับ
ขอสนเทศ การหาขอมูล และเก็บขอมูลทุกชนิดของคณะ ตลอดจนบริการสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานเพื่อทําใหหนวยงานตางๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคยอมสงผลตอการประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตรของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย คณะวิชาจึงตองมีเตรียมการ
บริหารความเสี่ยงการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะ ซ่ึงอาจเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน
หรือสภาพแวดลอมภายนอก และหากคณะวิชาไมไดใหความสนใจเตรียมการแกไขหรือควบคุม
ปจจัยเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะอยางถูกตองอาจกอใหเกิดปญหาและ
สรางความเสียหายตอคณะวิชาและมหาวิทยาลัยไดมากเกินกวาที่จะรับมือไดไหว   
  ที่ผานมาไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง โดย ชฎาธร 
เผือกหอม (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการบริหารความเสี่ยงขององคกรตาม
แนวคิด COSO กับความสําเร็จทางดานการเงินขององคกรของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย พบวา องคกรที่นําระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO มาใชจะชวยใหผล
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ประกอบการดีขึ้น อภิชาติ อินโท และประเสริฐ อัครประถมพงศ (2553) ไดศึกษาเพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของโครงการจัดตั้งศูนยซอมอากาศยาน : กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) พบวาโครงการมีความเสี่ยงที่จําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยง และภายหลังการ
ประยุกตใชแผนจัดการความเสี่ยงพบวาระดับความเสี่ยงของโครงการแตละดานลดลงจากระดับสูง
เปนระดับปานกลาง ซ่ึงอยูในระดับที่ยอมรับได มนสิชา  แสวัง (2553) ไดศึกษาการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมี
ความเสี่ยงอยูในระดับนอย ซ่ึงหมายถึงมีความเสี่ยงอยูในระดับที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได แต
อยางไรก็ตามจะตองมีกิจกรรมควบคุมในทุกๆ ดาน อัมมร นาคแกว (2553) ไดศึกษาความสัมพันธ
ดานสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของ
ศูนยบริหารและจัดการธนบัตร พบวาปจจัยเสี่ยงสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
มีความสัมพันธกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของศูนยบริหารและจัดการธนบัตร หทัยรัตน  กาญ
จนเจตนี (2552) ไดศึกษาการบริหารความเสี่ยงการดําเนินงานการคลังองคการบริหารสวนตําบล
บางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบวา มีความเสี่ยงในการดําเนินงานคลังขององคการ
บริหารสวนตําบลบางรักนอย และไดเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานคลังของ
องคการบริหารสวนตําบลบางรักนอยเพื่อจัดการความเสี่ยงดังกลาว  ธร สุนทรายุทธ (2550) ได
ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยความสี่ยงภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการของคณะ
ศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวาปจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกมีความสัมพันธเชิง
บวกตอการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ กฤษดา  พิสิษฐไพบูลย 
(2548) ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธเชิงบูรณาการกับตัวช้ีวัด สําหรับ
หนวยงานสนับสนุน : กรณีศึกษา สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาสามารถ
ระบุความเสี่ยงของหนวยงานไดถึง 64 ความเสี่ยง นอกจากนั้น ธารชุดา  อมรเพชรกุล (2546) ได
ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในสวนการพัสดุ  สํานักบริหารแผนและการคลัง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาระบบบริหารความเสี่ยงสามารถลดคาความวิกฤตของความเสี่ยงของ
สวนงานนี้ไดถึงรอยละ 76.70  
 จากความสําคัญของการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชาที่มีตอการประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตรของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย ปญหาและขอเสนอแนะจากการ
วิจัยของนักวิชาการขางตน  ผูวิจัยซ่ึงปฏิบัติงานในสวนงานที่เกี่ยวของจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปจจัยกําหนดความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร โดยจําแนกเปนความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายใน คือ กระบวนการ
ดําเนินการภายใน คน และระบบ และความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก คือ การ
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เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
ความขัดแยงทางการเมือง  ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  และภาวะการแขงขัน  เพื่อไดทราบ
ความสัมพันธของปจจัยสภาพแวดลอมภายในและปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอความ
เสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร อันจะเปนประโยชนที่คณะวิชาจะนําผลการวิจัยไปพัฒนากลยุทธการตอบสนองเพื่อแกไข
หรือควบคุมปจจัยเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อนําไปสูการบรรลุพันธกิจ
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  เพื่อศึกษาปจจยักําหนดความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั กรณีศึกษา 
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในหนวยงานมีความสัมพันธกับสถานการณความเสีย่งใน
การดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ  

2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานมีความสัมพนัธกับสถานการณความเสี่ยง
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางชั่วคราว สายสนับสนุนที่กําลังปฏิบัติราชการอยูในสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จํานวน 156 คน จําแนก
เปน คณะอักษรศาสตร จํานวน 31 คน คณะศึกษาศาสตร จํานวน 29 คน คณะเภสัชศาสตร จํานวน 
54 คน คณะวิทยาศาสตร จํานวน 23 คน และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จํานวน 19 คน  

2. การศึกษาเกี่ยวของกับปจจัย 2 ดานใหญ ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายใน
หนวยงาน ไดแก กระบวนการดําเนินงานภายใน คน และระบบ ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก
หนวยงาน ไดแก การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ความขัดแยงทางการเมือง ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และภาวะการแขงขันซึ่ง
ปจจัยวัดผลคือ ระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
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ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการจัดการทรัพยากร
มนุษย ดานการนํา ดานการควบคุม และดานเหตุการณภายนอก 

3. ระยะเวลาที่ศึกษาคือ เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกุมภาพันธ 2554 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวจึงนําขอมูล
มาวิเคราะหและแปลความหมายของคะแนนเพื่อการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS for WINDOWS โดยใชคะแนนคาเฉลี่ยเปนตัวช้ีวัดในการประเมินวาความเสี่ยงอยูในระดับ
ใด ใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน เพื่อทดสอบสมติฐาน “ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน และ ดานสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน มีความสัมพันธกับ
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ”  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม งานวิชาการ และบทความที่เกีย่วของ สามารถสรางเปน
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้  

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
1. สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
    1.1 กระบวนการดําเนินการภายใน 
    1.2 คน 
    1.3 ระบบ 

 ความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
ของหนวยงาน 
1.1 ดานการวางแผน 
1.2 ดานการจัดองคการ 
1.3 ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
1.4 ดานการนํา 
1.5 ดานการควบคุม 
1.6 ดานเหตุการณภายนอก 

  

2. สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน 
    2.1 การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ  
          และนโยบายสาธารณะ 
    2.2 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
    2.3 ภัยธรรมชาติ 
    2.4 ความขัดแยงทางการเมือง 
    2.5 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
    2.6 ภาวะการแขงขัน 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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นิยามศัพท 
1. ความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงาน หมายถึง โอกาสที่สํานักงานเลขานุการ

คณะวิชาจะเกิดการดําเนินงานผิดพลาดเสียหายไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายในดานตางๆ 
โดยมีสาเหตุมาจากความลมเหลวหรือความไมเหมาะสมของกระบวนการดําเนินการภายใน 
บุคลากร และระบบตางๆ หรือเหตุการณภายนอก 

1.1 ดานการวางแผน หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการในการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

1.2 ดานการจัดองคการ หมายถึง การจัดแบงงาน บุคคลและทรัพยากรที่ใชในการ
ทํางานเพื่อใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จตามแผนงานที่กําหนด 

1.3 ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการคนหาทรัพยากรมนุษยเขา
มาทํางาน พัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมใหอยูกับ
องคการตลอดอายุการทํางาน 

1.4 ดานการนํา หมายถึง การกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน ซ่ึง
เกี่ยวของกับ การจูงใจ ภาวะผูนํา และการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการ 

1.5 ดานการควบคุม หมายถึง การตรวจสอบโดยพิจารณาผลการทํางานกับเปาหมาย
ที่วางไว และเปนขอมูลปอนกลับใหผูบริหารวาองคการจะสามารถบรรลุเปาหมายหรือไม 

1.6 ดานเหตุการณภายนอก หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นภายนอกองคการแตอาจสงผลตอ
การดําเนินการขององคการได  

2. สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน  หมายถึง สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา ที่สํานักงานเลขานุการคณะวิชาสามารถควบคุมตัวแปรเหลานี้ได 
ประกอบดวย กระบวนการดําเนินการภายใน คน และระบบ 

2.1 กระบวนการดําเนินการภายใน หมายถึง  การมีสวนรวมของบุคลากร การจัด
องคการ การบริหารทรัพยากรของสํานักงานเลขานุการคณะ 

2.2 คน หมายถึง เจาหนาที่ในสํานักงานเลขานุการคณะ 
2.3 ระบบ หมายถึง ระบบงาน และนโยบายของสํานักงานเลขานุการคณะ  

3. สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน   หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกของการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา ที่สํานักงานเลขานุการคณะวิชาไมสามารถควบคุมตัว
แปรเหลานี้ได ไดแก กฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ความขัดแยงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะการแขงขัน 
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3.1 การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ หมายถึง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ โดยในสวนของการศึกษา ไดแก รัฐธรรมนูญ 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย นโยบายของรัฐบาล นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ    

3.2 การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี หมายถึง ผลกระทบจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่สําคัญหาก
สํานักงานเลขานุการคณะไมสามารถตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงใหมไดทันจะทําใหสํานักงาน
เลขานุการคณะตกอยูในความเสี่ยง 

3.3 ภัยธรรมชาติ หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สงผลตอ
การดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะ 

3.4 ความขัดแยงทางการเมือง หมายถึง ผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมืองที่
สงผลตอการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะ เชนการเปลี่ยนรัฐบาล การเปลี่ยนผูบริหาร 
การประทวง  

3.5 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลกระทบที่มีตอการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะเมื่อเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ไดแก จํานวนนักศึกษาที่ลดลง อัตราการกูยืมเพื่อ
การศึกษา และไดรับจัดสรรงบประมาณนอยลง 

3.6 ภาวะการแขงขัน หมายถึง ผลกระทบที่มีตอการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะเนื่องจากการเปดเสรีทางการศึกษา การแขงขันกันรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขา
ศึกษาตอในระดับมหาวิทยลัยลดลง 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ประโยชนในเชิงวิชาการ ทําใหทราบปจจัยกําหนดความเสี่ยงในการดําเนินงานของ 
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร เพื่อเปนแนวทางใน
การวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานของหนวยงานและนําไปพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

2. ประโยชนในเชิงปฏิบัติ คณะวิชาสามารถนําปจจัยตางๆ ที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไป
ประเมินโอกาสที่จะเกิด และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากปจจัยตางๆ นั้นเกิดขึ้น เพื่อนําไป
ประกอบการกําหนดกลยุทธที่จะตอบสนองเพื่อแกไขหรือควบคุมปจจัยตางๆ นั้น เพื่อลดโอกาสที่
สํานักงานเลขานุการคณะวิชาจะเกิดความเสียหายหรือไมบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาวรรณกรรม และสาระสําคัญตางๆ                   
ที่เกี่ยวของ คือ การจัดการสํานักงาน ระบบบริหารความเสี่ยง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงมี
รายละเอียด ไดแก 

1. ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. องคการและโครงสรางองคการ 
3. บทบาทหนาทีแ่ละความสําคญัของสํานักงานเลขานุการคณะ 
4. การจัดการสํานักงาน 
5. การบริหารความเสี่ยง 
6. การระบุความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานกุารคณะ 
7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
1. ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศที่มีประวัติความ
เปนมาที่ยาวนานจนถึงปจจุบัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 : 10 - 11) อันจะกลาวไดตามลําดับดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรกอตั้งขึ้นครั้งแรกภายใตช่ือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรม
ศิลปากร เมื่อป พ.ศ. 2476 โดยในระยะแรกมีศาสตราจารยศิลป พีระศรี (Professor Corrade Feroci) 
เปนหัวแรงสําคัญในการกอตั้ง ทั้งนี้มีแนวคิดใหการศึกษาอบรมวิชาดานจิตรกรรมและ
ประติมากรรมแกขาราชการและเยาวชนไทยโดยไมเก็บคาเลาเรียน 
  ป พ.ศ. 2478 โรงเรียนประณีตศิลปกรรมไดรวมกันกับโรงเรียนนาฎดุริยางคศาสตรและ
เปลี่ยนชื่อใหมวา โรงเรียนศิลปากร แบงการศึกษาเปน 3 แผนก คือ แผนกปราณีตศิลปกรรม แผนก
ศิลปอุตสาหกรรม และแผนกนาฎดุริยางค 
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซ่ึงเปนของรัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2486 และถือเอาวันที่ 12 ตุลาคมของทุกปเปนวันคลายวันสถาปนา
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มหาวิทยาลัย โดยเปดการเรียนการสอนในคณะจิตรกรรมและประติมากรรม (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ) เปนคณะแรก ป พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปตยกรรม
ไทย (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร) และคณะโบราณคดี 
ป พ.ศ. 2499 จัดตั้งคณะมัณฑนศิลปขึ้น 
  ตอมามหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการขยายการศึกษาใหครอบคลุมในสาขาวิชาดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร จึงไดจัดตั้งวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เมื่อป 
พ.ศ. 2509 ที่จังหวัดนครปฐม เปนวิทยาเขตแหงใหม และเปดการเรียนการสอน ในคณะวิชา
ตามลําดับดังนี้ 
  พ.ศ. 2511 จัดตั้งคณะอักษรศาสตร 
  พ.ศ. 2513 จัดตั้งคณะศกึษาศาสตร 
  พ.ศ. 2515 จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร และในปเดียวกันนี้ ไดจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับ
การเปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา 
  พ.ศ. 2529 จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร 
  พ.ศ. 2534 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  พ.ศ. 2542 จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร โดยทําการเรียนการสอนที่สํานักงานอธิการบด ีตล่ิง
ชัน 
  ปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรไดขยายการจัดการศึกษาไปยังวิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัด
เพชรบุรี ภายใตช่ือวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงเนนความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภูมิภาค
ตะวันตก เพื่อพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับภูมิปญญา คติชนวิทยา ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในพื้นที่ และผสมผสานกัน
กับสภาพสังคมไทย โดยวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไดเปดการเรียนการสอนตามลําดับดังนี้ 
  พ.ศ. 2544 จัดตั้งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
  พ.ศ. 2545 จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ 
   พ.ศ. 2546 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักถึงการมีสวนรวมกับชุมชนในการพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินใหมี
ความเจริญกาวหนา จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมความรูแกประชาชนในบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้ง
ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายใตการดําเนินงานของศูนยสงเสริมการศึกษาและฝกอบรม  
  สรุป ปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสํานักงานอธิการบดี ตั้งอยูที่ 22 ถนนบรมราชชนนี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และจัดการเรียนการสอนใน 4 แหง คือ 
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   วังทาพระ ตั้งอยูที่เลขที่ 31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร ตั้งอยูเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
  บริเวณสํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร เปนที่จัดการเรียนการสอนของคณะดุริยางคศาสตร 
  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนชะอํา – ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีฐานะเทียบเทากรม สังกัดอยูในทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงตอมาได
เปล่ียนเปนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสังกัดอยูในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
ภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
2. องคการและโครงสรางองคการ 
  องคการ เปนการจัดรวมบุคคลที่ทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะอยาง หรือ
เปนกลุมของบุคคลที่ทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน ลักษณะขององคการที่สําคัญ     
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน, สมชาย  หิรัญกิตติ และธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิริ 2550 : 25)คือ  

1. ในแตละองคการจะตองมีจดุมุงหมายที่เดนชัด ซ่ึงเปนสิ่งที่องคการตองการ โดยอาจเปน
จุดมุงหมายในการกอตั้งองคการขึ้นมา 

2. ในองคการจะตองมีผูที่ทํางานรวมกนัเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดยีวกัน 
3. องคการจะตองมีโครงสรางซึ่งสมาชิกสามารถทํางานได โครงสรางจะตองมีความ

ชัดเจน รัดกุม และยดืหยุนได 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีลักษณะเปนองคการเปนทางการ มีหนาที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการทางการศึกษา(ธร  สุนทรายุทธ 2550 : 5) ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาบุคคล ใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ เพื่อสรางความมั่นคงดานตางๆ ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ใหกับ
ประเทศ  การบริหารจัดการทางการศึกษาดังกลาวเปนการจัดการทุกส่ิงทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
กิจการทางการศึกษา จําแนกเปนการบริหารงานธุรการ ซ่ึงหมายถึงการบริหารการศึกษาทั่วๆ ไป 
และการบริหารทางวิชาการ ไดแก โปรแกรมการเรียน การสอน กิจกรรม หลักสูตร วิธีการสื่อการ
เรียนการสอน เปนตน  
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โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 *เปนหนวยงานในกํากับในสํานักงานอธิการบดี 

**เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายใน 
ภาพที่ 2 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปการศึกษา 2551 [Online], Accessed 10 
April 2009. Available from http://www.plan.su.ac.th  
 
 โครงสรางองคการ เปนกระบวนการของการกําหนดความสัมพันธอยางเปนทางการ
ระหวางบุคคลและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือหมายถึง ลักษณะการแบง
งานอยางเปนทางการ เปนกลุม หรือความรวมมือ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ 2550 : 116) 
โครงสรางองคการของมหาวิทยาลัยศิลปากร(ภาพที่ 2) เรียกวา “การแบงสวนราชการ” ซ่ึงในป
การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการแบงสวนราชการเปนหนวยงานภายใน ประกอบดวย 
สํานักงานอธิการบดี คณะวิชา จํานวน 13 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย 1 แหง วิทยาลัยนานาชาติ 1 
แหง และหนวยงานประเภทศูนย สถาบัน สํานัก 5 แหง โดยมีสภาหาวิทยาลัยศิลปากร เปนองคการ
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บริหารสูงสุด และมีคณะผูบริหารที่ทําหนาที่ในการดําเนินนโยบายการบริหารใหสอดคลองกับ
ภารกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนี้ในหนวยงานระดบัคณะวิชายังมีการแบงสวนราชการเปนภาควิชาตางๆ และ
สํานักงานเลขานุการคณะ (ภาพที่ 3) 
 

โครงสรางการแบงสวนราชการของคณะวิชา 

 
 
ภาพที่ 3 โครงสรางการแบงสวนราชการของคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปการศึกษา 2551 [Online], Accessed 10 
April 2009. Available from http://www.plan.su.ac.th  
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 จากภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยศิลปากรมีโครงสรางการแบงสวน
ราชการตามรูปแบบของผลิตภัณฑที่มหาวิทยาลัยดําเนินการผลิต คือ มีการแบงสวนราชการเปน
คณะวิชาตางๆ ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชนใน
ศาสตรที่คณะวิชามีความเชี่ยวชาญโดยผลผลิตที่ได ไดแก บัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
แกชุมชนในศาสตรตางๆ ทั้งนี้ในระดับคณะวิชาก็มีโครงการสรางการแบงสวนราชการตามรูปแบบ
ของผลิตภัณฑเชนเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบงสวนราชการเปนภาควิชาตางๆ ซ่ึงมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ ตัวอยางเชน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มีภาควิชาตางๆ ซ่ึงเปนสาขาวิชาในกลุมของวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต โดยแตละ
คณะวิชาจะมีสํานักงานซึ่งเปนหนวยงานกลางทําหนาที่ในการบริหารงานธุรการเพื่อใหบริการ 
ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานการบริหารจัดการทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของ
คณะวิชา สํานักงานดังกลาว ไดแก สํานักงานเลขานุการคณะ  
 ภายในสํานักงานเลขานุการคณะวิชายังมีการแบงสวนราชการภายในจําแนกตามหนาที่ของ
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา ไดแก งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา 
งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา แตในบางคณะวิชายังอาจแบงสวนราชการขยายออกไปตาม
ลักษณะของคณะวิชาที่แตกตางกัน สายการบังคับบัญชาภายในสํานักงานเลขานุการคณะ หรือ
ทิศทางของอํานาจหนาที่เปนแบบระบบราชการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ 2550 : 116) คือเปน
ระบบการปฏิบัติงานที่มีกฎระเบียบที่เปนแบบแผน รวมอํานาจไวที่สวนกลาง มีลําดับการตัดสินใจ
ตามสายบังคับบัญชา ซ่ึงเปนระบบการควบคุมที่มีทิศทางแนวดิ่งจากระดับบนมายังระดับลาง โดย
ใชกฎเกณฑ ขอกําหนด และนโยบายเพื่อใหแนใจวาพนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานการทํางานที่
กําหนด 
 โดยสรุป มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนองคการที่มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทาง
การศึกษาซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อสรางความมั่นคงดานตางๆ 
ทั้งในสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ใหกับประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิชา
ตางๆ มีโครงการสรางการแบงสวนราชการตามรูปแบบของผลิตภัณฑ คือแบงสวนราชการตาม
ศาสตรและสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยในคณะวิชาจะมีสํานักงานเลขานุการคณะเปน
สํานักงานที่เปนหนวยงานกลางซึ่งทําหนาที่ในการบริหารงานธุรการเพื่อใหบริการ ประสานงาน
และสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของคณะวิชา 
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3. บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของสํานกังานเลขานุการคณะ 
  พูลสุข  สังขรุง (2551 : 8) อธิบายความหมายของสํานักงาน วาหมายถึงสถานที่ทําการซึ่งใช
เปนที่ทํางานของเจาหนาที่รัฐบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของหนวยธุรกิจตางๆ เปน
สถานที่ที่ใชในการบริหารงาน ส่ังการ ใหคําแนะนําปรึกษา โตตอบจดหมาย จัดเตรียมแบบฟอรม 
จัดทํารายงานขอมูล จัดเก็บเอกสารและบริหารงานเอกสาร  
  นอกจากนี้ยังมีผูใหอธิบายความหมายของสํานักงาน วาหมายถึงหนวยงานซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการติดตอประชาสัมพันธ ติดตามและควบคุมการงานขององคการ ซ่ึงหมายรวมถึงลาย
ลักษณอักษร จดหมายที่มีไปมาและเอกสาร มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการงานตางๆ เพื่อชวยใหการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จินตนา บุญบงการ, 
จรัสวัฒน ไตรรัตน และ ปรียา หิรัญประดิษฐ 2535 : 22) 
  ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา สํานักงาน หมายถึงหนวยงานซึ่งปฏิบัติงานบริหาร ส่ังการ ให
คําแนะนําปรึกษา ติดตาม และควบคุมการดําเนินงานขององคการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
บริหารงานตางๆ ชวยสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในองคการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 หนาที่ของสํานักงานอาจแบงเปนงานดานตางๆ (จินตนา บุญบงการ และคณะ 2535 : 22 -
25 ; พูลสุข  สังขรุง 2551 : 6) คือ 

1. งานดานการบริการผูบริหาร งานสํานักงานเปนงานใหบริการ ใหความสะดวกสบาย
กับงานในหนวยงานอื่นๆ ขององคการในรูปแบบตางๆ อยางไรก็ดียังมีงานบางอยางที่ตองใหบริการ
แกผูบริหารเปนการเฉพาะ คลายกับงานของเลขานุการในกรณีที่นโยบายขององคการตองการให
สํานักงานชวยทํางานดานเลขานุการใหกับผูบริหารดวย การใหบริการผูบริหารนี้ อาจแยกออกได 
ดังนี้ 

1.1 งานดานขอมูล เพื่อใหผูบริหารไดรับขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ อัน
เปนงานสําคัญงานหนึ่งสําหรับการบริหารงานที่ตองมีขอมูล เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.2 งานดานการผลิตเอกสารสําหรับผูบริหาร เพื่อประโยชนในการติดตอของ
ผูบริหาร 

1.3 งานดานการติดตอประสานงานภายในและภายนอกองคการ 
1.4 งานดานการจัดการเดินทางใหกับผูบริหารขององคการ ทั้งการเดินทางภายใน

และภายนอกประเทศ 
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2. งานดานขอมูลและเอกสาร กิจกรรมตางๆ ของสํานักงานมีความเกี่ยวของกับการ
ติดตอส่ือสารอยูไมนอย สํานักงานเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลตางๆ และชวยใหขอมูลหมุนเวียน
อยูในองคการ ปจจุบันอยูใน “ยุคสารสนเทศ” หรือยุคขอมูลขาวสาร ความรวดเร็วของการจัดหา
ขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจโดยเฉพาะในวงการธุรกิจเปนสิ่งสําคัญมาก  จึงจําเปนตองนํา
เทคโนโลยีสารนิเทศมาใชในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานสํานักงานจึงตองมีความรูในเรื่องของ
แหลงขอมูลเพื่องานสํานักงานอยางหลีกเลี่ยงไมได 

3. งานดานสถานที่ พัสดุและอุปกรณ งานสําคัญประการแรกของผูบริหารสํานักงาน คือ 
การจัดการดานสถานที่ปฏิบัติงาน การจัดสภาพแวดลอมในสํานักงาน พัสดุ และอุปกรณ ทั้งนี้เพราะ
ความเหมาะสมของสถานที่และพัสดุในสํานักงานจะกอใหเกิดความประทับใจแกผูมาติดตอ และ
เกิดความภูมิใจแกผูปฏิบัติงาน  ไมวาจะเปนสํานักงานของราชการหรือเอกชน  งานดานนี้
ประกอบดวยส่ิงตางๆ ดังนี้ 

3.1 งานดานสํานักงานและสภาพการทํางาน ผูบริหารสํานักงานตองมีความรูดานการ
พิจารณาเลือกสถานที่ตั้งของสํานักงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานขององคการและผูจะมาติดตอ 
พิจารณาจัดพื้นที่ใชสอยภายในสํานักงาน อีกทั้งการจัดสภาพแวดลอมของการทํางานภายใน
สํานักงานอันเนนเรื่องของสี แสง เสียง และการถายเทอุณหภูมิของอากาศ 

3.2 งานดานการบริหารพัสดุสํานักงาน เพื่อใหไดพัสดุมาใชในสํานักงาน เพียงพอกับ
ความตองการใช และเคลื่อนยายพัสดุใหถึงมือผูใชในเวลาที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 งานดานอุปกรณสํานักงาน เพื่อใหไดอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสมกับองคการ 
งบประมาณ ขนาดและมีประโยชนกับผูใชอยางแทจริง 
   งานสํานักงานดานสถานที่ พัสดุ และอุปกรณทั้งหมดนี้จะตองยึดหลักในการตัดสินใจเลือก 
4 ประการ คือ  

1. ความประหยัด คือประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย นั่นคือการใชงานของ
สถานที่ พัสดุ และอุปกรณทุกๆ ประเภทอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การควบคุม คือ สามารถใหความสะดวกรวดเร็วในการจะควบคุม บังคับ
บัญชาการทํางานภายในได ติดตอส่ือสารกันไดอยางดี 

3. ความสะดวก คือ ผูปฏิบัติงานใชสถานที่ พัสดุและอุปกรณไดอยางสะดวก 
ปลอดภัย สภาพแวดลอมภายในสํานักงานทําใหสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตของผูปฏิบัติงานดี 

4. ความสะดวกสวยงาม คือ มีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม สะอาดตา อันจะ
ทําใหเกิดความประทับใจแกผูที่มาติดตองานและผูปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจ สบายใจ 
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4. งานดานการจัดการประชุม การประชุมเปนวิธีการระดมความคิดเห็นและเปน
เครื่องมือที่ใชในการติดตอระหวางผูบริหาร เพื่อการตัดสินใจในนโยบายหรือปญหาสําคัญๆ ของ
องคการ ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานของสํานักงานยอมตองมีสวนรวมในงานดานการประชุมตางๆ 
ทั้งนี้เพราะจําเปนตองเตรียมการและอํานวยความสะดวกแกผูเขาประชุมในการประชุมแตละครั้ง 
ทั้งดานจัดเตรียมสถานที่ใหมีขนาดเหมาะสมกับชนิดของการประชุม และกลุมผูเขาประชุม อาจตอง
จัดเตรียมกําหนดการ เอกสาร ขอมูล อุปกรณ พัสดุเพื่อการประชุม  
 ในบางครั้งผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานของสํานักงานอาจดําเนินการเพียงการจัด
เตรียมการประชุม แตในบางครั้งจําเปนตองมีสวนเขาประชุมเพื่อรวมออกความคิดเห็น ใหขอมูล 
หรืออาจเขาไปมีสวนรวมในฐานะผูรวมประชุม ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน 

5. งานดานการประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธ การติดตอ ตอนรับ เปนงานสําคัญ
อยางหนึ่งของผูบริหารและผูปฏิบัติงานสํานักงาน เพราะผูตองการจะติดตอกับองคการยอมมา
ติดตอที่สํานักงานกอนเปนแหงแรก ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสํานักงานตองใหความสําคัญใน
เร่ืองบุคลิกภาพ มารยาท และการสมาคม และการติดตอท่ีสําคัญสําหรับงานสํานักงานนอกจากดาน
ขอมูลเอกสารคือการติดตอดวยการพูดเพื่องานของสํานักงาน 

6. งานดานการจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน หมายถึง การปรับปรุงระบบงานเพื่อ
หาทางประหยัดแรงงาน เวลา และลดคาใชจาย ตลอดจนการวัดผลงาน การควบคุมงบประมาณ การ
ออกแบบฟอรม และควบคุมแบบฟอรม 

จากหนาที่ของงานสํานักงานขางตนทําใหเกิดกิจกรรมที่ปฏิบัติในสํานักงาน ไดแก งานสาร
บรรณ งานพิมพดีด งานทะเบียน สถิติ งานประชาสัมพันธ งานประชุม งานเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ 
งานจัดซ้ือ งานดานการรักษาความปลอดภัย งานดานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และการ
ซอมแซมทรัพยสิน งานรักษาความสะอาด เปนตน   

จะเห็นไดวาสํานักงานมีหนาที่ในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกหนวยงานอื่นๆ 
งานสํานักงานเปนงานสวนหนึ่งในองคการ ซ่ึงจะตองทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของ
องคการ มีระเบียบ วิธีปฏิบัติงานโดยทั่วๆ ไปที่กําหนดไวแนนอน เชน เวลาปฏิบัติงาน วิธีรายงาน
ผลงาน วิธีพิจารณาการใหบําเหน็จรางวัล ความดีความชอบและการลงโทษ เชนเดียวกับงานอื่นๆ 
ขององคการ แตงานสํานักงานมีลักษณะพิเศษของงานแตกตางจากงานของหนวยงานอื่นๆ (พูลสุข  
สังขรุง 2551 : 3 ; ยอรจ อาร เทอรี่ อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และสมชาย หิรัญกิตติ ม.ป.ป. : 4 – 5 ; 
จินตนา บุญบงการ และคณะ 2535 : 20 - 21) ดังนี้ 

1. งานสํานักงานเปนงานที่อํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานอื่น เปนผลใหหนวยงาน
อ่ืนๆ อันอาจเปนหนวยงานหลักขององคการปฏิบัติงานไดดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหมีผลงาน
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ผลผลิตเต็มที่ ตนทุนต่ําลงและกระตุนใหผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจดีขึ้น ที่สําคัญอยางยิ่งคือการให
ความสะดวกในการติดสินใจ โดยเปนศูนยเก็บรวบรวมขอมูล หลักฐานอางอิง วิเคราะห และเสนอ
ขอมูลแกฝายตางๆ ใหครบถวนสมบูรณและทันสมัย ทําใหการตัดสินใจถูกตองมีประสิทธิภาพ เชน 
แผนกใหสินเชื่อจะปฏิบัติงานไมไดดี ถาไมมีบันทึกประวัติของลูกหนี้แตละคนวาปจจุบันเปนหนี้
เทาไร ในอดีตเคยมีประวัติการชําระหนี้ตรงเวลาหรือไม  

2. งานสํานักงานเปนงานใหบริการ เปนผลใหหนวยงานอื่นๆ ปฏิบัติงานไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะสวนใหญของงานสํานักงานเปนงานเอกสาร ประกอบดวย งานพิมพ 
งานเขียน จดหมายโตตอบ งานคิดคํานวณ งานออกแบบและวางแผน เชน ชวยในการผลิตเอกสาร
ตางๆ พนักงานขายทําหนาที่ขายเพียงอยางเดียว ชวยจัดเตรียมใบกํากับสินคา ใบเสร็จรับเงิน ดังนั้น
งานสํานักงานจึงไมใชมีแตการพิมพดีด และการคิดคํานวณ งานสํานักงานจะเปนงานบริการและให
ความสะดวกในทุกๆ ส่ิงซ่ึงไมใชหนาที่โดยตรงในหนวยงานใด นั่นคือการใหความสะดวกดาน
สถานที่ อุปกรณ พัสดุ ดานขอมูลเอกสาร การจัดการประชุม การติดตอประชาสัมพันธ และการ
ใหบริการอื่นๆ ทั่วไป งานสํานักงานอาจเปนหนวยงานหนึ่งหรืออาจแทรกในทุกๆ หนวยของ
องคการ นั่นคือทุกๆหนวยงานตองมีผูทําการผลิตเอกสาร มีการเก็บรักษาเอกสารและขอมูล มีการ
รับสงจดหมาย โทรศัพท และใหขอมูลประชาสัมพันธ แมวาแนวความคิดการบริหารสํานักงานจะ
พยายามรวมงานเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด 

3. งานสํานักงานเปนงานที่ไมอาจกําหนดปริมาณงานได เนื่องจากงานสํานักงานเปนงาน
ใหความสะดวก ใหบริการ และติดตอกับบุคคลโดยเฉพาะบุคคลภายนอกสํานักงาน ปริมาณของ
งานจึงถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอกสํานักงาน เชน จํานวนผูมาติดตอ และขอรับบริการ จํานวน
จดหมายติดตอที่มีเขามาหรือตองสงออกไป และจํานวนบุคลากรภายในองคการ ส่ิงเหลานี้ผูบริการ
หรือผูปฏิบัติงานสํานักงานไมอาจควบคุมจํานวนใหมากนอยได 

4.  งานสํานักงานเปนงานที่ชวยทํากําไรใหองคการทางออม เนื่องจากการใหความสะดวก 
ใหบริการ ไมอาจวัดกําไรที่สํานักงานทําใหองคการไดชัดเจน แตการใหความสะดวก ใหบริการนี้
จะทําใหแผนกอื่นๆ ปฏิบัติงานที่เปนงานอันกอใหเกิดกําไรโดยตรงไดงายขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้น จึง
นับไดวาเปนการชวยทํากําไรทางออม 

5. งานสํานักงานเปนงานที่ตองใหคุณภาพสวนบุคคลในการปฏิบัติงาน เพราะงาน
สํานักงานเปนงานที่ตองการความเรียบรอย สะอาด สวยงาม ประณีต ละเอียด ถ่ีถวน แมนยํา รวมทั้ง
ตองการผูที่มีบุคลิกภาพที่ดีมาทํางาน ในอดีตผูปฏิบัติงานสํานักงานจึงเปนผูหญิงเปนสวนมาก แต
ในปจจุบันมีแนวโนมจะเปนทั้งผูชายและผูหญิง เพราะมีงานบางอยางที่แลวแตความสามารถของ
บุคคลซึ่งเปนผูชายหรือผูหญิงก็ได เชน นักวิเคราะหการเงิน นักเขียนโปรแกรม ผูวิเคราะหเอกสาร 
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และพนักงานติดตอทั่วไป แตก็ยังมีบางงานเหมาะสมสําหรับผูหญิง เชน พนักงานพิมพดีดปอน
ขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร พนักงานตอนรับ ประชาสัมพันธ และพนักงานรับโทรศัพท 
 จากลักษณะที่สําคัญของงานสํานักงานขางตนทําใหสํานักงานเปนศูนยกลางของกิจกรรม
ทุกอยางขององคการ การติดตอธุรกรรมใดๆ ก็ตามจึงตองติดตอกันที่สํานักงานเปนหลัก และผล
การปฏิบัติงานของสํานักงานมีความสําคัญตอความเจริญเติบโตและความสําเร็จขององคการเปน
อยางยิ่ง  
 เปาหมายของการปฏิบัติงานสํานักงาน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และสมชาย หิรัญกิตติ ม.ป.ป. : 6 
; พูลสุข  สังขรุง 2551 : 4) คือ 

1. มุงถึงการใหบริการที่สะดวก รวดเร็วและเปนที่ เชื่อถือแกหนวยงานอื่นๆ ตามที่
หนวยงานนั้นตองการ 

2. ประหยัดเวลา กําลังคน และควบคุมคาใชจายของสํานักงาน 
3. เพิ่มคุณภาพและปริมาณงานใหดีขึ้น 
4. สามารถสงมอบบริการที่มีคุณภาพเพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหแกองคการได 

 ดังนั้นจึงเห็นไดวาในระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานเลขานุการคณะก็
คือสํานักงานในความหมายขางตน โดยสํานักงานเลขานุการคณะไดจัดกิจกรรมของสํานักงานแยก
เปนงานตางๆ ประกอบดวย  

1. งานบริหารและธุรการ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทั่วไป การ
บริหารบุคคล การเจาหนาที่สารบรรณ การประชุม การพัฒนาและการฝกอบรม ควบคุมการใช
อาคารสถานที่และยานพาหนะ ดูแลงานภูมิทัศน  การประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม 

2. งานคลังและพัสดุ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง 
พัสดุ การบํารุงรักษาอาคารและระบบตางๆ รวมถึงการซอมแซมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

3. งานบริการการศึกษา รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนและการประเมินผล 
การบริการกิจการนักศึกษา  ควบคุมการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ควบคุมการใหบริการ
คอมพิวเตอรแกนักศึกษา 

4. งานตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ การจัดทํางบประมาณ การติดตามตรวจสอบการบริการขอมูล
สารสนเทศ การสนับสนุนการวิจัย วิเทศสัมพันธ 
 โดยสรุป งานของสํานักงานเลขานุการคณะคืองานธุรการในคณะ มีลักษณะเปนการ
ใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ ทั้งในเรื่องการประสานงาน การบริการเกี่ยวกับขอสนเทศ การหา
ขอมูล และเก็บขอมูลทุกชนิดของคณะ ตลอดจนบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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เพื่อทําใหหนวยงานตางๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการของสํานักงาน
เลขานุการคณะ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตรของคณะ 
การจัดระบบการทํางาน หรือการบริหารงานภายในสํานักงานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดดวย
วิธีการที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได จึงเปนสิ่งที่หนวยงานควรตระหนักถึง และใหความสําคัญ 

ทั้งนี้ การใหบริการของสํานักงานเลขานุการอาจไมประสบความสําเร็จ ไมเปนไปตาม
เปาหมาย สาเหตุสวนหนึ่งคือ คณะไมไดเตรียมการบริหารความเสี่ยงการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะ และยังไมไดใหความสนใจเตรียมการแกไขหรือควบคุมไวอยางถูกตอง สวนใหญ
มักมองวาการบริหารความเสี่ยงเปนเรื่องยุงยาก ไมมีความจําเปน และเปนการเพิ่มภาระงานใหกับ
คณะมากกวาที่จะคิดวาการบริหารความเสี่ยงจะชวยลดมูลเหตุของโอกาสที่คณะจะเกิดความ
เสียหายหรือไมบรรลุเปาหมายในการบริหารงานตามยุทธศาสตร  
 
4. การจัดการสํานักงาน 
 การจัดการ คือ การประสมประสานทรัพยากรตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปเพื่อ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Hitt, Michael 
A. and others, อางถึงในพิมลจรรย นามวฒัน, เสนห จุยโต และ ธนชัย ยมจินดา 2544 : 16 - 17) 
 การจัดการ ยังมีลักษณะเปนกระบวนการที่ออกแบบสําหรับบุคคลเพื่อการทํางานรวมกัน
ในกลุมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือเปนกระบวนการของการมุงสู
เปาหมายขององคการจากการทํางานรวมกัน โดยใชบุคคลและทรัพยากร หรือเปนกระบวนการ
ออกแบบและรักษาสภาวะแวดลอม ซ่ึงบุคคลทํางานรวมกันในกลุมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 9) 
 การจัดการสํานักงานใหมีประสิทธิภาพควรมีการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการงานที่
สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนงาน การจัดสายงาน การอํานวยการ และการควบคุม (จินตนา บุญ
บงการ และคณะ 2535 : 36 - 38) 
 กลาวไดวามีประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการอยู 5 ประการ (พิมลจรรย นามวัฒน และ
คณะ 2544 : 17 ; เนตรพัณณา ยาวิราช 2550 : 3) คือ 

1. วัตถุประสงค คือเหตุผลเบื้องตนในการดําเนินงานขององคการทุกองคการ คือความคง
อยู หรืออยูรอดขององคการ ดังนั้นองคการตางๆ ยอมตองมีเปาหมายในการดําเนินงานซึ่งหมายถึง 
วัตถุประสงคที่ผูบริหารตองดําเนินการใหประสบผลสําเร็จนั่นเอง 

2. ประสิทธิผล  หมายถึง  ความสามารถขององคการในการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมาย 
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3. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถขององคการในการจัดสรรทรัพยากรในการ
ดําเนินงานโดยสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายโดยเกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรนอยที่สุด 

4. ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ และการ
จัดการ หรือที่เรียกโดยยอวา 4 M’s (man money material and management)  

5. การประสมประสาน คือการสรางความสมดุล และความสอดคลองตอเนื่องระหวาง
ทรัพยากรตางๆ เพื่อความสําเร็จขององคการ    
 การจัดการจึงมีลักษณะและองคประกอบ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และสมชาย หิรัญกิตติ ม.ป.ป. 
: 6) ดังนี้ 

1. การจัดการมีลักษณะเปนศาสตรและศิลป มีลักษณะเปนศาสตร เพราะมีองคความรูซ่ึง
อธิบายการจัดการโดยอางอิงถึงหลักความจริงทั่วๆ ไป ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ทางการ
จัดการ เปนสิ่งที่เชื่อถือได และเปนหลักการที่นําไปใชไดอยางกวางขวาง และยังจําเปนตองมีการ
วิจัยปรับปรุงหลักการใหสอดคลองกับความรูใหมๆ อยูเสมอเชนเดียวกับศาสตรอ่ืนๆ ที่ตองมีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทําใหความรูกวางไกลและลึกซึ้งขึ้น สวนลักษณะเปนศิลป 
หมายถึง การรูวาตองใชเทคนิคอะไรจึงจะเหมาะสมและประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว ศิลปะ
ของการจัดการเปนทักษะที่ไดมาจากประสบการณ การสังเกต การศึกษา และความสามารถในการ
ประยุกตใชศาสตรทางการจัดการ 

2. การจัดการมีลักษณะเปนกระบวนการของการดําเนินกิจกรรมที่ตอเนื่องและสัมพันธ
กัน ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ การวางแผน(Planning) การจัดองคการ(Organizing) การจัด
บุคคลเขาทํางาน(Staffing) การสั่งการ(Directing) และการควบคุม(Controlling)  

3. การจัดการเนนที่การบรรลุเปาหมายขององคการ 
4. การจัดการมีการประสมประสานทรัพยากรการบริหารเพื่อใหการทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ ซ่ึงเรียกยอๆ วา 6 M’s ประกอบดวย คน(Men) เงิน(Money) วิธีการ
(Method) เครื่องจักรและวัตถุดิบ(Machine & Material) ตลาด(Market) และการจัดการ
(Management) นอกจากนี้การจัดการยังเกี่ยวของกับขวัญกําลังใจ(Moral) ของบุคลากรและรวมถึง
ทรัพยากรดานเวลา(Time) ซ่ึงตองมีการวางแผนการใชเวลาใหเหมาะสมดวย 
 โดยสรุป เมื่อนําความหมายของคําวาการจัดการมารวมกับความหมายของงานสํานักงานที่
ไดกลาวไปแลวขางตน จึงสามารถสรุปความหมายของการจัดการสํานักงาน ได กลาวคือ การ
จัดการสํานักงาน หมายถึง การประสมประสานทรัพยากรทางการบริหารของสํานักงานเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน โดยมีลักษณะเปนกระบวนการของการจัดการ ที่มีความสัมพันธ
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กันเปนระบบ ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนไดแก การวางแผน(Planning) การจัดองคการ(Organizing) 
การจัดบุคคลเขาทํางาน(Staffing) การสั่งการ(Directing) และการควบคุม(Controlling) 
 4.1  กระบวนการของการจดัการ (Management process)  
        การจัดการมีหนาที่พื้นฐาน 4 ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 13 ; เนตร
พัณณา ยาวิราช 2550 : 3) ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ (การจัดบุคคลเขาทํางานรวมไว
กับการจัดองคการ) การนํา และการควบคุม หนาที่ดังกลาวเปนการจัดสรรทรัพยากรและใชใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเปาหมายขององคการ ดังนี้ 
  4.1.1  การวางแผน เปนขั้นตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและพิจารณาถึงวิธีการที่
ควรปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น กําหนดวิธีทํางานและกําหนดวาควรจะทํางานเมื่อใด(ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 13)   
 การวางแผนคือกระบวนการกําหนดวิธีการในการดําเนินการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตองการไดอยางไร ดวยวิธีใด เมื่อไร ชวยใหทราบทิศทางการทํางาน การกําหนด
แผนการไวลวงหนาชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินการที่ปราศจากแผน(เนตรพัณณา ยาวิราช 2550 
: 78)  
 ดังนั้น การวางแผนจึงหมายถึงขั้นตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและ
กระบวนการกําหนดวิธีการในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดนั้น 
 การวางแผนมีขั้นตอนตางๆ 6 ขั้นตอน (พิมลจรรย นามวัฒน และคณะ 2544 : 
103 ; เนตรพัณณา ยาวิราช 2550 : 78) คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค คือ การกําหนดวาจะทําอยางไรจึงจะ
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการใหเกิดความสําเร็จ 
 ขั้นตอนที่ 2 การคนหาทางเลือก คือ การคนหาทางเลือกหลายๆ ทางที่ทําให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคได 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหทางเลือกแตละทางเลือก คือ การศึกษาความเปนไป
ไดของแตละทางเลือก การศึกษาขอดีขอเสียของแตละทางเลือกใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
ตองการ  
 ขั้นตอนที่ 4 การเลือกทางเลือก คือการเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด มี
เหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลได 
 ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนากลยุทธของทางเลือก คือ การพัฒนากลยุทธตางๆ ใน
การวางแผน เชน กลยุทธและเทคนิควิธีในการนําเอาแผนไปปฏิบัติในระยะสั้นและระยะยาว 
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 ขั้นตอนที่ 6 การนําแผนไปปฏิบัติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการ 

ประโยชนของการวางแผน 
1. ชวยใหเกิดความยืดหยุนตอองคการ การวางแผนเปนเรื่องของการ

คาดการณเหตุการณในอนาคตโดยอาศัยขอมูลจากอดีตและปจจุบัน และพัฒนาเครื่องมือเพื่อให
องคการสามารถปองกันหรือรับมือกับสภาวการณเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลาได 

2. ชวยใหองคการมีเปาหมายและแนวทาง การวางแผนเปนการใหแนวทาง
และแนวปฏิบัติในการตัดสินใจและในการปฏิบัติงานแกทั้งผูบริหารและพนักงาน แผนทําให
สามารถประหยัดเวลาและแรงงานในการตัดสินใจปญหาตางๆ และทําใหการติดตอส่ือสาร
ตลอดจนการประสานงานเปนไปไดโดยงาย เนื่องจากทุกคนรูวาอะไรเปนวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคการ และรูหนาที่ของแตละคนวาจะตองทําอะไรใหกับองคการทําใหการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิผล 

3. ชวยใหเกิดการประสานงานของฝายตางๆ การวางแผนทําใหทุกฝายใน
องคการรูหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดแจง และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี ชวย
ลดการทํางานที่ซํ้าซอน และการสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปลาประโยชน นอกจากนี้การวางแผนยัง
สามารถบอกใหทราบถึงความสําคัญกอนหลังของการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดทําใหการกํากับการ
ใชทรัพยากรขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ชวยใหการควบคุมทําไดงายและเห็นผล การวางแผนชวยกําหนด
วัตถุประสงคและมาตรฐานที่ทําใหการควบคุมสามารถทําไดโดยงาย กลาวคือหากปราศจาก
วัตถุประสงคขององคการหรือมาตรฐานของงานแลว การควบคุมงานก็ไมสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะไมมีเครื่องวัดความสําเร็จของการทํางาน 

5. ชวยใหเกิดการประหยัดคาใชจายและเวลา การวางแผนกอใหเกิดการ
ประหยัดคาใชจาย เพราะการวางแผนเนนที่การบรรลุวัตถุประสงคดวยวิธีที่ดีที่สุด และพยายามให
การบรรลุภารกิจในการกระทํากิจกรรมตางๆ เปนไปอยางมีระบบ มีเหตุผล เกิดความสัมพันธ
ตอเนื่องอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหสามารถประหยัดคาใชจายไดอยางมาก  

โดยสรุป การวางแผนมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ เพราะการ
วางแผนทําใหผูบริหารมีทิศทางในการบริหารองคการ ความลมเหลวขององคการอาจเกิดจากการ
ขาดการวางแผนที่ดี  

 4.1.2 การจัดองคการ เปนขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใชในการทํางาน 
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการทํางานนั้น หรือเปนการจัดแบงงานเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตาม
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แผน หรือเปนกระบวนการของการกําหนดความสัมพันธอยางเปนทางการระหวางบุคคลและ
ทรัพยากรเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค กลาวคือเปนลักษณะการแบงงานอยางเปน
ทางการเปนกลุมหรือความรวมมือ(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 13) 

การจัดองคการ หมายถึง การนําเอาแผนงานที่กําหนดไวมากําหนดหนาที่
สําหรับบุคลากรหรือกลุมบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองคการ เปนการเริ่มตนของกลไกในการนําเอา
แผนงานไปสูการปฏิบัติ(เนตรพัณณา ยาวิราช 2550 : 3)  

ดังนั้น การจัดองคการจึงหมายถึงขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใช
ในการทํางานอยางเปนทางการเพื่อใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนการเริ่มตน
ของกลไกในการนําเอาแผนงานไปสูการปฏิบัติ  

กระบวนการจัดองคการประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอน ซ่ึงตองทํา
อยางตอเนื่องเพื่อสะทอนผลของการทํางานและนํามาปรับปรุงการจัดองคการใหดีขึ้น(พิมลจรรย 
นามวัฒน และคณะ 2544 : 312 ; เนตรพัณณา ยาวิราช 2550 : 97 – 110) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดแผนงานและวัตถุประสงค 
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดภาระกิจหลักที่จะตองกระทําออกเปนกลุม 
ขั้นตอนที่ 3 การแบงงานใหญออกเปนกลุมยอยๆ  
ขั้นตอนที่ 4 การจัดสรรทรัพยากรไปสูหนวยงานยอยๆ ซ่ึงจะสะทอนใหเห็น

วาใครจะเปนผูรับคําส่ังไปปฏิบัติ ใครจะเปนผูกําหนดตารางการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ
ระหวางรายละเอียดของงานตางๆ ในการประสานเขาดวยกัน 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินกลยุทธที่ใช
ในการปฏิบัติวามีผลดีมากนอยเพียงใดเพื่อใชในการปรับปรุงการทํางานตอไป 

 การจัดองคการมีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ คือ (1) โครงสรางองคการ (2) การ
แบงงานกันทําตามความถนัด (3) ขนาดของการควบคุม และ (4) สายการบังคับบัญชา  

1. โครงสรางองคการ หมายถึง การจัดความสัมพันธระหวางหนาที่ตางๆ 
เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค โครงสรางองคการสามารถแสดงใหเห็นไดดวยแผนภูมิองคการ 
(Organization chart) แผนกงานในกลองของแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางงาน ซ่ึงการจัด
แผนกงาน นั้นเปนกระบวนการของการจัดกลุมงานไวเปนหมวดหมู โดยสามารถจัดแผนกงานได
หลายวิธี เชน การจัดแผนกงานตามหนาที่ การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ การจัด
แผนกงานตามภูมิศาสตร การจัดแผนกงานตามลูกคา การจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิต เปน
ตน และเสนที่เชื่อมโยงระหวางแผนกงานตางๆ หมายถึงสายการบังคับบัญชาที่ใชในการ
ติดตอส่ือสารระหวางบุคคล  
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      การจัดโครงสรางองคการ จะชวยใหการทํางานขององคการเปนไป
โดยสะดวก   ไมมีการทํางานซ้ําซอนกัน ไมมีปญหาการเกี่ยงกันทํางาน ไมกาวกายงานของผูอ่ืน ทํา
ใหมีการแบงงานกันอยางสมดุลย เกิดการประสานงานที่ดี สงผลใหงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
การจัดโครงสรางองคการ ยังทําใหผูบริหารทราบปริมาณงาน และกําลังคนที่ตองการ บุคลากร
ทราบสายการบังคับบัญชาภายในองคการ ทราบอํานาจหนาที่และความสัมพันธของงานในองคการ 

2. การแบงงานกันทําตามความถนัด หมายถึง การกําหนดหนาที่สําหรับ
พนักงานแตละคนมากกวาที่จะใหทํางานหลายๆ อยางพรอมกัน ประโยชนของการแบงงานกันทํา 
ประการแรก ชวยใหพนักงานมีความชํานาญเฉพาะดานในการทํางาน ประการที่สอง พนักงานไม
ตองเสียเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือและสถานที่ในการทํางาน ประการที่สาม พนักงานสามารถ
ปรับปรุงหาวิธีการทํางานใหงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประการสุดทาย พนักงานสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ขนาดของการควบคุม หมายถึง จํานวนพนักงานภายใตการบังคับบัญชา 
ซ่ึงเปนเครื่องบงบอกถึงความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของผูบริหาร ขนาดของการควบคุมหรือ
จํานวนผูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเปนสิ่งที่ผูบริหารตองคํานึงและให
ความสําคัญ ทั้งนี้การกําหนดขนาดของการควบคุมพิจารณาไดจากลักษณะของงาน ไดแก ความ
คลายคลึงกันของงาน ความยากงายของงาน และระยะเวลาในการการประสานงานของภาระกิจ
ตางๆ  เชน งานที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันสามารถเพิ่มขนาดของการควบคุมไดกวางกวางานที่มี
ลักษณะสลับซับซอน เปนตน  

4. สายการบังคับบัญชา หมายถึง การกําหนดลําดับชั้นในการบังคับบัญชา 
เพื่อที่จะบงชี้วาตําแหนงใดหรือหนวยงานใดอยูในลําดับอํานาจหนาที่ช้ันใด อยูสูงกวาหรือต่ํากวา
ตําแหนงใดหรือหนวยงานใดบาง การมีสายการบังคับบัญชาทําใหเกิดระบบการบังคับบัญชา
ตามลําดับขั้น ผูบังคับบัญชาสามารถสอน แนะนํา และควบคุมผูใตบังคับบัญชาได  

สายการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพตองมีหลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 
หมายถึง การที่ผูใตบังคับบัญชาหนึ่งคนจะมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว เนื่องจากจะกอใหเกิดผล
การปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางและเปาหมายที่สอดคลองกันทั้งจากบนลงลางและจากลางขึ้นบน 
อีกทั้งการมีผูบังคับบัญชาหลายคนจะกอใหเกิดความสับสนแกผูปฏิบัติงานในการรับคําสั่ง และเกิด
ความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และบางครั้งกอใหเกิดความขัดแยงระหวางบุคคลที่เกี่ยวของได 
ตัวอยางเชน การที่ผูจัดการไปสั่งการใหคนงานทําความสะอาดมากขึ้นเนื่องจากสถานที่ทํางาน
สกปรกซึ่งไมถูกตองตามหลักเอกภาพในการบังคับบัญชา กลาวคือคนงานทําความสะอาดควรตอง
รับคําส่ังจากหัวหนาคนงานทําความสะอาดเพราะเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง เปนตน  
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การบังคับบัญชาเกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การมอบหมายงานเปนการ
มอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ใหแกผูใตบังคับบัญชาในระดับต่ํากวา  โดย
ผูใตบังคับบัญชารายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

ความรับผิดชอบ หมายถึง ขอผูกพันสัญญาในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานจะกําหนดไวในคําอธิบายลักษณะงาน คําอธิบาย
ลักษณะงานและหนาที่งานที่ชัดเจนจะชวยใหพนักงานประสบความสําเร็จในการทํางานที่ตน
รับผิดชอบ ตรงกันขามคําอธิบายลักษณะงานและหนาที่งานที่ไมชัดเจนจะทําใหเกิดความสับสนใน
การทํางาน อาจเกิดความซ้ําซอนและทําใหเกิดการสูญเปลาในงาน 

อํานาจหนาที่ หมายถึง การใหอํานาจอยางชอบธรรมในการตัดสินใจได ออก
คําส่ังได และใชทรัพยากรตางๆ ได เพื่อใหการทํางานที่รับผิดชอบสําเร็จ 

การมอบหมายงานมีความสําคัญเพราะจะทําใหผูบริหารสามารถทํางานใน
ระดับที่สูงกวาได เชน ในเรื่องของการวางแผน การวางนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาองคการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ นอกจากนี้การมอบหมายงานยังทําใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนา
ทักษะและเพิ่มศักยภาพในการทํางาน เปนการสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดรับความกาวหนา  

โดยสรุป การจัดองคการมีความสําคัญตอความสําเร็จทางการบริหาร เพราะ
การจัดองคการที่ดีจะชวยการทํางานขององคการเปนไปโดยสะดวก เกิดการประสานงานที่ดี สงผล
ใหงานมีประสิทธิภาพมีการใชทรัพยากรทางการบริหารเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ และ
ชวยใหเกิดระบบการจัดการที่ดี 

 4.1.3 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการคนหา การพัฒนา 
และการรักษาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อสรางกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ(Williams, อางถึงใน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคณะ 2550 : 138)  

 เปาหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย(พิมลจรรย นามวัฒน และคณะ 2544 : 
98) จึงไดแก  

 1.มีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คือมีการใชทรัพยากรมนุษยไดประโยชน
สูงสุด ประหยัด บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ 

 2. มีการทํางานอยางไดประสิทธิผล คือไดผลงานตามเปาหมาย แลวเสร็จทันเวลา 
 3. ทรัพยากรมนุษยมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน คือ ทรัพยากรมนุษยทุก

คนมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และผลประโยชนตอบแทนจากการทํางาน 
 จากความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษยขางตนทําใหขอบขายของการ

จัดการทรัพยากรมนุษยมีความครอบคลุมตั้งแตการกําหนดความตองการทรัพยากรมนุษย การหา
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ทรัพยากรมนุษยเขามาทํางาน พัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่องไปจนกระทั่งทรัพยากรมนุษย
พนไปจากองคการ(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 139 ; พิมลจรรย นามวัฒน และคณะ 2544 : 
98 ) ซ่ึงสามารถจําแนกเปนขั้นตอนไดดังนี้ 

 1. การดึงดูดใจทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน ประกอบดวย 
       1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะหความตองการ

ทรัพยากรมนุษยในอนาคต ประกอบดวย จํานวนพนักงานที่ตองการ สวนประกอบของงานที่ตองมี 
คุณสมบัติและลักษณะของพนักงานที่เหมาะสมเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ 

       1.2 การสรรหา เปนกระบวนการดึงดูดบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาสู
องคการ 

       1.3 การคัดเลือก เปนการกลั่นกรองผูมีคุณสมบัติไมเหมาะสมออกไป และคัด
เอาผูที่เหมาะสมที่สุดไว 

 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
       2.1 การปฐมนิเทศพนักงาน เปนการหลอหลอมบุคลากรใหมใหมีความรูความ

เขาใจนโยบาย กฎระเบียบขององคการ และสรางความคุนเคยตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 
       2.2 การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนการเปลี่ยนทัศนคติ 

เสริมสรางและพัฒนาความคิด ความรูความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงานของ
ทรัพยากรมนุษย 

       2.3 การพัฒนาสายอาชีพ เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการใหมี
ความรู ความสามารถ และเจริญเติบโตในสายอาชีพของตน 

 3. ธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ประกอบดวย 
       3.1 การรักษาและการลดการออกจากงาน เปนการสรางความพึงพอใจและ

ความสุขในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานเพื่อรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาเอาไวตลอดอายุการ
ทํางาน และมีการออกจากงานนอยที่สุด 

       3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการประเมินคุณคาของทรัพยากรมนุษย
ในแงของผลการปฏิบัติงานและในแงของโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น 

       3.3 การใหผลตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล เปนการจัดคาตอบแทนทั้งใน
สวนที่เปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน และคาตอบแทนลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากเงินที่ไดรับ
อยูแลวเปนประจําจากการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ 
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       3.4 การแรงงานสัมพันธ เปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจาง ความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยในการทํางาน และความสัมพันธของ
ทรัพยากรมนุษยกับองคการภายนอก เชน สหภาพแรงงาน สถาบันวิชาชีพและอื่นๆ 

 โดยสรุป การจัดการทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมจะชวยใหพนักงานมีความรูสึกใน
การทํางานที่ดีและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.1.4 การนํา เปนการกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน ซ่ึงเกี่ยวของ
กับ  การจูงใจ ภาวะผูนํา และการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการเพื่อชวยใหองคการบรรลุ
วัตถุประสงคตามตองการ(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 14 ; เนตรพัณณา ยาวิราช 2550 : 3) 

4.1.4.1 การจูงใจ หมายถึงการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา การ
จูงใจโดยการตอบสนองตอความตองการของพนักงานเพื่อใหพนักงานแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ตอวัตถุประสงคขององคการเปนปจจัยในการทําใหองคการประสบความสําเร็จ (เนตรพัณณา ยาวิ
ราช 2550 : 139) 

การจูงใจมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและสูงขึ้น             
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 167) ซ่ึงจะทําใหองคการมีขอไดเปรียบในการดําเนินงานดาน
บุคคลากร เปาหมายของการจูงใจจึงเนนใหการทํางานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะทํา
ได  

ดังนั้น  การจูงใจจึงหมายถึง  การกระตุนใหพนักงานแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคการโดยการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและสูงขึ้น ซ่ึงจะทําให
องคการมีขอไดเปรียบในการดําเนินงานดานบุคลากร และเปนปจจัยทําใหองคการประสบ
ความสําเร็จ 

การจูงใจมีความสําคัญทั้งตอองคการ ผูบริหาร และตัวบุคลากรเอง(ธนชัย             
ยมจินดา, เสนห จุยโต และ จุมพล หนิมพานิช 2544 : 42 ; เนตรพัณณา ยาวิราช 2550 : 139 – 154 ; 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 167, 192-194) กลาวคือ 

1. การจูงใจมีความสําคัญตอองคการ เนื่องจากชวยใหองคการไดคนดีมี
ความสามารถมารวมทํางานดวย ชวยธํารงรักษาคนดีมีความสามารถใหอยูกับองคการ และนําไปสู
การทําใหคนดีมีความสามารถตั้งใจทุมเททํางานใหกับองคการอยางเต็มที่ 

2. การจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหาร ในแงที่ชวยใหการมอบอํานาจหนาที่
ของผูบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยขจัดปญหาขอขัดแยงในการบริหารงาน และชวย
เอื้ออํานวยตอการสั่งการหรืออํานวยการได 
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3. การจูงใจมีความสําคัญตอบุคลากร คือชวยใหบุคลากรสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคขององคการและสนองความตองการของตนไดพรอมๆ กัน  นอกจากนี้ยังชวยทําให
บุคคลไดรับความยุติธรรมจากองคการและฝายบริหารที่นําไปสูการมีขวัญกําลังใจและความพึง
พอใจในการทํางาน 

การจูงใจแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. การจูงใจภายใน เปนการจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลเปนแรงผลักดันที่

ไปกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อตอบสนองความ
ตองการของตน 

2. การจูงใจภายนอก เปนการจูงใจที่เกิดจากการใหส่ิงเราภายนอกที่ทําให
บุคคลเกิดความพึงพอใจ และไปเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําในสิ่งที่ตน
ตองการ   

หลักในการจูงใจคือผูบริหารตองเลือกสิ่งจูงใจที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของพนักงานได ตองใชการจูงใจอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการจูงใจนั้นเกิดประสิทธิผล และ
ประเด็นสําคัญคือผูบริหารจะตองพยามยามประสานความตองการหรือเปาหมายสวนบุคคลของ
พนักงานใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการเพื่อใหพนักงานมีผลประโยชนรวมในผลประโยชน
ขององคการ  ซ่ึงเทคนิคที่จะนํามาใชในการจูงใจเพื่อการปรับพฤติกรรมของพนักงานสามารถทําได
หลายอยาง ดังนี้ 

1. การจูงใจดวยงาน มีจุดมุงหมายเพื่อใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตองาน และ
เกิดความรูสึกวางานนั้นมีคุณคา ทําใหเกิดความรับผิดชอบ และกอใหเกิดประโยชนทั้งตนเองและ
สังคม พนักงานจะมีความภาคภูมิใจ กระตือรือรน เกิดความพยามยาม ทุมเท และอุทิศตนใหกับงาน
อยางเต็มกําลังความสามารถ ในขณะเดียวกันพนักงานก็จะรูสึกเปนอิสระในการใชความรู
ความสามารถ และประสบการณของตนอยางเต็มที่ ซ่ึงจะทําใหพนักงานทํางานอยางตั้งใจและมี
ความสุข การจูงใจดวยงานประกอบดวย  

1.1 ลักษณะของงานซึ่งนาสนใจ ทาทาย ตรงกับความรู ความถนัด  
1.2 การมอบหมายงานที่สอดคลองกับลักษณะนิสัยและความตองการ  
1.3 รายละเอียดของงานที่ชัดเจน สะดวกในการปฏิบัติ มีมาตรฐาน และ

ประเมินผลงานได 
1.4 สนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาสเพิ่มพูนพัฒนาความรูและความ

ชํานาญ 
1.5 ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
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2. การจูงใจดวยผลตอบแทนที่เปนเงิน เปนสิ่งจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่
อยางกระตือรือรน เพราะเงินเปนสิ่งที่ตอบสนองความตองการดานตางๆ ของพนักงาน การจาย
คาตอบแทนเปนเงินจึงเปนสิ่งจูงใจที่มีความสัมพันธกับผลงานโดยตรง ทําใหพนักงานกระตือรือรน 
ตั้งใจ เสียสละ ทุมเท ทํางานอยางเต็มที่ เต็มความสามารถ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทํางานใหดีขึ้น ผลตอบแทนที่เปนเงิน ไดแก เงินเดือน คาจาง โบนัส การแบงปนผลกําไร บําเหน็จ 
คาลวงเวลา การใหสิทธิ์ซ้ือหุน คานายหนา(Commission) 

3. การจูงใจดวยผลตอบแทนที่ไมใชเงิน คือการตอบสนองความตองการของ
บุคคลในระดับสูงขึ้น เชนความตองการไดรับการยกยอง ตองการความมีช่ือเสียง ตองการมีเกียรติ 
ตองการความผูกพัน ตองการอํานาจ เปนตน การตอบแทนที่ไมใชเงิน ไดแก การยกยองชมเชยอาจ
เปนการประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัล การเลื่อนตําแหนง การใหโอกาสการพัฒนาศักยภาพ การให
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน เชนใหอิสระในการทํางานตามขอบเขตของงาน ระบบการจาง
งานตลอดไป การใหความใสใจ ทักทาย พูดคุย จะทําใหพนักงานซึ้งใจผูกพันกับองคการและอุทิศ
ตนในการทํางาน 

4. การจูงใจดวยสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีจะทําใหพนักงาน
กระตือรือรน รูสึกสะดวกสบาย รูสึกอยากทํางาน และขยันทํางาน  สภาพแวดลอมในการทํางาน
ควรมีลักษณะ ดังนี้ สถานที่ทํางานมีลักษณะที่เอื้อตอการทํางาน สะอาด กวางขวางเพียงพอ แสง
สวางเพียงพอ อากาศเย็นสบาย มีความพรอมในดานอุปกรณ เครื่องใช ส่ิงอํานวยความสะดวก 
บรรยากาศในที่ทํางานที่ดี 

5. การจูงใจดวยสวัสดิการตางๆ ทําใหพนักงานรูสึกพอใจ รูสึกสะดวกสบาย 
และมีความมั่นคงปลอดภัย เปนส่ิงจูงใจใหพนักงานทํางานดวยความเต็มใจ และเปนสุขในการ
ทํางาน สวัสดิการมีหลายลักษณะ ดังนี้ การอํานวยความสะดวกทั่วไป เชน การบริการดาน
รานอาหาร ที่จอดรถ รถรับสง การบริการดานสุขภาพ เชน หองพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป 
บริการดานการออกกําลังกาย การบริการดานนันทนาการ เชน มีสโมสร จัดกิจกรรมรื่นเริงตาม
เทศกาล จัดทัศนศึกษา เพื่อชวยใหพนักงานไดมีโอกาสพักผอน คลายเครียด การจัดสวัสดิการดาน
เศรษฐกิจสังคม เชน การทําประกันสังคม การประกันชีวิต ตลอดจนการจัดใหมีสหกรณออมทรัพย 
เปนตน 

อยางไรก็ตาม การจูงใจที่กลาวมาทั้งหมดเปนการจูงใจในแงบวก แตโดยปกติแลว
การจูงใจไมไดมีเฉพาะในแงบวกเทานั้น ยังมีการจูงใจในแงลบซ่ึงก็คือเร่ืองการลงโทษ การจูงใจใน
แงลบมีวัตถุประสงคเพื่อติงและตักเตือนสติของพนักงานใหพนักงานหันมาสนใจในเรื่องการ
ทํางาน วิธีการลงโทษมักกระทําจากระดับเบาและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นหากผลการปฏิบัติงานยัง
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ไมเปนที่นาพอใจ ไดแก การตําหนิ ตัดเงินเดือน ใหออกจากงาน การลดชั้นลดตําแหนง และที่
รุนแรงที่สุดคือการไลออกจากงาน 

โดยสรุป การจูงใจมีผลตอการปรับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพ และสงผลตอความสําเร็จขององคการ ในการวางแผนกําหนดสิ่งจูงใจและเลือก
รูปแบบการจูงใจที่เหมาะสม ผูบริหารควรตองทําความเขาใจในความตองการของพนักงาน เพราะ
พนักงานแตละคนมีความตองการแตกตางกัน และมีองคประกอบในการจูงใจแตกตางกัน 
นอกจากนี้ความสําเร็จในการจูงใจยังขึ้นอยูกับบรรยากาศในองคการ และความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินงานของผูบริหาร การจูงใจตองมีความเสมอภาคและสัมพันธกับผลการทํางานของพนักงาน 
การจูงใจ จึงจะเปนการเสริมสรางใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานและจะทําใหองคการ
บรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการ 

4.1.4.2 ภาวะผูนําเปนความสามารถในการใชอํานาจอิทธิพลของบุคคลใน
การชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอื่นใหปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว(ธนชัย ยมจินดา และ
คณะ 2544 : 42)   

ความเปนผูนํา หมายถึง การใชความสามารถสวนบุคคลในการโนมนาวให
ผูอ่ืนยินดีปฏิบัติงานใหดวยความเต็มใจ ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา มีศิลปในการเปนผูนํา สามารถ
ประสานพฤติกรรมใหสอดคลองกับลักษณะของงาน ลักษณะของพนักงาน สรางความพึงพอใจ
ใหกับพนักงาน คือผูนําที่ประสบความสําเร็จในองคการ(เนตรพัณณา ยาวิราช 2550 : 188) 

ความเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใชอํานาจและจูงใจให
ผูอ่ืนปฏิบัติตามจนบรรลุเปาหมายขององคการ(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 196) 

ดังนั้น ภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา จึงหมายถึงความสามารถในการโนมนาว 
ชักจูง หรือช้ีนําบุคคลอื่นใหปฏิบัติตามไดจนงานบรรลุเปาหมายขององคการที่วางไวดวยความเต็ม
ใจ  

องคประกอบของการเปนผูนํา มี 4 ประการ (ธนชัย ยมจินดา และคณะ 2544 : 
42 ; ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 196) คือ 

1. ความสามารถในการใชอํานาจใหเกิดประสิทธิผลเปนที่ยอมรับ 
2. ความสามารถในการใชแรงจูงใจบุคคลทุกระดับและทุกสถานการณ 
3. ความสามารถในการชักนําใหผูตามใชความสามารถในการทํางานของ

กลุม 
4. ความสามารถใจการแกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ 
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ภาวะผูนํามีความสําคัญตอองคการ ดวยเหตุผล 4 ประการ ดังนี้ 
1. เปนสวนที่ดึงความรูความสามารถตางๆ ในตัวผูบริหารออกมาใช กลาวคือ 

ผูบริหารแมจะมีความรูและประสบการณตางๆ มากมายเพียงใด แตผูบริหารจะทํางานทั้งหลายทั้ง
ปวงใหเสร็จตามกําหนดเวลาเพียงคนเดียวนั้นเปนไปไมได ผูบริหารจึงตองมีภาวะผูนําซึ่งจะเปน
พาหะนําหาความรูความสามารถในตัวผูบริหารออกมาทําประโยชนใหแกองคการทําใหงานสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว 

2. ชวยประสานความขัดแยงตางๆ ภายในหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานจะ
ประกอบดวยบุคคลจํานวนหนึ่งมารวมกัน บุคคลยอมมีความแตกตางกันและหลีกเลี่ยงการเกิดความ
ขัดแยงไปไมพน ผูบริหารที่มีภาวะผูนําจะเปนผูที่มีคนยอมรับนับถือจะสามารถประสานหรือชวย
บรรเทาความขัดแยงระหวางบุคคลไดโดยการชักจูงประนีประนอมหรือประสานประโยชนเพื่อให
บุคคลตางๆ ในหนวนงานมีความสามัคคีและรวมกันทํางานเพื่อเปาหมายขององคการ 

3. ชวยโนมนาวชักจูงใจใหบุคลากรทุมเทความรูความสามารถใหแกองคการ 
กลาวคือ ภาวะผูนําของผูบริหารจะทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในผูบริหาร 
ผูใตบังคับบัญชาจะโนมเอียงที่จะทุมเทความรูความสามารถเพื่อทํางานตามเปาหมายที่ผูบริหาร
กําหนดอยางเต็มที่ 

4. เปนหลักยึดใหแกบุคลากรเมื่อองคการเผชิญสภาวะคับขัน กลาวคือ ใน
สถานการณที่คับขันภาวะผูนําของผูบริหารจะเปนที่ยึดเหนี่ยว สามารถเรียกขวัญ กําลังใจ และนําพา
ใหพนักงานรวมมือชวยเหลือใหหนวยงานอยูรอดปลอดภัยได 

สรุป ผูนําและผูบังคับบัญชา มีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวผูบังคับบัญชา คือ 
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากองคการใหดํารงตําแหนงหัวหนาหรือใหมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎระเบียบขององคการ แตในความเปนจริงผูนําอาจใชหรือ
ไมใชผูบังคับบัญชาก็ได แตผูบังคับบัญชาที่มีความเปนผูนําจะทําใหองคการบรรลุเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพเพราะความเปนผูนําจะทําใหเกิดการชักนําซึ่งก็คือกระบวนการในการจูงใจบุคคล
อ่ืนให ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการที่มีประสิทธิผล 

4.1.4.3 การติดตอส่ือสาร เปนการสื่อความหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 
ความรูสึก ความคิดเห็นจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความเขาใจ การ
ติดตอส่ือสารมีลักษณะเปนกระบวนการที่ผูสงสารไดสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสาร ซ่ึงทําใหเกิด
การถายทอดความหมายและการทําความเขาใจความหมาย หรือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 361 – 365 ; เนตรพัณณา ยาวิราช 
2550 : 189 - 192) 
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การติดตอส่ือสารภายในองคการจะมีหนาที่ที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
1. การควบคุม การติดตอส่ือสารจะทําหนาที่ในการควบคุมพฤติกรรมของ

สมาชิก ซ่ึงจะอยูในรูปของการจัดลําดับขั้นการทํางานตามสายการบังคับบัญชา การกําหนดแนว
ทางการทํางาน การติดตามงาน การประเมินผลงาน เพื่อใหไดงานที่มีประสิทธิภาพ 

2. การจูงใจ การติดตอส่ือสารจะทําหนาที่ในการจูงใจสมาชิกองคการ โดย
การบอกถึงความกาวหนาในการทํางานของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เชน การเลื่อนขั้น การขึ้น
เงินเดือน หรือการใชคําพูดที่เปนการเสริมแรงทางบวก เชน การชมเชย เปนตน 

3. การแสดงออกดานอารมณ การติดตอส่ือสารสามารถที่จะชวยลดความคับ
ของใจทางดานอารมณ โดยการพูดกับผูอ่ืน เชน ผูรวมงาน การปรึกษาพอแม 

4. การใหขอมูลขาวสาร การติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนนั้นจะทําใหองคการไดรับ
ทราบขอมูลตางๆ ความตองการของลูกคา หรือขอมูลของคูแขงขัน ซ่ึงจะเปนประโยชน เพื่อ
นํามาใชในการตัดสินใจกําหนดกลยุทธตางๆ ขององคการ 

กระบวนการติดตอส่ือสาร หมายถึง ขั้นตอนในการติดตอส่ือสารระหวาง
แหลงขาวสาร กับผูรับขาวสาร ซ่ึงทําใหเกิดการสื่อสารและการเขาใจความหมายของขาวสาร 
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. แหลงขาวสาร หรือผูสงสาร เปนผูนําเสนอขาวสารโดยการใสรหัสซึ่งใน
การใสรหัสขาวสารผูสงขาวสารที่ประสบความสําเร็จจะตองอาศัย ทักษะดานการพูด ฟง อาน เขียน 
และทักษะการใชเหตุผลที่ดี ทัศนคติ ความรู และระบบวัฒนธรรมของสังคม 

2. การใสรหัส คือการเปลี่ยนใจความที่จะสื่อสาร (Massage) ใหอยูในรูป
ของสัญลักษณ (ภาษาพูด ภาษาเขียน สัญลักษณตางๆ) ซ่ึงการใสรหัสจะตองอาศัยทักษะ ทัศนคติ 
ความรู และระบบวัฒนธรรมของสังคม 

3. ขาวสาร หมายถึง ส่ิงที่เราตองการสื่อสาร ขาวสารเกิดจากแหลงขาวสาร 
หรือผูสงสารทําการใสรหัสหรือสัญลักษณซ่ึงอาจจะอยูในรูปของคําพูด ตัวอักษร รูปภาพ ลักษณะ
ทาทาง เพื่อถายทอดหรือโยกยายขอมูลขาวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง 

4. ชองทาง คือ เครื่องมือ (ส่ือ) ซ่ึงนําขาวสารไปยังผูรับ ประกอบดวย
ชองทางที่เปนทางการซึ่งองคการสรางขึ้น และชองทางที่ไมเปนทางการที่เกิดจากการติดตอเปนการ
สวนตัว ชองทางขาวสารอาจใชคนหรือส่ือก็ได 

5. การถอดรหัส คือ การแปลความหมายสัญลักษณตางๆ ในขาวสารตาม
ความเขาใจของผูรับสาร ซ่ึงการแปลขาวสารจะถูกจํากัดดวยทักษะ ทัศนคติ ความรู และระบบ
วัฒนธรรมของสังคมของทั้งผูสงขาวสารและผูรับขาวสาร  
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6. ผูรับขาวสาร คือ บุคคล หรือกลุมบุคคลซึ่งเปนผูรับขาวสารโดยการ
ถอดรหัสออกมา ซ่ึงจะถูกจํากัดดวยทักษะ ทัศนคติ ความรู และระบบวัฒนธรรมของสังคมของผูรับ 

7. การปอนกลับขอมูล เปนการตรวจสอบถึงความสําเร็จในการถายทอด
ขาวสารของบุคคลวาตรงกับความตั้งใจหรือไม 

 รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
1. การสื่อสารที่เปนทางการ หมายถึง การสื่อสารที่เปนไปตามสายการบังคับ

บัญชา มี 3 แบบ คือ 
1.1 การสื่อสารจากบนลงลาง เปนการสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ที่อยูต่ํากวาในสายการบังคับบัญชา การสื่อสารชนิดนี้เกี่ยวกับการสั่งการและการควบคุมพนักงาน
ในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานที่เนนในเรื่องภาระกิจที่ทําและตองการใหพนักงานกระทํา เชน การสอน
งาน ซ่ึงถือเปนการสื่อสารจากบนลงลางวิธีหนึ่ง 

1.2 การสื่อสารจากลางขึ้นบน เปนไปเพื่อการประเมินผลการทํางานของ
พนักงานในเรื่องเกี่ยวกับผลการทํางาน ปญหา อุปสรรคในการทํางาน การสื่อสารจากลางขึ้นบนจะ
ชวยใหองคการประสบความสําเร็จมากขึ้นในอนาคต 

1.3 การสื่อสารตามแนวนอน เนนที่การประสานงานระหวางแผนกตางๆ 
และการพัฒนาแผนงานใหมๆ การสื่อสารตามแนวนอนทําใหเกิดความสัมพันธอันดี ชวยใหเกิดการ
ประสานงานที่ดีขึ้นในการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

2. การสื่อสารอยางไมเปนทางการ เปนการสื่อสารที่ไมเปนไปตามสายการ
บังคับบัญชา แตอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคลของสมาชิกในองคการ เชน การสื่อสารระหวาง
เพื่อนที่ไมได เกิดขึ้นจากการทํางานตามตําแหนงหนาที่  การสื่อสารอยางไม เปนทางการ 
ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ เกิดขึ้นอยางไมเปนทางการในองคการ ผูบริหารไมสามารถ
ควบคุมได และไมมีอิทธิพลที่จะกระทําใดๆ ไดกับการสื่อสารอยางไมเปนทางการนั้น และกลุมการ
ส่ือสารอยางไมเปนทางการจะขยายใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการหรือผลประโยชนของแต
ละคน ทั้งนี้ประมาณกวา 70% ของการสื่อสารทั้งหมดในองคการเปนแบบไมเปนทางการ 
นอกจากนี้การสื่อสารที่ไมเปนทางการไมเพียงแตจะมีจํานวนมากแลวยังมีความเร็วและพนักงานให
ความเชื่อถือและเชื่อมั่นในขาวสารที่ไมเปนทางการนั้นมากดวย ผูบริหารจึงควรทําความเขาใจใน
การสื่อสารแบบไมเปนทางการนี้ซ่ึงจะทําใหสามารถไดขอมูลยอนกลับจากพนักงานเพื่อนํามาใชใน
การปรับปรุงองคการใหดีขึ้น 
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อุปสรรคที่ทําใหการสื่อสารไมประสบความสําเร็จ ไมมีประสิทธิผลในสิ่งที่
ตองการสื่อ ประกอบดวย 

1. ก า รก รอ งข า วส า ร  ข อ มู ล ข า วส า ร จ ะผ า นก า ร ก รอ ง จ า ก
ผูใตบังคับบัญชาระดับลางกอนที่จะสงตอไปยังผูบริหารระดับสูง โดยจะเลือกเฉพาะประเด็น
สําคัญๆ เพื่อไมใหเปนภาระแกผูบริหารมากเกินไป การกรองขาวสารจะมีอยูในทุกระดับของ
องคการ  หากลําดับขั้นการบังคับบัญชามีมาก  การกรองข าวสารก็จะมีมากขึ้น เท านั้น 
ผูใตบังคับบัญชาจะเปนผูกรองขาวสาร และบอกผูบังคับบัญชาในสิ่งที่เขาคิดวาผูบังคับบัญชา
ตองการไดยิน เพื่อใหผูบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจ และมักจะไมกลานําเสนอขาวรายหรือ
ขอผิดพลาดของตนเอง เพราะเกรงกลัวความผิด ซ่ึงอาจสงผลทําใหผูบริหารในระดับสูงเกิดการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาด เพราะขอมูลที่ไดรับจากผูใตบังคับบัญชานั้นมีอคติ ไมถูกตอง หรือบิดเบือนไป
จากความเปนจริง 

2. การรับรูแบบเลือกสรร หมายถึง การที่ผูรับสารเลือกรับขาวสารโดย
ขึ้นอยูกับความตองการ การจูงใจ ประสบการณ ภูมิหลัง และลักษณะสวนตัวอ่ืนๆ  

3. อารมณ ในการติดตอส่ือสารผูสงขาวสารควรตองระมัดระวังเกี่ยวกับ
อารมณของตนไมควรแสดงอารมณหรือความรูสึกรุนแรงเมื่อเกิดความไมพึงพอใจ เพราะจะทําให
ผูรับขาวสารเกิดความรูสึกที่ไมดีตอบ อาจจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และนํามาซึ่งความขัดแยง
ในที่สุด 

4. ภาษา ในองคการตางๆ จะประกอบไปดวยพนักงานที่มาจากภูมิหลัง
ที่แตกตางกัน คนที่มาจากภูมิประเทศที่แตกตางกัน เชน ประเทศ จังหวัด ทองถ่ิน ฯลฯ ก็จะใชภาษา
ที่แตกตางกัน ซ่ึงมีผลทําใหการตีความหมายของภาษาแตกตางกัน ทําใหเกิดความเขาใจที่ตางกัน 
ดังนั้นองคการจึงตองสรางผูชํานาญงานและพัฒนาศัพทเฉพาะหรือศัพทเทคนิคขึ้นเพื่อจะไดเขาใจ
ตรงกัน และเพื่อไมใหเกิดความยากลําบากในการติดตอส่ือสาร  

5. การสื่อสารที่มีอุปสรรคขัดขวาง เชน การพูดกับพนักงานในขณะที่
พนักงานกําลังเหนื่อยออน หรือกําลังมีงานยุง ดังนั้นการสื่อสารควรพยายามสื่อสารในขณะที่ผูรับ
ขาวสารมีความพรอมและมีความตั้งใจที่จะฟง 

โดยสรุปการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจะทําใหคนใน
องคการมีความเขาใจเปาหมายขององคการ มีการประสานการทํางานระหวางสมาชิกในกลุม และมี
ความมุงมั่นใหงานขององคการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการนั้น 

 4.1.5 การควบคุมเปนการติดตามผลการทํางาน และแกไขปรับปรุงในสิ่งที่จําเปน 
หรือเปนขั้นตอนของการวัดผลการทํางาน และดําเนินการแกไข เพื่อใหบรรลุผลที่ตองการ หรือ 
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หนาที่การควบคุมเปนการวัดและการแกไขการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วาง
ไว(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 14) 

   การควบคุม หมายถึง หนาที่ของผูบริหารในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปน
มาตรวัดผลการทํางานในองคการ รวมทั้งการวัดผลการทํางานในปจจุบัน เพื่อใหมีมาตรฐาน เกิด
ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ส้ินเปลือง(เนตรพัณณา ยาวิราช 2550 : 3) 

    ดังนั้น การควบคุมจึงหมายถึง การรวบรวมขอมูลผลการทํางานเพื่อใช
วัดผลการทํางานเปรียบเทียบกับวัตุประสงคตามแผนที่วางไว และดําเนินการแกไขการปฏิบัติงานที่
จําเปน เพื่อใหการทํางานนั้นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว 

     หนาที่ของการควบคุมมีความสําคัญและเปนกระบวนการตอเนื่องที่ใชเพื่อ
พิจารณาวาองคการสามารถบรรลุเปาหมายหรือไม การติดตามเปาหมายขององคการ และใชการ
ปอนกลับการปฏิบัติงาน การควบคุมจะชวยใหผูบริหารมีวิธีการที่จะปรับปรุงแผน และชวยให
องคการเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได การควบคุมที่ไมเพียงพอจะทําใหองคการ
ปราศจากขอมูลที่ระบุถึงแนวโนมของปญหาที่ตองเริ่มพัฒนา ทําใหองคการขาดความสามารถที่จะ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดภาวะวิกฤต ทั้งนี้ระบบการควบคุมไมสามารถใชในการ
ดําเนินงานขององคการไดโดยตรง แตเปนลักษณะของการใหขอมูลแกผูบริหาร ถาผูบริหารสามารถ
ใชขอมูลไดอยางเหมาะสมระบบการควบคุมก็จะไดผลดี แตถาไมระบบการควบคุมก็จะไมไดผลดี 

การควบคุมมี ลักษณะเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง  ซ่ึงชวยใหองคการ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางที่ตองการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน(ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคณะ 2550 : 221 - 236)  คือ 

1. การกําหนดมาตรฐาน 
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน 
3. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 
4. การปฏิบัติการแกไข 
ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิผลมีลักษณะ 
1. เชื่อมโยงกับการวางแผน  คือ  สามารถใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ

ความกาวหนาที่ไดจากการวัดการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
2. ความถูกตอง คือ สามารถใหขอมูลปอนกลับที่เชื่อถือไดและถูกตอง 
3. ทันเวลา คือสามารถใหขอมูลปอนกลับอยางทันทวงทีเพื่อตอบโตกับ

ปญหาไดกอนที่สถานการณของปญหาจะรายแรง 
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4. มีความสําคัญ คือ สามารถใหขอมูลปอนกลับที่มีความสําคัญและ
เหมาะสมในการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน 

5. สอดคลองกับวัตถุประสงคและสามารถวัดได 
    โดยสรุป การควบคุม เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการจัดการ ที่จะบง
บอกถึงความสําเร็จหรือลมเหลวในการบริหารจัดการ เพราะการควบคุมเปนการตรวจสอบโดย
พิจารณาผลการทํางานกับเปาหมายที่วางไววาองคการจะสามารถบรรลุเปาหมายหรือไม การ
ควบคุมที่ดีและมีประสิทธิผลจะชวยใหองคการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตองการและบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2 แรงกดดันจากสภาพแวดลอมขององคการ 

การจัดการองคการในปจจุบันไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือธุรกิจเอกชนหลีกหนีไม
พนที่จะตองเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมขององคการที่สงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจและการดําเนินการและนํามาซึ่งความเสี่ยงและความไมแนนอนใหกับองคการ การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ อาจเกิดขึ้นไดทั้งจากสาเหตุภายนอกและภายในองคการ
(พิมลจรรย นามวัฒน และคณะ 2544 : 98 ; ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 67 ; ธร สุนทรายุทธ 
2550 : 159) 
        4.2.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดจากอิทธิพลภายนอกองคการ (External 
environment) 
                 ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ 2545 สรุปสภาพแวดลอม
ที่เกิดจากอิทธิพลภายนอกองคการ ที่สงผลกระทบตอการศึกษาหลักๆ มี 4 ดาน(ธร สุนทรายุทธ 
2550 : 159) ไดแก   

1.  ความเสี่ยงจากปจจัยดานเทคโนโลยี เนื่องจากปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒน
และขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสงผลกระทบตอองคการเปน
อยางยิ่ง หากไมมีการปรับตัวหรือตามไมทัน ยอมเปนองคการที่ตกอยูในความเสี่ยงที่สําคัญ 

2.  ความเสี่ยงจากปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก จํานวนประชากร
และคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา  ระดับการเรียนรู การ
เปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษา คานิยม ความเชื่อทางศาสนา อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโนมทางสังคม การคมนาคมการสื่อสาร อาชีพและปญหาสังคม 
นับเปนความเสี่ยงตอหนวยงานทางการศึกษาทั้งส้ิน 

3.  ความเสี่ยงจากปจจัยดานเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจเปน
ปจจัยเส่ียงที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในการวิเคราะหที่
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เกี่ยวของกับสถานที่ศึกษานั้นมุงไปที่รายไดของผูปกครอง ภาวะทางการเงิน อัตราการวางงาน 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนตางๆ 

4.  ความเสี่ยงจากปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย เปนผลกระทบจาก
การเมือง การบริหารของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลง กฎและระเบียบที่สงผลตอความเสี่ยงการ
ดําเนินงาน โดยในสวนของการศึกษา ไดแก พ.ร.บ.การศึกษา หลักสูตร นโยบายแหงรัฐ นโยบาย
หนวยงานตนสังกัด กฎหมายและระเบียบตางๆ การแทรกแซงทางการเมือง การตอตานของกลุม
ตางๆ เปนตน 

 4.2.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดจากอิทธิพลภายในองคการ 
(Internal environment) เปนแรงกดดันซึ่งมีอิทธิพลตอองคการและการทํางานขององคการ มี 3 ดาน 
ไดแก   

1. ความเสี่ยงจากการเงิน เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพทางการเงิน เชน 
ความพอเพียงของงบประมาณในการดําเนินการ การขาดสภาพคลองทางการเงิน ความคลองตัวใน
การเบิกจายเงิน ประสิทธิภาพของการใชเงินและการใชทรัพยากรขององคการ 

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงาน เปนความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการดําเนินงาน รวมถึงระบบการบริหารบุคคลดวย เชน การวางระบบการ
ปฏิบัติงานที่ไมมีความสอดคลองในการรับชวงงานอยางตอเนื่อง ส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานไมพอเพียงหรือไมมีความเหมาะสมกับการใชงาน บุคลากรขาดความรู ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน การสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ ความทุมเทใหการทํางาน ความซื่อสัตย จงรักภักดีตอ
องคการของบุคลากร  

3. ความเสี่ยงในดานนโยบายหรือกลยุทธการดําเนินงาน เชน นโยบายของ
ผูบริหารแตละสวนงานไมมีความสอดคลองกันและไมตระหนักถึงนโยบายหรือวิสัยทัศนของ
องคการในภาพรวมเปนหลัก  หรือการดําเนินงานที่ เนนกลยุทธ เดิมโดยไมมีการพิจารณา
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปและไมมีการปรับกลยุทธใหเหมาะสม หรือการพึ่งพาคูสัญญาที่
เกี่ยวของใหปฏิบัติงานสําคัญขององคการ 
  ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ มีอิทธิพลตอ
การดําเนินงานขององคการอยางยิ่ง ซ่ึงหากผูบริหารละเลยเพิกเฉยตอสภาพแวดลอมในการจัดการ
ดังกลาวแลวจะเกิดความเสี่ยงและอาจทําใหองคการลมเหลวได 
    โดยสรุป การจัดการสํานักงาน คือการประสมประสานทรัพยากรทางการบริหาร
ของสํานักงานเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค โดยมีลักษณะเปนกระบวนการของการ
จัดการ ที่มีความสัมพันธกันเปนระบบ ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ไดแก  
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การวางแผน คือการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด ซ่ึงจะทําใหผูบริหารมีทิศทางในการบริหารองคการ การขาดการวางแผนที่ดี
อาจทําใหองคการลมเหลวได 

การจัดองคการคือการจัดแบงงาน บุคคลและทรัพยากรที่ใชในการทํางานเพื่อให
การทํางานบรรลุผลสําเร็จตามแผนงานที่กําหนด การจัดองคการที่ดีจะชวยใหการใชทรัพยากร
ทางการบริหารเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการคนหาทรัพยากรมนุษยเขามาทํางาน 
พัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมใหอยูกับองคการตลอด
อายุการทํางาน การบริหารทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมจะชวยใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีในการ
ทํางานและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การนําเปนการกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน ซ่ึงเกี่ยวของกับ การ
จูงใจ ภาวะผูนํา และการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการ การนําที่มีประสิทธิภาพจะทําใหพนักงาน
มีพฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และสงผลตอความสําเร็จขององคการ 

การควบคุมเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการจัดการสํานักงาน เปนการ
ตรวจสอบโดยพิจารณาผลการทํางานกับเปาหมายที่วางไว และเปนขอมูลปอนกลับใหผูบริหารวา
องคการจะสามารถบรรลุเปาหมายหรือไม การควบคุมที่ดีและมีประสิทธิผลจะชวยใหองคการ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางที่ตองการและบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
    ทั้งนี้ในการจัดการสํานักงานจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่นํามาซึ่งความเสี่ยง
และความไมแนนอน โดยสาเหตุของความเสี่ยงนั้นสามารถเกิดไดจากทั้งปจจัยภายในและภายนอก
องคการ ซ่ึงหากไมไดเตรียมการบริหารความเสี่ยงไวอยางถูกตอง อาจเกิดความเสียหายและทําให
องคการลมเหลวได  และจากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสํานักงานนี้ เองทําใหผูวิจัยได
สวนประกอบของตัวแปรตาม ซ่ึงไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
การนํา การควบคุม ซ่ึงเปนองคประกอบของสภาพแวดลอมภายในองคการ และเหตุการณภายนอก
ซ่ึงเปนสิ่งเดียวกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ผูวิจัยจึงไดนําสวนประกอบของตัวแปรตาม
เหลานี้มาพิจารณาเปนสวนหนึ่งของความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงาน 
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5. การบริหารความเสี่ยง 
5.1 ความหมายของความเสี่ยง 
  คําวา ความเสี่ยง (Risk) ไดมีผูใหคํานิยามไวหลายประการดวยกัน ดังนี้ 

1. สุรพงษ มาลี (2548 : 36) ใหคํานิยามวาความเสี่ยง หมายถึง ความไมแนนอนวาผลลัพธ
จะเกิดขึ้นตามเปาหมายที่ตั้งใจหรือไม และความไมแนนอนดังกลาวเกิดจากการกระทําหรือ
เหตุการณซ่ึงอาจเปนไดทั้งโอกาส หรือ “อุปสรรค/ส่ิงคุกคาม” ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงแนวโนมที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเหตุการณอุบัติขึ้นจริง  

2. นฤมล สอาดโฉม (2550 : 13) ใหคํานิยามวาความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนที่อาจ
นําไปสูความสูญเสีย  

3. เจนเนตร มณีนาค และคณะ (2548 : 5) ใหคํานิยามวาความเสี่ยง คือ สถานการณที่อาจ
เกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุถึงเปาหมาย  

4. ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (2547 : 2) ใหคํานิยามวาความเสี่ยง คือ เหตุการณที่มีความ
ไมแนนอน ซ่ึงหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
องคการ  
  จากความหมายตางๆ ของความเสี่ยงขางตน จะเห็นไดวาความเสี่ยงมีประเด็นสําคัญ ซ่ึงอาจ
สรุปเปนความหมายของความเสี่ยงในงานวิจัยนี้ คือ ความเสี่ยง หมายถึง “ความไมแนนอนของการ
เกิดเหตุการณที่จะเปนอุปสรรคทําใหองคการไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว” 
5.2 ประเภทของความเสี่ยง 
  ความเสี่ยงสามารถแบงเปนประเภทไดตามมุมมองตางๆ (นฤมล สอาดโฉม 2550 : 17-19) 
ไดแก 

1. ความเสี่ยงตามที่ปรากฎ และความเสี่ยงตามความคิดความรูสึก 
 ความเสี่ยงตามที่ปรากฏ คือ ความเสี่ยงที่วัดคาความเบี่ยงเบนที่ตางไปจากคาที่คาดหวังไว นั่น
คือเปนความเสี่ยงที่แสดงอยูในรูปของการแจกแจงของตัวแปรสุมความเสี่ยงได 
 ความเสี่ยงตามความคิดความรูสึก คือ ความเสี่ยงที่เปนไปตามความรูสึก ไมสามารถประมาณคา
ทางสถิติได ความเสี่ยงตามความคิดความรูสึกจะแตกตางกันไปตามความรูสึกของแตละคน และยัง
เปลี่ยนไปไดตามประสบการณที่เปลี่ยนไปของแตละคน 

2. ความเสี่ยงที่แทจริง และความเสี่ยงจากการเก็งกําไร 
 ความเสี่ยงที่แทจริง คือ ความเสี่ยงที่มีอยูโดยธรรมชาติ ไมใชความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางขึ้น มี 
3 ประเภท คือ ความเสี่ยงที่แทจริงเกี่ยวกับตัวบุคคล ความเสี่ยงที่แทจริงเกี่ยวกับทรัพยสิน และความ
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เสี่ยงที่แทจริงจากระบบกฎหมาย ความเสี่ยงที่แทจริงนี้จะนําไปสูความสูญเสียหรือไมสูญเสียเทานั้น 
ไมสามารถนําไปสูกําไรได 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเก็งกําไร เปนความเสี่ยงที่ไมไดมีอยูตามธรรมชาติ แตถูกสรางขึ้นมา
เพื่อหวังผลกําไรจากความเสี่ยงนั้น ซ่ึงรวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการพนัน 
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยงประเภทนี้สามารถนําไปสูการทํากําไร การเทาทุน หรือ
การขาดทุนได 

3. ความเสี่ยงพื้นฐานและความเสี่ยงเฉพาะ 
 ความเสี่ยงพื้นฐาน คือ ความเสี่ยงที่นําไปสูความสูญเสียที่กระทบกับคนจํานวนมากหรือสังคม
โดยรวม เชน ภัยธรรมชาติ วิกฤติการเงินของประเทศ 
 ความเสี่ยงเฉพาะ คือ ความเสี่ยงที่นําไปสูความสูญเสียที่กระทบบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
องคการใดองคการหนึ่งเทานั้น  
5.3 ความเสี่ยงในบริบทภาครัฐ 
  ความเสี่ยงขององคการภาครัฐมีความแตกตางจากความเสี่ยงขององคการภาคเอกชนใน
หลายๆ ประเด็น(นฤมล  สอาดโฉม 2550 : 155 – 160) รวมถึงสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 
สถานการณการตลาด ความตองการของผูบริโภค แหลงที่มาของเงินเพื่อลงทุนสนับสนุนการ
ดําเนินงาน สงผลใหประเด็นความเสี่ยงบางอยางไมไดถูกนํามาพิจารณาอยางแนชัด เชน ความเสี่ยง
ที่มาจากการแขงขัน เนื่องจากลักษณะผลิตภัณฑขององคการภาครัฐเปนสินคาสาธารณะซึ่งจะไมมี
ความสัมพันธระหวางความตองการสินคากับการผลิต ทําใหปจจัยความเสี่ยงในเรื่องของตลาด การ
ลงทุนและออกแบบผลิตภัณฑใหม การพยากรณความตองการของผูบริโภค จะไมไดรับความสําคัญ
และนํามาพิจารณาในการบริหารงานขององคการภาครัฐ นอกจากนี้องคการภาครัฐไมไดให
ความสําคัญในเรื่องความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) เนื่องจากผูบริโภคจะไมดําเนินการ
ฟองรององคการภาครัฐ จากเหตุผลที่ไมพอใจในเรื่องคุณภาพการบริการ หรือแมกระทั่งความเสี่ยง
ดานการเงิน (Financial Risk) ซ่ึงในระดับองคการ (เชนระดับกรมหรือสํานัก) จะไมไดให
ความสําคัญตอตนทุนคาใชจาย และผลตอบแทนที่คาดหวังจะไดรับจากการลงทุน นอกจากนี้ ใน
หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง ประเด็นเรื่องปริมาณเงินและสภาพคลองใน
หนวยงาน(Liquidity) จะไดรับการพิจารณานอยมาก แตถึงกระนั้นก็ตาม การบริหารความเสี่ยงใน
บริบทภาครัฐก็ยังมีความสําคัญ และในปจจุบันถือไดวาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบของ
ภาครัฐที่มีตอประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะผูรับบริการและผูจายภาษี สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงไดนํากิจกรรมการบริหารความเสี่ยงมาเปนเครื่องมือ
เชื่อมโยงกับการทําขอตกลงผลการดําเนินงานขององคการภาครัฐ (Performance Agreement) ในรูป
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ของแผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของทุกหนวยราชการ 
นับเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ทั้งนี้ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดความเสี่ยงในบริบทภาครัฐไว 4 กลุม(นฤมล  
สอาดโฉม 2550 : 156) ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงดานธุรกิจ ซ่ึงความเสี่ยงดานธุรกิจขององคการภาครัฐจะครอบคลุมความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนกลยุทธ เชน ความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตรที่ตั้งไว อันเปนผลมาจากขาดการวางแผนการดําเนินงานที่สามารถรองรับแผน
ยุทธศาสตรไดอยางเต็มที่ เชน แผนยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดวยการ
สรางระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่จะเปนผูใช
ระบบที่พัฒนาขึ้นมา ฉะนั้น ถึงแมระบบบริหารงานดังกลาวจะพัฒนาไดสําเร็จ แตขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานก็ไมเพิ่มขึ้นตามเปาประสงค เนื่องจากผูปฏิบัติไมมีความรูความเขาใจในระบบที่
พัฒนาขึ้นมา นอกจากนี้ การตัดสินใจดานการบริหารงานที่สงผลตอทิศทางขององคการในทางที่ไม
สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรก็นับเปนความเสี่ยงดานธุรกิจ
เชนกัน 
  2. ความเสี่ยงจากการดําเนินการ เปนความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในกระบวนการทํางานตามแผน
ยุทธศาสตรและสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการ เชน การขาดความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ การออกแบบกระบวนการปฏิบตัิงานไมเหมาะสม ผูปฏิบัติในแตละหนวยงานไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ ขั้นตอน หรือขอกําหนดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานผิดพลาดหรือลาชา อัน
เปนความผิดพลาดของบุคลากร การขาดขอมูลหรือเครื่องมือที่จําเปนในการปฏิบัติงาน และ การ
ทุจริต เปนตน 
  3. ความเสี่ยงทางการเงิน เนื่องจากแผนยุทธศาสตรที่ดีควรไดรับการกําหนดภายใตเงื่อนไข
และองคประกอบที่จะอํานวยใหการดําเนินการตามแผนนั้นสําเร็จไดตามเวลาที่กําหนด แตในความ
เปนจริง บอยครั้งที่โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง หรือ
สําเร็จไดตามกรอบเวลา เปนเพราะการบริหารงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเกิดจากความ
ผิดพลาดในการประเมินคาใชจายไวต่ําเกินไป หรือการที่ราคาของวัสดุอุปกรณที่จําเปนเพิ่มสูงขึ้น
ทําใหงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ โครงการจึงลาชาหรือจําตองลดคุณภาพของวัสดุอุปกรณลงมา
เพื่อใหโครงการสําเร็จไดตามกําหนด สงผลใหคุณภาพของผลงานของโครงการไมดีเทาที่วางแผน
ไว นอกจากนี้บางครั้งอาจเกิดเนื่องจากหนวยงานไมมีการจัดสรรเงินหรือทรัพยากรที่มีใหเกิด
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ประโยชนอยางเหมาะสม นับเปนความผิดพลาดทางการดําเนินงานที่สงผลตอความเสี่ยงทาง
การเงินเชนกัน 
  4. ความเสี่ยงดานเหตุการณ เปนความเสี่ยงที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา แตสงผลกระทบตอ
ความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร บางครั้งผูบริหารอาจเขาใจวาความเสี่ยงดานเหตุการณเปนความ
เส่ียงที่ไมไดเกิดขึ้นบอย ไมจําเปนตองเขาไปจัดการเรงดวน หรือองคการสามารถรับเอาความเสี่ยง
ไวได ซ่ึงในความเปนจริงแลวเปนเรื่องที่อันตราย เนื่องจากตามทฤษฎีแลวความเสี่ยงจะให
ความสําคัญกับความรุนแรงของความสูญเสียมากกวาความถี่ของความสูญเสีย กลาวคือ ความเสี่ยงที่
รุนแรงนอยแตเกิดขึ้นบอยเปนความเสี่ยงที่องคการรับไวได เนื่องจากเมื่อเกิดขึ้นบอยจะชวยให
สามารถคาดการณทางสถิติไดแมนยําขึ้น และความรุนแรงนอยก็ไมสงผลกระทบตอองคการใน
ภาพรวม ในขณะที่ความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมาก แมจะไมเกิดขึ้นบอย ก็นับเปนความเสี่ยงที่มี
ความสําคัญ เพราะคาดการณการเกิดความสูญเสียไดยากและหากเกิดขึ้นแลวก็จะสงผลกระทบตอ
องคการอยางรุนแรง ตัวอยางเชน องคการมีการพึ่งพิงระบบอิเล็กทรอนิกสมากเกินไปโดยไมมีการ
ปองกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปญหาระบบขัดของแมจะไมเกิดขึ้นบอยแตก็จะกระทบ
ตอการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการอยางรุนแรง นอกจากนี้ความเสี่ยงดานเหตุการณ
ยังรวมถึงการเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูบริหาร เชน ความเสี่ยงทาง
การเมือง การโยกยายผูบริหาร ภัยธรรมชาติ เปนตน 
  สรุป องคประกอบตางๆ ที่มีผลทําใหการดําเนินการขององคการภาครัฐไมประสบ
ความสําเร็จสวนใหญเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานซึ่งเปนลักษณะของความเสี่ยง
จากการดําเนินการ ซ่ึงเปนความเสี่ยงหนึ่งที่สําคัญขององคการที่สามารถนํามาซึ่งความสูญเสีย              
อันยิ่งใหญ การบริหารความเสี่ยงของภาครัฐจึงมุงเนนความสําคัญไปที่ระดับของการดําเนินการ 
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดําเนินการจะเปนเครื่องมือชวยใหสํานักงาน
เลขานุการคณะลดโอกาสที่จะเกิดความลมเหลวในการสงมอบบริการที่มีคุณภาพใหแกผูรับบริการ
ได 
5.4 ความเสี่ยงการดําเนนิการ 
  ตามการนิยามของ Basel Accord (หลักเกณฑเกี่ยวกับการเงินที่ออกโดย BIS (Bank for 
International Settlements) (อางถึงในนฤมล สอาดโฉม, บุษกร วัชรศรีโรจน และ วาสิตา บุญสาธร 
2551 : 85) กลาวไววาความเสี่ยงการดําเนินการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียทั้งความ
สูญเสียทางตรงและทางออม โดยมีสาเหตุมาจากความลมเหลวหรือความไมเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินการภายใน บุคลากร และระบบตางๆ หรือเหตุการณภายนอก  
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  วันทนี สุรไพฑูรยกร และ ชูชัย  ศรีศันสนีย (2548 : 13) อธิบายไววาความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ความ
เสียหายนี้อาจเกิดจากเจตนา ความรูเทาไมถึงการณ หรืออาจเกิดจากความตั้งใจทุจริตเพื่อแสวงหา
ประโยชน  
   Dimitris N’ Chorafas (2001 : 7) อธิบายไววาความเสี่ยงการดําเนินการเปนความเสี่ยงของ
การสูญเสียที่เกิดจาก กระบวนการทางธุรกิจที่ไมเพียงพอ กระบวนการทํางานที่ตองการ และหุนที่
ดอยกวามาตรฐาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย การเมืองและสิ่งแวดลอมทาง
ธุรกิจ   
  ทั้งนี้การดําเนินงานวิจัยช้ินนี้จะใชคํานิยามของความเสี่ยงการดําเนินการของ Basel Accord 
ซึ่งพบวา แหลงที่มาของความเสี่ยงการดําเนินการ มี 4 ประการ คือ กระบวนการดําเนินการภายใน 
คน ระบบ และเหตุการณภายนอก  
  5.4.1 ลักษณะของความเสี่ยงการดําเนินการ  
           ความเสี่ยงการดําเนินการมีลักษณะที่ควรทราบ เพื่อใหสามารถรูเทาทันถึงการมีอยู
ของความเสี่ยงการดําเนินการ และเฝาระวังไดอยางมีประสิทธิผล(นฤมล สอาดโฉม และคณะ 2551 
: 88 - 91) ดังนี้ 
           5.4.1.1 ความเสี่ยงดําเนินการแมวาจะแฝงอยูในทุกสวนของการดําเนินการของ
องคการ แตมักถูกละเลย หมายถึง ความเสี่ยงดําเนินการสามารถพบไดทุกจุดของการดําเนินการของ
องคการ ซ่ึงธรรมชาติของความเสี่ยงนี้ ทําใหมักจะไมไดรับความสนใจจากผูบริหารระดับสูงในการ
หยิบยกและบริหารใหระดับความเสี่ยงนั้นลดลงหรือหมดไป เพราะเมื่อไมมีปญหาหรือเหตุการณ
เสียหายเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่แฝงตัวอยูก็ดูเหมือนจะไมมี ทั้งที่ในความเปนจริงความเสี่ยงนั้นยังมีอยู
และพรอมจะสรางความเสียหายไดทุกเมื่อ ทําใหองคการมักจะใหความสนใจกับความเสี่ยงและการ
กําหนดมาตรการปองกันการเกิดซ้ําตอเมื่อความเสี่ยงไดกอใหเกิดความเสียหายขึ้นแลว 
          5.4.1.2 การบริหารความเสี่ยงดําเนินการของแตละองคการจะแตกตางกัน หาก
เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงการดําเนินการกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน จะพบวา
ความกาวหนาของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจะมีความกาวหนากวาการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินการ ทั้งนี้ เพราะการบริหารความเสี่ยงไดเริ่มบังคับใชกับสถาบันการเงิน ซ่ึงการ
ดําเนินการมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับความเสี่ยงทางการเงิน รวมทั้งลักษณะของขอมูลทางการเงินที่
มีความพรอมของขอมูล และเปนขอมูลเชิงปริมาณที่เห็นไดชัด วัดไดงาย ตลอดจนมีแนวทางในการ
ดําเนินการที่เปนมาตรฐานระหวางองคการ ทําใหสามารถพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการที่
เปนมาตรฐานสามารถใชในองคการตางๆ ได ในขณะที่การบริหารความเสี่ยงการดําเนินการจะ
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ครอบคลุมการดําเนินการทั้งหมดขององคการ ซ่ึงมีขอบเขตที่กวาง และมีความแตกตางกันระหวาง
องคการ แมจะอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
          5.4.1.3 ในปจจุบันการบริหารความเสี่ยงการดําเนินการในลักษณะแบบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองคการ ซ่ึงจะคํานึงถึงความเชื่อมโยงและภาพรวมของกระบวนการทุกสวนของ
องคการยังคงอยูในระยะเริ่มตน โดยท่ัวไปการบริหารความเสี่ยงการดําเนินการมักมีการจัดทําใน
ลักษณะเฉพาะสวนงานหรือแผนก ทําใหเกิดความซ้ําซอนและไมสอดคลองกันของขั้นตอนการ
ทํางานระหวางสวนงาน และไมเอ้ือตอการควบคุมดูแลบริหารความเสี่ยงองคการแบบภาพรวม 
ลักษณะดังกลาวนี้จะลดทอนความยืดหยุนขององคการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
กระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระเบียบขอบังคับหรือสภาพแวดลอมทางธุรกิจ โดยผลของ
การบริหารความเสี่ยงการดําเนินการแบบเฉพาะสวนงาน เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินการแบบบูรณาการ จะเสียคาใชจายมากกวาและมีประสิทธิภาพนอยกวา สาเหตุเกิดจาก มี
การขอขอมูลที่ซํ้าซอน ทําการประเมินความเสี่ยงซํ้าซอนกัน และมีผูเกี่ยวของกับการวิเคราะหแตละ
รายการความเสี่ยงมาก  
 5.4.2 ผลกระทบจากความเสี่ยงดําเนินการ 
  ผลของความเสี่ยงดําเนินการตอองคการ(เจริญ เจษฎาวัลย 2548 : 17 – 18) มีดังนี้ 
  5.4.2.1 ความเสี่ยงอาจสงผลใหองคการมีผลดําเนินงานขาดทุน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
บางลักษณะอาจสงผลกระทบตอผลการประกอบการขององคการอยางรายแรง ในองคการแสวงหา
กําไรผลการดําเนินงานที่ขาดทุนที่อาจเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของผูบริหารหรืออาจเกิดจาก
ภัยธรรมชาติที่ไมคาดฝน อาจนําไปสูความลมสลายขององคการได และในสวนขององคการทาง
การศึกษาถึงแมจะไมไดเปนองคการที่แสวงหาผลกําไร แตความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจสงผลถึงความ
ชะงักงันหรือลมเหลวไดเชนกัน 
  5.4.2.2 ความเสี่ยงอาจสงผลใหนโยบายหรือโครงการลมเหลว นโยบายที่ลมเหลว
สงผลตอทิศทางการพัฒนาองคการ โครงการที่ไมประสบความสําเร็จกอใหเกิดความสูญเปลาของ
โครงการ  
   5.4.2.3 ความเสี่ยงอาจสงผลใหองคการสูญเสียภาพลักษณที่ดี ไมไดรับความ
เชื่อถือไววางใจจากสาธารณชน หรือสูญเสียความนิยมในองคการ 
 5.4.3 ประโยชนของการบริหารความเสี่ยงการดําเนินการ  
           การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงชวยใหองคการสามารถบรรลุเปาหมาย ในขณะที่
ลดอุปสรรคหรือส่ิงที่ไมคาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในดานผลกําไรและการปฏิบัติงาน ปองกันความ
เสียหายตอทรัพยากรขององคการ และสรางความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตาม
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กฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชนหลายประการ(ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 2547 : 
2) ดังนี้ 
  1. การบริหารความเสี่ยงชวยใหผูบริหารพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับไดสอดคลองกับ            
กลยุทธขององคการ  
  2. การบริหารความเสี่ยงสนับสนุนใหองคการสามารถบงชี้เหตุการณ ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดานการเติบโตและผลตอบแทนของธุรกิจ 
  3. การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมเหตุการณทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น โดยไมจํากัดเพียงแตส่ิง
ที่เปนความเสียหาย จึงชวยใหผูบริหารสามารถบงชี้ และใชประโยชนจากเหตุการณในเชิงบวกได
อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  4. การบริหารความเสี่ยงชวยใหองคการตระหนักถึงเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในทางเสียหาย 
ประเมินความเสี่ยง และกําหนดวิธีการจัดการ จึงสามารถลดสิ่งที่ไมคาดหวังและการสูญเสียตอ
ธุรกิจ 
  5. การบริหารความเสี่ยงชวยใหเห็นวาความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกัน ดงันั้น การจดัการ
ความเสี่ยงจึงตองมองทั่วทั้งองคการ 
  6. การบริหารความเสี่ยงชวยใหผูบริหารสามารถบงชี้และใชประโยชนจากเหตกุารณในเชิง
บวกไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  นอกจากนี้ นฤมล สอาดโฉม และคณะ (2551 : 92 - 93) ยงักลาวถึงประโยชนของการ
บริหารความเสี่ยงการดําเนนิการในมุมมองที่จะสรางคุณคาใหแกผูมสีวนไดสวนเสีย 4 กลุมหลัก 
ไดแก 
  1. ลูกคา (Customer) มีความตองการที่จะไดรับสินคาและบริการที่มีคุณภาพจากองคการ 
ซ่ึงหมายถึง สินคาที่มีลักษณะความสามารถในการทํางาน ความทนทานอยางที่ควรจะเปน บริการที่
ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา ในราคาที่เหมาะสม ซ่ึงการจะตอบสนองความคาดหวังหรือยกระดับคุณคา
ใหกับลูกคาไดนั้น องคการตองมีการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินการที่ดี ที่จะชวยใหลดการ
สูญเสียที่ไมจําเปนในการจัดซ้ือวัตถุดิบ ผลิต และจัดสงสินคา รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. ผูถือหุน  (Shareholders) การบริหารความเสี่ยงสามารถชวยลดหรือหลีกเลี่ยงสาเหตุของ
ความลมเหลวขององคการที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานภายในขององคการเอง เชน ความเสียหาย
จากกระบวนการคัดสรรคูคา วัฒนธรรมองคการที่ไมมีการโตแยง หรือความไรประสิทธิภาพในการ
ติดตามและบริหารงาน เปนตน  
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  3. ผูประเมินความนาเชื่อถือ (Rating Agencies) หนวยงานจัดอันดับความนาเชื่อถือของ
องคการ (Credit Rating Agencies) ในปจจุบันไดมีการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการประเมิน และจะลดระดับความนาเชื่อถือ
ลงถาพบวาความสามารถดานนี้ขององคการที่รับการประเมินไมแข็งแกรง 
  4. ภาครัฐและ NGOs Regulators ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล มีการบังคับใชการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยทางผูดูแลความเรียบรอยและวางกฎระเบียบไดถูก
กดดันใหตองมีการตรวจสอบประเมินดานการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้น ในหลายๆ กรณีสวน
การบริหารความเสี่ยงเปนสิ่งที่ทางสาธารณชนตองการรับทราบขอมูล นอกจากนี้ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในองคการเปนรากฐานสําคัญที่นําไปสูธรรมาภิบาลขององคการ (Good 
Governance) เชน หลักการบริหารจัดการองคการที่ดี (Governance Codes) ของประเทศยุโรป ไดให
น้ําหนักความสนใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
  โดยสรุปการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายและสรางคุณคา
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนการเสริม
ภาพลักษณใหองคการนาเชื่อถือ ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันขององคการ 
 5.4.3 องคประกอบการบริหารความเสี่ยงการดําเนินการ  
            การบริหารความเสี่ยงมีลักษณะเปนกระบวนการที่เปนระบบ(ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส, 2547 : 4) เพื่อชวยองคการในการบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้น ประเมินความเสี่ยง จัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงและหาวิธีการตอบสนองเพื่อจัดการตอความเสี่ยงเหลานั้น โดยการจัดให
มีการควบคุมภายใน หรือจัดการใหความเสี่ยงเหลานั้นอยูในระดับที่องคการยอมรับได 
            The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission 
(COSO) ซ่ึงเปนองคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากหาสมาคมทางบัญชีในสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนา
แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงจากการดําเนินการขึ้น ช่ือวา COSO Enterprise Risk 
Management Framework ซ่ึงปจจุบันแนวทางดังกลาวไดรับความนิยมและถูกใชในการบริหาร
ความเสี่ยงการดําเนินการอยางแพรหลาย มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส, 2547 : 
7 – 13) 
   กรอบการบริหารความเสี่ยงองคการของ COSO ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ
ที่เกี่ยวเนื่องกัน 8 ประการ คือ สภาพแวดลอมภายในองคการ การกําหนดวัตถุประสงค การบงชี้
เหตุการณ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการ
ติดตอส่ือสาร และการติดตามผล 
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ภาพที่ 4 กรอบการบริหารความเสี่ยงองคการ  (Enterprise Risk Management Framework)  
ที่มา : ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส, แนวทางการบริหารความเสี่ยง, ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) 
(กรุงเทพฯ : ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส, 2547), 7. 
 
   องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายในองคการ (Internal Environment) เปนพื้นฐานที่
สําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในองคการจะบอกถึง
บรรยากาศของความเอาจริงเอาจังตอการบริหารความเสี่ยงองคการ ซ่ึงบรรยากาศเชนนี้จะมีอิทธิพล
ตอการรับรูและความใสใจของคนในองคการ อันจะเปนรากฐานที่สําคัญสําหรับการบริหารความ
เสี่ยงใหไดผล 
 
 
       
 
         
 
ภาพที่ 5  กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 
 ที่มา : ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส, แนวทางการบริหารความเสี่ยง, ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) 
(กรุงเทพฯ : ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส, 2547), 8. 
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 องคประกอบที่ 2 – 7 เปนขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Process) ไดแก 
   องคประกอบที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) ขั้นตอนแรกสําหรับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง คือการกําหนดวัตถุประสงคขององคการซ่ึงจะตองมีความชัดเจน 
ทั้งนี้เพราะในขั้นตอนตอไปจะเปนการพิจารณาวาเหตุการณใดบางที่จะทําใหวัตถุประสงคของ
องคการนั้นไมประสบความสําเร็จ 
  องคประกอบที่ 3 การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) เปนการระบุเหตุการณตางๆ ที่
จะสงผลกระทบตอความสําเร็จของวัตถุประสงคขององคการตามที่ไดกําหนดไวในองคประกอบที่ 
2 บางครั้งเรียกวา การระบุรายการความเสี่ยง (Risk Identification) ในขั้นตอนนี้จะตองพิจารณา
ปจจัยเสี่ยงทุกดานที่อาจเกิดขึ้น เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน 
กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน ส่ิงแวดลอม แหลงที่มาของความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
องคการ โดยอาจเปนการพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรืออาจพิจารณาจากรายละเอียดงาน
หรือกิจกรรมที่ทําอยางละเอียด กลาวคือพิจารณาวาในแตละกิจกรรมที่จะทํานั้นมีความเสี่ยงใดบาง 
เครื่องมือที่ใชในการระบุรายการความเสี่ยงมีอยูหลายประเภท เชน การใชบัญชีตรวจ (Checklist) 
การระดมสมอง (Brainstorming) การสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Expert Interviews) การ
แจกแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) การพิจารณาจากประสบการณความสูญเสียที่
องคการเคยประสบมากอน การพิจารณาความสามารถในการแขงขันขององคการในระยะยาว 
เทคนิคการวิเคราะหระบบ เปนตน 
   องคประกอบที่ 4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการวิเคราะหความเสี่ยง
ตางๆ ที่ไดระบุไวในองคประกอบที่ 2 เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการตอบสนองความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ  (Impact) 
และขนาดความสูญเสียที่เผชิญ (Exposure) 
   1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง โอกาสหรือความถี่ (Frequency) ของการ
ที่แตละเหตุการณจะเกิดขึ้น ซ่ึงการกําหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่นี้กําหนด
เปนหาระดับจากนอยไปหามาก โดยความหมายของแตละระดับจะแตกตางกันตามลักษณะของ
รายการความเสี่ยงและความเหมาะสมสําหรับแตละองคการ  
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 ตัวอยางการกําหนดคาระดับคะแนนและความหมายของผลกระทบดานตางๆ  
 
ตารางที่ 1 คาระดับคะแนนและความหมายของโอกาสที่จะเกดิ  
ระดับคะแนน โอกาสที่อาจเกิดขึ้น 

(Likelihood) 
ความหมาย 

1 นอยมาก ไมสามารถหลีกเลี่ยงได มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมา : ทุกวนั 
2 นอย เกิดขั้นไดเปนปกติมักเกิดซ้ําบอยๆ : ทุกสัปดาห 
3 ปานกลาง อาจเกิดขึน้ไดบางบางโอกาส : ทุกเดือน 
4 สูง สามารถเกิดขึ้นไดแตนอยครั้ง : ทุกป 
5 สูงมาก เกิดขึ้นไดเฉพาะสถานการณผิดปกติ : ทุก 5-10 ป 

 
   2. ผลกระทบจากการเกดิเหตกุารณนัน้ (Impact) หมายถึง ผลกระทบหรือความ
เสียหายทีจ่ะเกดิขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยหมายรวมถึงทั้งความเสียหายดานการเงิน และ
ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน ตลอดจนคุณคาขององคการ ซ่ึงการกําหนดระดับคะแนนของผลกระทบ
จะกําหนดเปนหาระดับจากนอยไปมาก โดยความหมายของแตละระดับจะแตกตางกนัตามลักษณะ
ของความเสี่ยงและความเหมาะสมสําหรับแตละองคการ   
 
  ตัวอยางการกําหนดคาระดับคะแนนและความหมายของผลกระทบดานตางๆ  
 
ตารางที่ 2 ผลกระทบตอช่ือเสียง/ภาพลักษณองคการ   
ระดับคะแนน ระดับผลกระทบ ความหมาย 

1 นอยมาก ไมมีการเผยแพรขาว 
2 นอย มีการเผยแพรขาวในวงจํากดัภายในประเทศ 1 วัน 
3 ปานกลาง มีการเผยแพรขาวในหนังสือพิมพภายในประเทศหลายฉบับ 

2-5 วัน 
4 สูง มีการเผยแพรขาวในวงกวางสําหรับสื่อภายในประเทศ และ

มีการเผยแพรขาวในวงจํากดัของสื่อตางประเทศ 
5 สูงมาก มีการพาดหวัขาวทั้งจากสื่อภายในและตางประเทศ 
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ตารางที่ 3 ผลกระทบตอการดําเนินงาน    
ระดับคะแนน ระดับผลกระทบ ความหมาย 

1 นอยมาก ไมมีการชะงกังันของกระบวนการและการดําเนินงาน / 
แทบจะไมมีผลกระทบกับผูรับบริการ 

2 นอย มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน / 
สรางความรําคาญใจใหผูรับบริการเล็กนอย 

3 ปานกลาง มีการชะงักงนัอยางมีนัยสําคญัของกระบวนการและการ
ดําเนินงาน / ผูรับบริการไมพอใจ ไมสะดวก 

4 สูง มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนนิงานรุนแรง 
เชน หยุดดําเนนิการ 1 เดือน / ผูรับบริการไมพอใจมาก  

5 สูงมาก มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนนิงานรุนแรง
มาก เชน หยุดดําเนินการมากกวา 1 เดือน  

 
ตารางที่ 4 ผลกระทบดานทรัพยสิน/การเงนิ    
ระดับคะแนน ระดับผลกระทบ ความหมาย 

1 นอยมาก สูญเสียทางการเงินนอย  
2 นอย สูญเสียทางการเงินปานกลาง 
3 ปานกลาง สูญเสียทางการเงินคอนขางมาก 
4 สูง สูญเสียทางการเงินมาก 
5 สูงมาก สูญเสียทางการเงินมหาศาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

 

ตารางที่ 5 ผลกระทบตอบุคลากร    
ระดับคะแนน ระดับผลกระทบ ความหมาย 

1 นอยมาก บาดเจ็บเล็กนอย มีความไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน
นานๆ คร้ัง 

2 นอย บาดเจ็บ อาจตองพักงาน แตไมเกิน 7 วัน มีความไม
สะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

3 ปานกลาง บาดเจ็บรุนแรง พักงานไมเกนิ 1 เดือน ถูกภาคทัณฑ 
คุณภาพชวีิต บรรยายกาศการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 

4 สูง บาดเจ็บรุนแรงมาก พักงานมากกวา 1 เดือน ถูกลงโทษ
ทางวินยั ตัดเงนิเดือน ลดขั้นเงินเดือน 

5 สูงมาก อันตรายถึงแกชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทพุพลภาพ ถูกลงโทษ
ใหออกจาก 

 
ตารางที่ 6 ผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ระดับคะแนน ระดับผลกระทบ ความหมาย 

1 นอยมาก เกิดปญหาทีไ่มมีความสําคัญ 
2 นอย เกิดปญหาเล็กนอยที่แกไขได 
3 ปานกลาง ระบบมีปญหาและมีความเสยีหายไมมาก 
4 สูง เกิดความเสียหายตอระบบ IT ที่สําคัญ 
5 สูงมาก เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ทั้งหมด 

 
  ขนาดความสูญเสียที่ตองเผชิญ (Exposure) เมื่อจัดระดับโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของแตละรายการความเสี่ยงแลว เมื่อนําปจจัยทั้งสองมาคํานวณจะไดขนาด
ความสูญเสียที่เกิดจากแตละรายการความเสี่ยงที่องคการเผชิญ (Risk Exposure) ตามสูตร 
 
    ขนาดความสญูเสียที่ตองเผชิญ = โอกาสเกิด X ผลกระทบ   
 
   ผลที่ไดจากการคํานวณขนาดความสูญเสียที่ตองเผชิญ จะนํามาจัดทําแผนที่ความ
เส่ียง (Risk Map) เพื่อแสดงใหเห็นถึงระดับความสําคัญของแตละรายการความเสี่ยงการดําเนินการ
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ของทั้งองคการหรือเปนการจัดอันดับความสําคัญของความเสี่ยงเพื่อใหทราบวาความเสี่ยงใดมี
ความสําคัญและมีความเรงดวนที่จะตองไดรับการบริหารจัดการเปนอันดับตน  
 
โอกาสเกิด ผลกระทบ  โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ความเสี่ยง 1 2 3 4 5  ความเสี่ยง 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25  5 C B B A A 
4 4 8 12 16 20  4 C C B B A 
3 3 6 9 12 15  3 C C C B B 
2 2 4 6 8 10  2 D C C C B 
1 1 2 3 4 5  1 D D C C C 

ภาพที่ 6  การเทียบคะแนนเพื่อจัดอันดับความเสี่ยง  
ที่มา : นฤมล สอาดโฉม และคณะ, CRO ตองรู คูมือการบริหารความเสี่ยงองคกรยคุใหม (กรุงเทพฯ 
: ฐานบุคส, 2551), 105.  
 
   องคประกอบที่ 5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง การพิจารณาเลือก
วิธีการที่ควรกระทําเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงตอง
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได และความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู กลยุทธในการตอบสนอง
ความเสี่ยงการดําเนินการขึ้นอยูกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง และความตองการความ
เส่ียงขององคการ ทั้งนี้ในการกําหนดกลยุทธตอบสนองความเสี่ยงผูบริหารอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีรวมกันก็ได เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลที่สุด กลยุทธในการตอบสนอง
ความเสี่ยงการดําเนินการมี 4 กลยุทธ คือ 
  1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoid) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเปนการเลี่ยงกิจกรรม
ใดๆ ที่เปนสาเหตุหรือนํามาซึ่งความเสี่ยง โดยอาจสงตอความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงไปยังผูอ่ืน และมอบความรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ไปยังผูนั้น เชน การใหผูให
บริการภายนอกเปนผูดําเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่องคการตองการสงตอโดยผูใหบริการ
นั้นไมมีความเกี่ยวเนื่องกับองคการ ที่หากความเสียหายเกิดขึ้นผลกระทบจะไมสงกลับมายัง
องคการทางออม 
   2. ลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การลดความเสี่ยงเปนการลดความถี่หรือลด
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงหายจากความเสี่ยงหนึ่งๆ โดยมากการลดความเสี่ยง มักทําโดยการ
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เปลี่ยนแปลงการดําเนินการที่เปนไปเพื่อชวยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลดความเสียหาย หรือทั้ง
สองอยาง เชน การลดความเสี่ยงการดําเนินการดวยการจัดทําแผนสํารองเพื่อรับมือไวลวงหนา
กอนที่จะเกิดความสูญเสียขึ้นจริง ซ่ึงจะชวยลดระดับความรุนแรงของความสูญเสีย 
   3. การแบงปนความเสี่ยง (Risk Sharing) การแบงปนความเสี่ยงหรือการถายโอน
ความเสี่ยง (Risk Transfer) เปนการลดความถี่หรือลดระดับความรุนแรงของความเสียหายจากความ
เสี่ยงหนึ่งๆ โดยการหาผูรวมรับผิดชอบความเสี่ยง เชน การทําประกันในรูปแบบตางๆ 
   4. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การยอมรับความเสี่ยงคือ การไมตอง
ทําสิ่งใดเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นวาความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยและผลกระทบจากการเกิด
ความเสี่ยงนั้นไมมาก ประโยชนที่จะไดจากการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อตอบสนองความ
เสี่ยงนั้นไมคุมคาใชจาย 
   องคประกอบที่ 6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมเพื่อการควบคุม 
หมายถึง นโยบายและขั้นตอนตางๆ ที่มีการกําหนดกระบวนการสําหรับการดูแลและติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อควบคุมใหผลการดําเนินการเปนไปตามที่ฝายบริหารไดกําหนดไว เปนกิจกรรมที่จะ
ชวยใหแนใจวาไดมีการดําเนินการหรือมีการกระทําใดๆ ที่จําเปนตองทําเพื่อบริหารความเสี่ยงไมให
ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคการแลว กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะเกิดขึ้นในทุกระดับและทุก
สวนงานขององคการ โดยหมายรวมถึงการอนุมัติ (Approval) การมอบหมายอํานาจ (Authorization) 
การตรวจสอบความถูกตอง (Verification) การประนีประนอม (Reconcilaiation) การตรวจทานผล
การปฏิบัติงาน ความปลอดภัยของทรัพยสิน และการกระจายหนาที่  
   องคประกอบที่ 7 การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) การใหความสําคัญกับการประเมิน
ความเสี่ยงและประสิทธิผลของกระบวนการติดตามตางๆ ของระบบการตรวจสอบภายในอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพ มีความเหมาะสม และมีการนําไป
ประยุกตใชในทุกระดับขององคการ และความเสี่ยงทั้งหมดขององคการไดรับการรายงานตอ
ผูบริหารที่รับผิดชอบ การติดตามผลจะทําใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
ทันทวงที  
  องคประกอบที่ 8 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของจะตองมีการกําหนด จัดเก็บ และสื่อสารในรูปแบบและระยะเวลาตามที่
กําหนด เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถใชประโยชนในการดําเนินการ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจะชวยในการจัดทํารายงานสารสนเทศของการดําเนินการ การเงิน และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการ กฎระเบียบที่จะชวยในการดําเนินการและควบคุมการดําเนินการของ
องคการ โดยสารสนเทศดังกลาวหมายถึงสารสนเทศทั้งภายในองคการและภายนอกองคการที่
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เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ กิจกรรมและสภาพแวดลอมตางๆ ที่จําเปนตองใชในการตัดสินใจของ
องคการ การสื่อสารที่มีประสิทธิผลตองเปนการสื่อสารที่ทั่วถึงทั้งองคการทั้งจากระดับบนลงลาง 
และระดับลางไปบน ตลอดจนในระดับแนวราบทั้งองคการ บุคลากรทุกคนจะตองไดรับทราบสาร
จากผูบริหารระดับบนเกี่ยวกับการควบคุมที่สําคัญที่ตนมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งเขาใจถึงบทบาทของ
ตนในระบบการควบคุมภายใน และทราบถึงความสัมพันธระหวางงานของแตละบุคคล มีชองทาง
ในการสื่อสารสารสนเทศที่สําคัญไปสูระดับบนขององคการ นอกจากนี้การสื่อสารดังกลาวยังหมาย
รวมถึงการสื่อสารกับผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก เชน ลูกคา คูคา ผูตรวจสอบ และผูถือหุน 
   โดยสรุป ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนของการเกิดเหตุการณที่จะเปนอุปสรรคทําให
องคการไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ในสวนขององคการภาครัฐความเสี่ยงที่มีมักเกิดขึ้น
ในระดับของกระบวนการทํางาน เรียกวาความเสี่ยงการดําเนินการซึ่งเปนความเสี่ยงหนึ่งที่สําคัญ
ขององคการที่สามารถนํามาซึ่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ ความเสี่ยงการดําเนินการ มีแหลงที่มาของ
ความเสี่ยง 4 ประการคือ กระบวนการดําเนินการภายใน คน ระบบ และเหตุการณภายนอก ปจจุบัน
แนวทางสําหรับการบริหารความเสี่ยงการดําเนินการที่เปนที่นิยมใชกับอยางแพรหลายคือ COSO 
ERM ซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบที่มีความตอเนื่องกันเปนกระบวนการ 8 ประการ ไดแก 1.
สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในองคการ 2 – 7 เปนกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ การ
กําหนดวัตถุประสงคขององคการ การระบุรายการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง
ความเสี่ยงดวยกลยุทธตางๆ การควบคุม และการติดตามตรวจสอบ และองคประกอบสุดทายคือ 
การสื่อสาร ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับความรวมมือกันของ
บุคลากรทุกฝาย และทุกระดับขององคการนั่นเอง อยางไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงหลังการเกิด
ความเสียหายไปแลวจะเปนการบริหารความเสี่ยงเชิงตั้งรับ ในขณะที่การรูเทาทันและจัดทําการ
บริหารความเสี่ยงไวลวงหนาใหความเสี่ยงนั้นไมมีโอกาสเกิดหรือมีโอกาสเกิดขึ้นนอยที่สุด จัดเปน
การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ซ่ึงปจจุบันเปนที่นิยมมากกวา เพราะการปองกันทําไดงายและประหยัด
คาใชจายมากกวาการแกไข ดังนั้นขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงที่นาสนใจคือการสามารถระบุ
รายการความเสี่ยงที่ถูกตอง ครบถวน เพราะเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ซ่ึงหากไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพแลว การบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนตอๆไป 
ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผล 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง ผูวิจัยพบวาขั้นตอนการระบุรายการ
ความเสี่ยงเปนขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงใหประสบความสําเร็จ และ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชามัก
เกิดขึ้นในระดับกระบวนการทํางานเรียกวาความเสี่ยงการดําเนินการซึ่งมีแหลงที่มา 4 ประการ ที่
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ผูวจัยนํามาเปนสวนประกอบของตัวแปรตน ไดแก กระบวนการดําเนินงานภายใน คน และระบบ 
ซ่ึงเปนปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน และเหตุการณภายนอก ไดแกการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบและนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ความขัดแยงทาง
การเมือง ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และภาวะการแขงขัน ซ่ึงเปนปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
หนวยงาน 
 
6. การระบุรายการความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะ 
  จากที่กลาวแลวขางตนการรูเทาทันและจัดทําการบริหารความเสี่ยงไวลวงหนาใหความ
เสี่ยงนั้นไมมีโอกาสเกิดหรือมีโอกาสเกิดขึ้นนอยที่สุด เปนการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ซ่ึงทําไดงาย
และประหยัดคาใชจายมากกวาการแกไข นอกจากนี้การที่สามารถระบุรายการความเสี่ยงที่ถูกตอง 
ครบถวน นับเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่จะสงผลใหซ่ึงการบริหาร
ความเสี่ยงในขั้นตอนตอๆไป ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิผล  
  การระบุรายการความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะเปนการพิจารณา
วาเหตุการณใดบางที่จะทําใหวัตถุประสงคของสํานักงานเลขานุการคณะไมประสบความสําเร็จ 
เครื่องมือที่ใชในการระบุรายการความเสี่ยงมีอยูหลายประเภท เชน การใชบัญชีตรวจ (Checklist) 
การระดมสมอง (Brainstorming) การสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Expert Interviews) การ
แจกแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) การพิจารณาจากประสบการณความสูญเสียที่
องคการเคยประสบมากอน การพิจารณาความสามารถในการแขงขันขององคการในระยะยาว 
เทคนิคการวิเคราะหระบบ เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินงานวิจัยชิ้นนี้จะทําการระบุรายการความเสี่ยง
เบื้องตนโดยวิธีการรวบรวมขอมูล ความรู ทัศนคติ ประสบการณ และการอนุมานของผูวิจัย แลว
นําไปพัฒนาแบบสอบถามทัศนคติของผูปฏิบัติงานในสํานักงานเลขานุการคณะวิชา โดยหวังวาจะ
สามารถระบุเหตุการณความเสี่ยงที่จะทําใหวัตถุประสงคในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ
คณะไมประสบความสําเร็จแสดงออกมาเปนรูปธรรมอยางเปนระบบขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อจะได
สามารถพัฒนาและนําไปประยุกตใชในขั้นตอนตอไปของการบริหารความเสี่ยงอยางสมบูรณ  
  6.1 รายการความเสี่ยงเบื้องตนในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะ 
         ดังที่ไดกลาวแลวขางตนวาการระบุรายการความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะนั้น ผูวิจัยจะทําการระบุรายการความเสี่ยงเบื้องตนโดยวิธีการรวบรวมขอมูล ความรู 
ทัศนคติ ประสบการณ และการอนุมานของผูวิจัยตามกระบวนการของการจัดการสํานักงาน
เลขานุการคณะ และคํานึงถึงปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดซ่ึงสงผลกระทบถึงเปาหมายของ
สํานักงานเลขานุการคณะ โดยผูวิจัยใชการตั้งคําถามวา “เหตุการณใดบางที่อาจสงผลใหการทํางาน
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ของสํานักงานเลขานุการคณะไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ” ซ่ึงพบวามีรายการความเสี่ยง
เบื้องตน ดังนี้   
   จากงานวิจัยของธารชุดา อมรเพชรกุล (2546) พบรายการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการสํานักงาน  

1. ความไมพรอมของทรัพยากรในดานเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการ
ทํางานขององคการ 

2. การทํางานผิดพลาด ไมถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ 
  จากงานวิจัยของกฤษดา พิสิษฐไพบูลย (2548) พบรายการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการสํานักงาน  

1. การเสริมสรางการมีสวนรวมของบุคลากรภายในหนวยงานไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร 

2. การถายทอดทศิทางการพัฒนาหนวยงานสูบุคลากรไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. ความไมคลองตัวในการใชงบประมาณ 
4. การพัฒนาทักษะของบุคลากรขาดความตอเนื่อง 
5. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรไมไดรับความสนใจจากบุคลากร 
7. การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานยังไม

ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
8. การไมสามารถสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะที่เหมาะสมไดอยาง

เต็มที่ 
9. การพัฒนาทักษะของบุคลากรขาดความตอเนื่อง 
10. ภาระงานที่มอบหมายไมสอดคลองกับบุคลากรที่มีอยู 
11. การทุจริตภายในหนวยงาน 
12. ระบบฐานขอมูลไมพรอมใชงานอยางตอเนื่อง 
13. ระบบฐานขอมูลไมเปนปจจุบัน 
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  จากงานวิจัยของธร  สุนทรายุทธ (2550) พบรายการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการสํานักงาน  

1. ปจจัยความเสี่ยงดานบุคลากร ไดแก ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร คือ
ความทุมเทการทํางาน และความซื่อสัตย จงรักภักดีตอหนวยงาน 

2. ปจจัยความเสี่ยงดานประสิทธิภาพทางการเงิน ไดแก ความพอเพียง ความ
คลองตัวในการเบิกจาย การระดมทรัพยากรและการใชทรัพยากรของหนวยงาน 

3. ปจจัยความเสี่ยงดานเทคโนโลยี ไดแก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิต 
เครื่องจักร ครุภัณฑและเครื่องใชสํานักงานตางๆ 

4. ปจจัยความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ ไดแก รัฐธรรมนูญ 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย นโยบายของรัฐบาล นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ   

5. ปจจัยความเสี่ยงดานการเมือง หมายถึง การเปลี่ยนรัฐบาล ผูบริหาร การ
ประทวง  

6. ปจจัยความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ หมายถึง รายไดของผูปกครอง ภาวะทาง
การเงิน การวางงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนตางๆ 
 
   จากหนังสือการบริหารความเสี่ยงดาน HR (ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 2551) ซ่ึงแสดง
ตัวอยางความเสี่ยงจากงานดานกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และพบรายการความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสํานักงาน 

1. ใชระบบเสนสายในการรับคนเขาทํางาน 
2. ไมมีระบบสรางแรงจูงใจในการจายคาตอบแทน 
3. ระบบการเลื่อนขั้น/ตําแหนงไมสัมพันธกับระบบคาตอบแทน 
4. ไมเคยปรับปรุงสวัสดิการใดๆ มาเปนเวลานาน 
5. ไมมีการวางเสนทางการฝกอบรมตามความสามารถของตําแหนงงาน 
6. ขาดการออกแบบระบบขอมูลดานทรัพยากรที่เหมาะสม 
7. ไมมีการประเมินคางานเพื่อจัดระดับขั้น/ตําแหนงที่ถูกตองตามคาของงาน

และคนหาสมรรถนะความสามารถในตําแหนงงานตางๆ  
8. ไมมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน 
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  จากหนังสือ CRO ตองรู คูมือการบริหารความเสี่ยงองคกรยุคใหม (นฤมล สอาดโฉม และ
คณะ 2551) ซ่ึงแสดงตัวอยางความเสี่ยงการดําเนินการ และพบรายการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการสํานักงาน 

1. การทุจริตโดยตั้งใจของพนักงาน 
2. การกระทําโดยไมไดรับอนุญาต 
3. การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรที่จําเปน 
4. ระบบสารสนเทศลมเหลวในการทํางาน 
5. ภัยธรรมชาติ 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการ การจัดองคการ และพฤติกรรมองคการ 
ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 และประสบการณการทํางาน ผูวิจัยพบวามีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการของการจัดการ ไดแก 

1. การไมมีความชัดเจนในแนวทางการปฎิบัติตามนโยบายที่ผูบริหารไดกําหนด
ไว 

2. การจัดองคการไมมีการวางแผนไวลวงหนา เนื่องจากไมมีความชัดเจนในการ
วางแผน 

3. การจัดองคการที่ไมสอดคลองกับแผนการทํางานหรือเปาหมายขององคการ 
4. ไมมีการกํ าหนดความสัมพันธระหว างงานทํ าให เกิดปญหาในการ

ประสานงานกัน กอใหเกิดความขัดแยง และขาดประสิทธิภาพ 
5. ไมมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ 
6. ไมมีวิธีการตรวจสอบและควบคุมการทํางาน 
7. สายการบังคับบัญชายาว  มีหลายขั้นตอน  ทําใหลาชา  ไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 
8. บุคลากรขาดความกระตือรืนรนในการพัฒนาตนเอง 
9. บุคลากรขาดจิตสํานึกในการใหบริการ 
10. ขาดผูนํา 
11. ไมมีระบบการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน 
12. การสื่อสารภายในองคการไมชัดเจน ไมทั่วถึง  
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 จากรายการความเสี่ยงเบื้องตนที่คนพบสามารถจัดกลุมตามกระบวนการของการจัดการ 
ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การนํา การควบคุม และเหตุการณ
ภายนอก ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 7 การจัดกลุมตามกระบวนการของการจัดการ 

กระบวนการของการจัดการ เหตุการณความเสี่ยง 
การวางแผน (Planning) - การจัดทํานโยบายไมรอบคอบ ขาดการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกระดับชั้น 
- การถายทอดทศิทางการพัฒนาองคกรสูบุคลากรไมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ไมมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 

การจัดองคการ (Organizing) - ไมมีการวางแผนการจัดองคการไวลวงหนา 
- โครงสรางและการบริหารงานไมสอดคลองกับแผนการ

ทํางาน 
- ความสัมพันธเช่ือมตอกันระหวางงานไมไดมีการกําหนด

ไวอยางชดัเจนทําใหขาดการประสานงานกนั 
- ไมมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน 
- ไมมีการตรวจสอบและควบคุมการทํางานอยางเหมาะสม 
- ไมมีการจัดบุคคลใหไดทํางานที่เหมาะสมกับ

ความสามารถและความถนดัของแตละบคุคล 
- โครงสรางและการบริหารงานไมเปนระบบโครงสราง

ขององคการที่มีสายการบังคับบัญชายาว มหีลายขั้นตอน 
หลายระดับชัน้  

- โครงสรางและการบริหารงานไมเหมาะสมกับสภาพการ
แขงขันในปจจุบัน 

- ความไมพรอมของทรัพยากรในดานเครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณในการทํางานขององคการ 

- ความไมคลองตัวในการใชงบประมาณ 
- การขาดสภาพคลองของกระแสเงินสดขององคการ 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
กระบวนการของการจัดการ เหตุการณความเสี่ยง 

ก า รจั ด ก า รทรั พ ย ากรมนุ ษ ย 
(Staffing) 

- การวางแผนทรัพยากรมนษุยไมเหมาะสม 
- ไมมีการจัดทําขอมูลดานการบริหารงานบุคคลเพื่อใช

สําหรับการวางแผนในการจดัการอยางเพียงพอ 
- การใชระบบอปุถัมภในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขา

ทํางาน 
- ไมมีการวางเสนทางการฝกอบรม/พัฒนาตาม

ความสามารถของตําแหนงงาน 
- การพัฒนาทรพัยากรมนษุยเปนไปคอนขางชาไมทันตอ

การเปลี่ยนแปลงและสถานการณปจจุบนั 
- กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยไมไดรับความสนใจ

จากทรัพยากรมนุษยขององคการ 
- ทรัพยากรมนษุยขององคการขาดความกระตือรือรนใน

การพัฒนาความรูความสามารถ 
- ทรัพยากรมนษุยบางสวนไมสามารถปรับตัวตอบสนองตอ

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารจัดการสมัยใหม
ไดทัน 

- การที่องคการไมสามารถสงทรัพยากรมนษุยเขารวม
กิจกรรมการพฒันาทักษะที่เหมาะสมตอสภาพองคการได 

- การพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษยขาดการติดตาม และ
ขาดความตอเนื่อง 

- การทุจริตโดยตั้งใจของบุคลากร 
- ทรัพยากรมนษุยขององคการขาดจิตสํานึกในการ

ใหบริการที่ดทีรัพยากรมนษุยขององคการทํางานผิดพลาด 
ไมถูกตองตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ หรือมาตรการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

- จํานวนทรัพยากรมนุษยขององคการไมเหมาะสมกับ
ปริมาณงานในปจจุบัน 

- การสูญเสียทรัพยากรมนษุยที่มีความรูความสามารถ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 
 

 

ตารางที่ 7 (ตอ) 
กระบวนการของการจัดการ เหตุการณความเสี่ยง 

การนํา (Leading) - ไมมีระบบการสรางแรงจูงใจ 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น/

ตําแหนงไมสัมพันธกับระบบคาตอบแทน 
- ไมมีการปรับปรุงสวัสดิการใดๆ มาเปนเวลานาน 
- ไมมีการดําเนนิการเพื่อสรางความพึงพอใจและลดความ

เบื่อหนายในการทํางาน 
- บุคลากรขาดความมุงมั่นในการพัฒนางานและปรับปรุง

กระบวนการทาํงาน 
- การขาดความเชื่อมั่นในตวัผูนําขององคการ 

การควบคุม (Controlling) - การมีระบบการควบคุมที่แตกตางกันในแตละฝายของ
องคการ 

- ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ไมพรอมใชงานอยางตอเนื่อง 
- ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ไมเปนปจจุบนั 
- ไมมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
- ไมมีการติดตามการปฏิบัติงาน 
- การสื่อสารภายในองคการไมชัดเจนและไมทั่วถึง 

เหตุการณภายนอก - การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ 
- การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
- ภัยธรรมชาต ิ
- ความขัดแยงทางการเมือง 
- ภาวะวกิฤติทางเศรษฐกิจ 
- ภาวะการแขงขัน 

 
 รายการความเสี่ยงเบื้องตนจะเห็นไดวาความเสี่ยงการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ
คณะตามกระบวนการของการจัดการนั้นมีเปนจํานวนมาก ซ่ึงการจัดกลุมประเด็นความเสี่ยงตางๆ 
เขาดวยกันจะชวยใหเกิดการคิดอยางเปนระบบ ทําใหงายขึ้นและใชเวลานอยลงในการดําเนินงาน
ในขั้นตอนตอไปของการบริหารความเสี่ยง โดยเมื่อพิจารณาจากคําจํากัดความของความเสี่ยงการ
ดําเนินงาน พบวา แหลงที่มาของความเสี่ยงการดําเนินการ มี 4 ประการ คือ กระบวนการดําเนินการ
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ภายใน คน ระบบ และเหตุการณภายนอก โดยแหลงที่มาดังกลาวจําแนกเปนความเสี่ยงจากปจจัย
สภาพแวดลอมภายใน คือ  กระบวนการดําเนินการภายใน คน และระบบ และเปนความเสี่ยงจาก
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก คือ เหตุการณภายนอก ดังตอไปนี้ 

1. ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ 
1.1  ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดําเนินการภายใน 

1.1.1 ไมมีการวางแผนการจัดการองคการไวลวงหนา 
1.1.2 การจัดทํานโยบายไมรอบคอบ ขาดการมีสวนรวมของบคุลากรทุก

ระดับชั้น 
1.1.3 การถายทอดทศิทางการพัฒนาองคกรสูบุคลากรไมมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
1.1.4 ไมมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
1.1.5 ความสัมพันธเช่ือมตอกันระหวางงานไมไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจน

ทําใหขาดการประสานงานกนั 
1.1.6 ไมมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางชดัเจน 
1.1.7 ไมมีการจัดบุคคลใหไดทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถและความ

ถนัดของแตละบุคคล 
1.1.8 โครงสรางขององคการที่มีสายการบังคับบญัชายาว มีหลายขั้นตอน 

หลายระดับชัน้  
1.1.9 โครงสรางและการบริหารงานไมเหมาะสมกับสภาพการแขงขันใน

ปจจุบัน 
1.1.10 ความไมพรอมของทรัพยากรในดานเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณใน

การทํางานขององคการ 
1.1.11 ไมมีการวางเสนทางการฝกอบรม/พัฒนาตามความสามารถของตําแหนง

งาน 
1.1.12 การพัฒนาทรพัยากรมนษุยเปนไปคอนขางชาไมทันตอการเปลี่ยนแปลง

และสถานการณปจจุบนั 
1.1.13 การพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษยขาดการติดตาม และขาดความ

ตอเนื่อง 
1.1.14 จํานวนทรัพยากรมนุษยขององคการไมเหมาะสมกับปรมิาณงานใน

ปจจุบัน 
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1.1.15 ไมมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
1.2  ความเสี่ยงที่เกิดจากคน 

1.2.1 การใชระบบอปุถัมภในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
1.2.2 กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยไมไดรับความสนใจจากทรัพยากร

มนุษยขององคการ 
1.2.3 ทรัพยากรมนษุยขององคการขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาความรู

ความสามารถ 
1.2.4 ทรัพยากรมนษุยบางสวนไมสามารถปรับตัวตอบสนองตอทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของระบบบริหารจัดการสมัยใหมไดทัน 
1.2.5 ทรัพยากรมนษุยขององคการทํางานผิดพลาด ไมถูกตองตามกฎ ระเบยีบ 

ขอบังคับ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
1.2.6 บุคลากรขาดความมุงมั่นในการพัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 
1.2.7 ทรัพยากรมนษุยขององคการขาดจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี 
1.2.8 การขาดความเชื่อมั่นในตวัผูนําขององคการ 
1.2.9 การสูญเสียทรัพยากรมนษุยที่มีความรูความสามารถ 
1.2.10 การทุจริตโดยตั้งใจของบุคลากร 

1.3  ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ 
1.3.1 ความไมคลองตัวในการใชงบประมาณ 
1.3.2 การขาดสภาพคลองของกระแสเงินสดขององคการ 
1.3.3 ไมมีระบบการสรางแรงจูงใจ 
1.3.4 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น/ตําแหนงไมสัมพันธ

กับระบบคาตอบแทน 
1.3.5 ไมมีการปรับปรุงสวัสดิการใดๆ มาเปนเวลานาน 
1.3.6 ไมมีการดําเนนิการเพื่อสรางความพึงพอใจและลดความเบื่อหนายใน

การทํางาน 
1.3.7 การมีระบบการควบคุมที่แตกตางกันในแตละฝายขององคการ 
1.3.8 ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ไมพรอมใชงานอยางตอเนื่อง 
1.3.9 ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ไมเปนปจจุบนั 
1.3.10 การสื่อสารภายในองคการไมชัดเจนและไมทั่วถึง 
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2. ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ไดแก 
2.1  การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ 
2.2  การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
2.3  ภัยธรรมชาติ 
2.4  ความขัดแยงทางการเมือง 
2.5  ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
2.6  ภาวะการแขงขัน 

  และจากการศกึษาเกีย่วกับการบริหารความเสี่ยงและการระบุความเสีย่งในการดําเนนิงาน
ของสํานักงานเลขานุการคณะนี้เองทําใหผูวิจัยไดสวนประกอบของตัวแปรตน ซ่ึงไดแก รายการ
ความเสี่ยงจําแนกตามแหลงที่มาเปนความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายใน คือ  กระบวนการ
ดําเนินการภายใน คน และระบบ และเปนความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก คือ 
เหตุการณภายนอก ผูวิจยัจึงไดนําสวนประกอบของตัวแปรตนเหลานีม้าพิจารณาเปนสวนหนึ่งของ
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  7.1 ชฎาธร เผือกหอม (2553) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการบริหารความ
เส่ียงขององคกรตามแนวคิด COSO กับความสําเร็จทางดานการเงินขององคกรของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญตอการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO : ERM ไดแก กรรมการตรวจสอบ ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน ผูจัดการแผนกบัญชี ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ
องคประกอบตางๆ ของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO : ERM จากนั้นจึงนํา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยและผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ในชวงป พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2551 
มาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความสําเร็จของระบบบริหารความเสี่ยงขององคกรกับ
ความสําเร็จทางดานการเงินขององคกร 
 ซ่ึงผลการศึกษาพบวาองคกรที่นําระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO มาใช จะ
ชวยใหผลประกอบการดีขึ้น 
  7.2 อภิชาติ อินโท และประเสริฐ อัครประถมพงศ (2553) ไดทําการศึกษาเพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของโครงการจัดตั้งศูนยซอมอากาศยาน : กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) โดยมีขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคของการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการกอสรางศูนยซอมอากาศยานของบริษัทการบินไทย  ระบุ
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ความเสี่ยงที่อาจทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคดวยการใหผูเกี่ยวของตอบ
แบบสอบถามแลวทําการประเมินความเสี่ยงที่ไดแลวจึงนําความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงกวาที่ยอมรับ
ไดมาสรางแผนการจัดการความเสี่ยง 
 ซ่ึงผลการศึกษาพบวาโครงการจัดตั้งศูนยซอมอากาศยานของบริษัทการบินไทยมีความ
เส่ียงที่จําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยง ไดแก ดานบุคลากร ดานการแขงขันของอุตสาหกรรมการ
บิน ดานเศรษฐกิจ ดานเหตุการณภาวะฉุกเฉิน และดานการเมืองและนโยบายของรัฐบาล และ
ภายหลังการประยุกตใชแผนจัดการความเสี่ยงพบวาระดับความเสี่ยงของแตละดานลดลงจาก
ระดับสูงเปนระดับปานกลาง ซ่ึงอยูในระดับที่ยอมรับได  
  7.3 มนสิชา  แสวัง (2553) ไดทําการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเกี่ยวกับ
ประเด็นการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดาน
การเงินและงบประมาณ และดานกฎและระเบียบตางๆ  
 ซ่ึงผลการศึกษาพบวาในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมี
ความเสี่ยงอยูในระดับนอย ซ่ึงหมายถึงมีความเสี่ยงอยูในระดับที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได แต
ตองมีกิจกรรมควบคุมในทุกๆ ดาน 
  7.4 อัมมร  นาคแกว (2553) ไดทําการศึกษาความสัมพันธดานสภาพแวดลอมภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของศูนยบริหารและจัดการธนบัตร 
โดยกําหนดปจจัยเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในไดแก คน ระบบงาน และ
กระบวนการทํางาน สวนปจจัยเส่ียงดานการปฏิบัติการที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกไดแก คน 
เทคโนโลยี และภัยธรรมชาติ 
 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน  ไดแก  คน  ระบบงาน  และ
กระบวนการทํางาน และสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก คน เทคโนโลยี และภัยธรรมชาติ มี
ความสัมพันธกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของศูนยบริหารและจัดการธนบัตร  
  7.5 หทัยรัตน  กาญจนเจตนี (2552) ไดทําการศึกษาการบริหารความเสี่ยงการดําเนินงาน
การคลังองคการบริหารสวนตําบลบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยการสัมภาษณเชิงลึก
กับบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางรักนอย ไดแก ผูบริหารในสาย
งานการคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางรักนอย ผูปฏิบัติงานในสายงานการสายงานการคลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลบางรักนอย และประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลางรัก
นอย 
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 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา มีความเสี่ยงในการดําเนินงานคลังขององคการบริหารสวนตําบล
บางรักนอย และไดเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานคลังขององคการบริหาร
สวนตําบลบางรักนอยเพื่อจัดการความเสี่ยงดังกลาว 
 7.6 ธร  สุนทรายุทธ (2550) ไดศึกษาวิจัยเพื่อคนควาปจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกที่
มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 13 แหง โดย
ปจจัยความเสี่ยงภายในองคกร ไดแก โครงสรางนโยบายของคณะ ผลผลิตและบริการ บุคลากร 
ประสิทธิภาพทางการเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ และปจจัยความเสี่ยงภายนอกองคกร 
ไดแก สังคมและวัฒนธรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมาย  
 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปจจัยความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงภายนอกดังกลาวมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยสวน
ใหญอยูในระดับความเสี่ยงนอย มีเพียงปจจัยความเสี่ยงภายนอกไมกี่ดานที่มีระดับความเสี่ยงมาก
ตอผลสําเร็จของการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เชน ดานสังคม
และวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ คณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรัฐจึงสามารถนําปจจัย
ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาพิจารณาเพื่อวางแนวทางปองกันปญหา หรือบรรเทาใหลดนอยลง จน
สามารถยอมรับได  
 7.7 กฤษดา พิสิษฐไพบูลย (2548) ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานกล
ยุทธเชิงบูรณาการกับตัวช้ีวัด สําหรับหนวยงานสนับสนุน : กรณีศึกษา สํานักบริหารวิชาการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทําการทบทวนสภาพเบื้องตนของหนวยงาน จากนั้นจึงกําหนด
ขอบเขตในการระบุความเสี่ยงดานกลยุทธจาก 3 แหลงที่มา คือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แนวทาง
ของสวนประกันคุณภาพและที่มาแหงความเสี่ยงดานกลยุทธ ประเมินความเสี่ยงและคัดเลือกเฉพาะ
ความเสี่ยงดานกลยุทธที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด 3 ลําดับแรกเพื่อมาจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง 
 ซ่ึงผลการศึกษาสามารถระบุความเสี่ยงได 64 ความเสี่ยง มี 12 ความเสี่ยงที่เมื่อประเมิน
แลวมีระดับความเสี่ยงสูงสุดอยูใน 3 ลําดับแรก ซ่ึงเสนอผูบริหารที่เกี่ยวของกําหนดแนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยงได 20 โครงการ/มาตรการ พรอมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยงเพื่อใชเปน
สัญญาณเตือนกอนที่ความเสี่ยงจะกอใหเกิดความสูญเสียรุนแรงกวาระดับที่ยอมรับได  
 7.8 ธารชุดา  อมรเพชรกุล (2546) ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในสวน
การพัสดุ สํานักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยกําหนดวัตถุประสงคของสาย
งานแลวจึงทําการคนหาความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะขัดขวางความสําเร็จงานจากทุกขั้นตอนของการ
ทํางานดวยวิธีการระดมความคิดรวมกันของบุคลากรทุกระดับในสวนงานฯ ทําใหจัดกลุมความ
เส่ียงของสายงานทะเบียนและตรวจสอบพัสดุได 14 ประเด็นดวยกัน ไดแก ขอมูลในคอมพิวเตอร
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สูญหาย เจาหนาที่ไดรับอันตราย เจาหนาที่ทํางานไมทัน เจาหนาที่ทํางานผิดพลาด ขาดเอกสารใน
การสืบกลับ/อางอิง ตรวจรับและตรวจสอบพัสดุไมครอบคลุม ปริมาณพัสดุในคลังไมเหมาะสม 
สถานที่จัดเก็บพัสดุไมเพียงพอ ผูรับบริการพิมพเอกสารผิด ผูรับบริการสงเอกสารชา ผูรับบริการ
ไมใหความรวมมือ ไมมีผูเขารวมการประมูลขายทอดตลาด ผูเขารวมประมูลขายทอดตลาดไม
เตรียมพรอม และบริษัทผูสงมอบทําผิดสัญญา จากนั้นเมื่อดําเนินการประเมินความเสี่ยงผาน
แบบสอบถามโดยใชเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุของขอบกพรองและผลกระทบ(FMEA) แลวพบวา
ความเสี่ยงทุกประเด็นมีคาความวิกฤตสูงควรไดรับการจัดการและปองกันแกไขทั้งหมด และได
พัฒนาแผนจัดการความเสี่ยงสรุปไดทั้งส้ิน 12 แผน ซ่ึงมีการกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบไว
อยางชัดเจน  
 ซ่ึงผลการศึกษาพบวาหลังจากมีระบบบริหารความเสี่ยงแลว ตัวเลขความวิกฤตของ
ความเสี่ยงในสวนการพัสดุ สํานักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยลดลงเฉลี่ยรอย
ละ 76.70  
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน จะเห็นไดวาปจจัยความเสี่ยงทั้งภายใน
และภายนอกจะมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการขององคการ การพัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยงจึงเปนแนวทางปองกันหรือบรรเทาใหความเสี่ยงลดนอยลง จนเปนที่ยอมรับได และในงาน
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององคการในหนวยงานภาครัฐมักพบวาความเสี่ยงขององคการ
สวนใหญเปนความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ขั้นตอนแรกและเปนขั้นตอนที่สําคัญของระบบการ
บริหารความเสี่ยงคือการคนหาเพื่อระบุรายการความเสี่ยงซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงจะประสบ
ความสําเร็จไมไดถาขั้นตอนการระบุรายการความเสี่ยงไมมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงใหความสนใจ
ทําการศึกษาเพื่อระบุรายการความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะ  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุง
ศึกษาคนควาถึงปจจัยกําหนดความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดให
บุคลากรสายสนับสนุนในสํานักงานเลขานุการคณะ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จํานวน 5 คณะวิชา เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) และหลังจากไดรับ
แบบสอบถามแลวนําขอมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัยไดดังนี้ 
  3.1 การกําหนดประชากร 
 3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4 การวิเคราะหขอมูล 
  3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 การกําหนดประชากร 
       ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางชั่วคราว สายสนับสนุนที่กําลังปฏิบัติราชการอยูใน
สํานักงานเลขานุการคณะวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จํานวน 156 
คน จําแนกเปน 
  คณะอักษรศาสตร      จํานวน  31  คน 
  คณะศึกษาศาสตร     จํานวน  29  คน 
  คณะเภสัชศาสตร     จํานวน  54  คน 
  คณะวิทยาศาสตร     จํานวน  23  คน 
  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน  19  คน 
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3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
        3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 
    ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องกระบวนการของการ
จัดการ (Management process) และแนวคิดเรื่องความเสี่ยง ซ่ึงแบบสอบถามที่จะใชจะแบงออกเปน
สวนตางๆ ดังนี้ 
     สวนที่ 1  ไดแกแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยที่ใช
คําถามในลักษณะเปนคําถามประเภทเลือกตอบ 
     สวนที่ 2  คําถามที่ใชวัดตวัแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ และ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 
    สวนที่ 3  คําถามที่ใชวัดตวัแปรตาม ไดแก สถานการณความเสี่ยงการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร 
        3.2.2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมลู 
      ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 3 สวนดังกลาวขางตน เพื่อใชวัดทัศนคติของประชากรที่ศึกษาใหเลือกตอบ 5 ลําดับ โดยหวัง
วาบุคลากรสายสนับสนุนที่กําลังปฏิบัติราชการอยูในสํานักงานเลขานุการคณะวิชาตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทรจะตอบแบบเสรีตามความคิดเห็นหรือความรูสึกนึก
คิดของตนอยางแทจริง ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม 7 ขั้นตอน (สิน พันธุพินิจ 
2549 : 166 – 167) ดังนี้ 

1. ทบทวนวัตถุประสงคการวิจัย ประเด็นการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และกรอบ
แนวคิดการวิจัย เพื่อใหทราบวาตองการขอมูลอะไรบาง  

2. เขียนชุดคําถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัยและตัวแปรที่ตองการศึกษา จัดทํา
แผนผังตัวแปรตามประเด็นที่จะศึกษาอยางละเอียด และแยกชุดคําถามตามตัวแปรออกเปน3 ตอน 
ไดแก 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัเส่ียงภายในองคการ และคําถามปลายเปด 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณความเสีย่งขององคการ และคําถาม
ปลายเปด 
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3. เลือกเทคนิคการวัด ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังนี้เลือกใชเทคนิคการวัดทัศนคติของลิเกิรต 
(Likert อางใน สิน พันธุพินิจ 2549 : 52) โดยใหคาน้ําหนักของคะแนน 5 ระดับ จากมากที่สุดถึง
นอยที่สุด ดังนี้ 
  ระดับที่ 5    หมายถึง  มากทีสุ่ด 
  ระดับที่ 4    หมายถึง  มาก 
  ระดับที่ 3    หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับที่ 2    หมายถึง  นอย 
  ระดับที่ 1    หมายถึง  นอยทีสุ่ด 
   นําคาน้ําหนักของคะแนนดังกลาวไปใชอธิบายทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม
โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ยและใชคาคะแนนเฉลี่ยแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวย
มากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 4.20 – 5.00     มีความเห็นวา  เห็นดวยมากทีสุ่ด 
  คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 3.40 – 4.19     มีความเห็นวา  เห็นดวยมาก 
  คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 2.60 – 3.39     มีความเห็นวา  เห็นดวยปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 1.80 – 2.59     มีความเห็นวา  เห็นดวยนอย 
  คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 1.00 – 1.79     มีความเห็นวา  เห็นดวยนอยที่สุด 

4. จัดทํารางแบบสอบถาม นําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหา พรอมทั้งปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา จนไดราง
แบบสอบถามที่สมบูรณ 

5. การตรวจสอบแบบสอบถาม นํารางแบบสอบถามที่สมบูรณเสนอผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ไดแก (1) อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ (2) ผูชวยศาสตราจารยสมจิตร ลาภ-
โนนเขวา และ(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ กลอมจิตร เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา การเรียงลําดับคําถาม ประเภทของคําถาม มาตรวัด 
การควบคุมตัวแปร การเวนวรรคตอน สํานวนภาษา ตลอดจนเทคนิคการพิมพ การกําหนดตัวอักษร 
และการจัดหนาแบบสอบถามแตละหนา และทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ของผูทรงคุณวุฒิ 

6. การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม คือการนําแบบสอบถามไปลองใช (Try Out) 
กับสํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 30 คน  นําขอมูล
ที่รวบรวมไดทั้งหมดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach อางใน สิน พันธุพินิจ 2549 : 191) คือการคํานวณหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α - coefficient) โดยมีสูตรคํานวณดังนี้ 
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    =  สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือไดของเครื่องมือที่ใชในการวัด 
    = ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนทีว่ัดไดจากแตละขอ 
    = คาความแปรปรวนของคะแนนจากขอคําถามทุกขอ 
    = จํานวนขอคําถามหรือจํานวนรายการทั้งหมดที่ใชวดั 
 
  เกณฑการประเมินคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่คํานวณได (Punpinij อางใน สิน พนัธุ
พินิจ 2549 : 185)  
  0.80 – 1.00  หมายถึง  มีคาความเชื่อมั่นสงูมาก 
  0.60 – 0.79 หมายถึง  มีคาความเชื่อมั่นคอนขางสูง 
  0.40 – 0.59 หมายถึง  มีคาความเชื่อมั่นปานกลาง 
  0.20 – 0.39 หมายถึง  มีคาความเชื่อมั่นต่าํ 
  0.01 – 0.19 หมายถึง  มีคาความเชื่อมั่นต่าํมาก 
   ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.98 หมายถึงแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นสูง
มาก 

7. นําแบบสอบถามที่ไดทดสอบคุณภาพเรียบรอยตามขั้นตอนที่ 6 มาตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสม ทั้งคําแนะนํา เนื้อหา การวางรูปแบบการพิมพแตละตอนหรือแตละสวน รวมทั้ง
การพิมพใหสวยงามพรอมกับจัดทําทะเบียนแบบสอบถามใหเรียบรอย และนําไปเก็บขอมูล 

 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

           การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากประชากรดังที่กลาวมาแลว และเพื่อใหไดรับ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความเปนจริง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอตอผูบริหารคณะ
วิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร เพื่อขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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2. ผูวิจัยดํา เนินการสงแบบสอบถามไปยังประชากรของคณะวิชาตางๆ  ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จํานวน 156 ชุด โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2554 และสามารถจัดเก็บแบบสอบถามไดจํานวน 
133 ชุด คิดเปนรอยละ 85  
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย กําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนในสํานักงานเลขานุการ
คณะ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เปนหนวยวิเคราะห (Unit of 
Analysis) หลังจากไดรับแบบสอบถามแลวนําขอมูลท้ังหมดมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัสและทําการ
วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คาความถี่ และรอยละ (%) ใชวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของประชากร 
2. คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชวิเคราะหระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
หนวยงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

3. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันใชวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัย
สภาพแวดลอมภายในหนวยงานและปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานกับความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยกําหนดความเสี่ยงการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดให
บุคลากรสายสนับสนุนในสํานักงานเลขานุการคณะ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จํานวน 5 คณะวิชา เปนหนวยวิเคราะห ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 156 คน และไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 133 ชุด คิดเปน 85% แลวนํา
ขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Windows สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทั้งนี้ ผูวิจัยแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 
5 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานและ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ
คณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  
 ตอนที่ 3 วิเคราะหระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  
 ตอนที่  4 การวิ เคราะหคาสหสัมพันธ เพียรสันเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัย
สภาพแวดลอมภายในหนวยงานและปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานกับความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร  
 รายละเอียดของการวิเคราะหจะนําเสนอดวยตารางซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะห
ขอมูลและการตีความหมายของขอมูลที่ไดจากตารางเฉพาะบางประเด็นที่สําคัญ และเกี่ยวของกับ
เนื้อหาของผลการวิจัย ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ประสบการณทํางาน
ในมหาวิทยาลยัประสบการณทํางานในคณะวิชา ประสบการณทํางานในตําแหนงบริหาร แสดงดงั
ตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = 133)   

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ (%) 

เพศ 
ชาย 28 21.1 
หญิง 105 78.9 

อายุ 
20-30 ป 48 36.1 
31-40 ป 53 39.8 
มากกวา 40 ป 32 24.1 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี 9 6.8 
ปริญญาตรี 101 75.9 
สูงกวาปริญญาตรี 23 17.3 

ตําแหนงงาน 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 42 31.5 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 59 44.4 
พนักงานราชการ 7 5.3 
ลูกจางชั่วคราว 25 18.8 

ลักษณะงานรบัผิดชอบ 
งานบริหารและธุรการ 46 34.6 
งานบริหารการศึกษา         37 27.8 
งานคลังและพัสดุ 29 21.8 
งานตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา 10 7.5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

 

ตารางที่ 8 (ตอ)   

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ (%) 

อ่ืนๆ 11 8.3 
ประสบการณทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต่ํากวา 5 ป 46 34.6 
5-10 ป 39 29.3 
11-20 ป 22 16.5 
มากกวา 20 ป 26 19.6 

ประสบการณทํางานในคณะวิชา 
ต่ํากวา 5 ป 50 37.6 
5-10 ป 38 28.6 
11-20 ป 26 19.5 
มากกวา 20 ป 19 14.3 

ประสบการณทํางานบริหาร 
เคยเปนหรือกําลังเปนอยู 18 13.5 
ไมเคยเปน 115 86.5 

 
 จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  คิดเปน
รอยละ 78.9 และ คิดเปนรอยละ 21.1 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 39.8 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 36.1 ตามลําดับ สําหรับดานสถานภาพการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.9 รองลงมาคือ
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 17.3 ตามลําดับ สวนใหญเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมาคือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คิด
เปนรอยละ 31.6 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับผิดชอบงานบริหารและธุรการ คิดเปน
รอยละ 34.6 รองลงมางานบริการการศึกษา คิดเปนรอยละ 27.8 ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีประสบการณทํางานต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 37.6 และมีประสบการณทํางาน 5-10 ป คิดเปน
รอยละ 28.6 ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานและปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวชิา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  
1. ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 

ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานตอความเสี่ยง
การดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
แสดงดังตารางที่ 9-12 
 
ตารางที่ 9 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สภาพแวดลอมภายในหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร โดยรวม  

ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดาํเนินงานภายใน 3.70 0.95 ปานกลาง 

ความเสี่ยงที่เกิดจากคน 3.66 1.03 ปานกลาง 

ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ 3.60 0.87 ปานกลาง 

สรุป ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 3.65 1.04 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอม

ภายในหนวยงานอาจสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทรไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง (Mean = 3.65) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอตามสาเหตุของความเสี่ยงพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยในระดับปานกลางทุกขอ ไดแก ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงาน
ภายใน (Mean = 3.70) รองลงมา ความเสี่ยงที่เกิดจากคน (Mean = 3.66) และ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ระบบ (Mean = 3.60) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สภาพแวดลอมภายในหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร รายดานความเสี่ยง
จากกระบวนการดําเนินงานภายในองคการ 

 

ความเสี่ยงจากกระบวนการดําเนินงาน
ภายในองคการ 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ไมมีการวางแผนการจัดการองคการไว
ลวงหนา 

23 
(18) 

45  
(34.6) 

33  
(28.6) 

20 
(11.3) 

12 
(7.5) 

3.35 1.19 ปานกลาง 

การจัดทาํนโยบายไมรอบคอบ ขาดการมี
สวนรวมของบุคลากรทุกระดับชั้น 

24 
(18) 

46 
(34.6) 

38 
(28.6) 

15 
(11.3) 

10 
(7.5) 

3.44 1.14 ปานกลาง 

การถายทอดทิศทางการพัฒนาองคการสู
บุคลากรไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

20 
(15) 

49 
(36.8) 

41 
(30.8) 

12 
(9.0) 

11 
(8.3) 

3.41 1.11 ปานกลาง 

ไมมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบาย 

24 
(18) 

41 
(30.8) 

40 
(30.1) 

15 
(11.3) 

13 
(9.8) 

3.36 1.19 ปานกลาง 

ความสัมพันธเชื่อมตอกันระหวางงาน
ไมไดมกีารกําหนดไวอยางชัดเจนทาํให
ขาดการประสานงานกัน 

19 
(14.3) 

44 
(33.1) 

40 
(30.1) 

18 
13.5) 

12 
(9.0) 

3.30 1.15 ปานกลาง 

ไมมีการกําหนดอาํนาจหนาที่และความ
รับผิดชอบอยางชดัเจน 

30 
(22.6) 

26 
(19.5) 

40 
(30.1) 

17 
(12.8) 

20 
(15) 

3.22 1.34 ปานกลาง 

ไมมีการจัดบุคคลใหไดทํางานที่เหมาะสม
กับความสามารถและความถนดัของแตละ
บุคคล 

26 
(19.5) 

35 
(26.3) 

39 
(29.3) 

17 
(12.8) 

16 
(12) 

3.29 1.26 ปานกลาง 

โครงสรางขององคการที่มีสายการบังคับ
บัญชายาว มีหลายขั้นตอน หลายระดับชั้น 

10 
(14.3) 

38 
(28.6) 

46 
(34.6) 

16 
(12) 

14 
(10.5) 

3.24 1.16 ปานกลาง 

โครงสรางและการบริหารงานไม
เหมาะสมกับสภาพการแขงขันในปจจุบัน 

19 
(14.3) 

41 
(30.8) 

46 
(34.6) 

17 
(12.8) 

10 
(7.5) 

3.32 1.10 ปานกลาง 

ความไมพรอมของทรัพยากรในดาน
เครื่องมือเครื่องใชและอปุกรณในการ
ทํางานขององคการ 

20 
(15) 

34 
(25.6) 

37 
(27.8) 

24 
(18) 

18 
(13.5) 

3.11 1.26 ปานกลาง 

ไมมีการวางเสนทางการฝกอบรม/พฒันา
ตามความสามารถของตําแหนงงาน 

17 
(12.8) 

47 
(35.3) 

46 
(34.6) 

14 
(10.5) 

9  
(6.8) 

3.37 1.06 ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

 

ตารางที่ 10 (ตอ) 

 
จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ

ดําเนินงานภายในอาจสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทรไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง (Mean = 3.70) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับปาน
กลางทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ จํานวนทรัพยากรมนุษยขององคการไมเหมาะสมกับปริมาณงาน
ในปจจุบัน (Mean = 3.65) รองลงมา การพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษยขาดการติดตามและขาด
ความตอเนื่อง (Mean = 3.60) และ ไมมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางชัดเจน (Mean = 
3.48) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากกระบวนการกําเนินการ
ภายในองคการ 

ระดับความคิดเหน็ 
Mean S.D. ระดับ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนไป
คอนขางชาไมทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
สถานการณปจจบุัน 

23 
(17.3) 

45 
(33.8) 

39 
(29.3) 

20 
(15) 

6  
(4.5) 

3.44 1.08 ปานกลาง 

การพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนษุยขาด
การติดตามและขาดความตอเนื่อง 

25 
(18.8) 

50 
(37.6) 

42 
(31.6) 

12   
(9) 

4     
(3) 

3.60 0.99 ปานกลาง 

จํานวนทรัพยากรมนุษยขององคการไม
เหมาะสมกับปริมาณงานในปจจุบนั 

30 
(22.6) 

47 
(35.3) 

41 
(30.8) 

10 
(7.5) 

5  
(3.8) 

3.65 1.03 ปานกลาง 

ไมมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
อยางชัดเจน 

26 
(19.5) 

47 
(35.3) 

34 
(25.6) 

17 
(12.8) 

9  
(6.8) 

3.48 1.15 ปานกลาง 

สรุป ความเสี่ยงทีเ่กิดจากกระบวนการ
ดําเนินงานภายใน 

27 
(20.3) 

54 
(40.6) 

40 
(30.1) 

9  
(6.8) 

3  
(2.3) 

3.70 0.95 ปานกลาง 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สภาพแวดลอมภายในหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร รายดานความเสี่ยง
จากคน  

ความเสี่ยงจากคน 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

การใชระบบอปุถมัภในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

25 
(18.8) 

29 
(21.8) 

46 
(34.6) 

15 
(11.3) 

18 
(13.5) 

3.21 1.26 ปานกลาง 

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมได
รับความสนใจการทรัพยากรมนษุย 

17 
(12.8) 

47 
(35.3) 

46 
(34.6) 

15 
(11.3) 

8      
(6) 

3.38 1.04 ปานกลาง 

ทรัพยากรมนษุยขององคการขาดความ
กระตือรือรนในการพัฒนาความรู
ความสามารถ 

23 
(17.3) 

56 
(42.1) 

34 
(25.6) 

14 
(10.5) 

6   
(4.5) 

3.57 1.04 ปานกลาง 

ทรัพยากรมนษุยบางสวนไมสามารถ
ปรับตัวตอบสนองตอทศิทางการ
เปลี่ยนแปลงของระบบบริหารจัดการ
สมัยใหมไดทัน 

19 
(14.3) 

61 
(45.9) 

35 
(26.3) 

12    
(9) 

6   
(4.5) 

3.56 1.00 ปานกลาง 

ทรัพยากรมนษุยขององคการทาํงาน
ผิดพลาด ไมถูกตองตามกฏ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

17 
(12.8) 

37 
(27.8) 

42 
(31.6) 

27 
(20.3) 

10 
(7.5) 

3.18 1.13 ปานกลาง 

บุคคลากรขาดความมุงมั่นในการพฒันา
งานและปรบัปรุงกระบวนการทํางาน 

19 
(14.3) 

52 
(39.1) 

36 
(27.1) 

20 
(15) 

6   
(4.5) 

3.44 1.05 ปานกลาง 

ทรัพยากรมนษุยขององคการขาดจติสํานึก
ในการใหบริการที่ด ี

23 
(17.3) 

38 
(28.6) 

33 
(24.8) 

24 
(18) 

15 
(11.3) 

3.23 
 
 

1.25 ปานกลาง 

การขาดความเชือ่มั่นในตัวผูนาํขององคการ 19 
(14.3) 

37 
(27.8) 

42 
(31.6) 

23 
(17.3) 

12   
(9) 

3.21 1.16 ปานกลาง 

การสูญเสียทรัพยากรมนุษยที่มีความรู
ความสามารถ 

27 
(20.3) 

46 
(34.6) 

35 
(26.3) 

19 
(14.3) 

6  
(4.5) 

3.52 1.11 ปานกลาง 

การทุจริตโดยตั้งใจของบุคลากร 27 
(20.3) 

26 
(19.5) 

24  
(18) 

25 
(18.8) 

31 
(23.3) 

2.95 1.46 นอย 

สรุป ปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากคน 28 
(21.1) 

54 
(40.6) 

34 
(25.6) 

12 
(9) 

5 
(3.8) 

3.66 1.03 ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงที่เกิดจากคนอาจสงผลให
การดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทรไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.66) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับปานกลางทุกขอ ยกเวนการทุจริต
โดยตั้งใจของบุคลากรเห็นดวยในระดับนอย (mean = 2.95) โดย 3 ลําดับแรก คือ ทรัพยากรมนุษย
ขององคการขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาความรูความสามารถ(Mean = 3.57) รองลงมา 
ทรัพยากรมนุษยบางสวนไมสามารถปรับตัวตอบสนองตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบ
บริหารจัดการสมัยใหมไดทัน (Mean = 3.56) และ การสูญเสียทรัพยากรมนุษยที่มีความรู
ความสามารถ (Mean = 3.52) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 12 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สภาพแวดลอมภายในหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร รายดานความเสี่ยง
จากระบบ 

 
 

ความเสี่ยงจากระบบ 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ความไมคลองตัวในการใชงบประมาณ 19 
(14.3) 

45 
(33.8) 

46 
(34.6) 

17 
(12.8) 

6  
(4.5) 

3.41 1.03 ปานกลาง 

การขาดสะภาพคลองของกระแสเงินสด
ขององคการ 

21 
(15.8) 

46 
(34.6) 

39 
(29.3) 

17 
(12.8) 

10 
 (7.5) 

3.38 1.13 ปานกลาง 

ไมมีระบบการสรางแรงจูงใจ 39 
(29.3) 

37 
(27.8) 

40 
(30.1) 

12 
 (9) 

5 
 (3.8) 

3.70 1.10 ปานกลาง 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เลื่อนขั้น/ตําแหนงไมสัมพันธกับระบบ
คาตอบแทน 

34 
(25.6) 

51 
(38.3) 

34 
(25.6) 

9 
(6.8) 

5 
 (3.8) 

3.75 1.03 ปานกลาง 

ไมมีการปรบัปรุงสวัสดิการใดๆ มาเปน
เวลานาน 

41 
(30.8) 

40 
(30.1) 

33 
(24.8) 

14 
(10.5) 

5 
(3.8) 

3.74 1.12 ปานกลาง 

ไมมีการดาํเนินการเพื่อสรางความพงึพอใจ
และลดความเบือ่หนายในการทํางาน 

38 
(28.6) 

46 
(34.6) 

31 
(23.3) 

10 
(7.5) 

8 
(6) 

3.72 1.14 ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

 
จากตารางที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงที่เกิดจากระบบอาจสงผล

ใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.60) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับปานกลางทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก 
คือ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น/ตําแหนงไมสัมพันธกับระบบคาตอบแทน 
(Mean = 3.75) รองลงมา ไมมีการปรับปรุงสวัสดิการใดๆ มาเปนเวลานาน (Mean = 3.74) และ ไมมี
การดําเนินการเพื่อสรางความพึงพอใจและลดความเบื่อหนายในการทํางาน (Mean = 3.72) 
ตามลําดับ 
 
2. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความ
เสี่ยงการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
แสดงดังตารางที่ 13-19 

 
 
 

ความเสี่ยงจากระบบ 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

การมีระบบการควบคุมที่แตกตางกนัในแต
ละฝายขององคการ 

29 
(21.8) 

41 
(30.8) 

46 
(34.6) 

12  
(9) 

5 
(3.8) 

3.58 1.05 ปานกลาง 

ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ไมพรอมใช
งานอยางตอเนื่อง 

28 
(21.1) 

44 
(33.1) 

40 
(30.1) 

15 
(11.3) 

6 
(4.5) 

3.55 1.08 ปานกลาง 

ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ไมเปนปจจุบนั 27 
(20.3) 

45 
(33.8) 

34 
(25.6) 

20 
 (15) 

7 
(5.3) 

3.49 1.13 ปานกลาง 

การสื่อสารภายในองคการไมชัดเจนและ
ไมทั่วถึง 

26 
(19.5) 

41 
(30.8) 

43 
(32.3) 

19 
(14.3) 

4 
 (3) 

3.50 1.06 ปานกลาง 

สรุป ปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ 20   
 (15) 

53 
(39.8) 

48 
(36.1) 

11 
(8.3) 

1 
(0.8) 

3.60 0.87 ปานกลาง    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร โดยรวม  

ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ 3.30 1.08 ปานกลาง 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 3.44 0.99 ปานกลาง 
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 3.47 0.98 ปานกลาง 
ความเสี่ยงจากความขัดแยงทางการเมือง 3.45 1.03 ปานกลาง 
ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  3.48 0.98 ปานกลาง 
ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขัน 3.59 0.85 ปานกลาง 
สรุป ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน 3.45 0.98 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงจากสภาพแวดลอม

ภายนอกองคการอาจสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทรไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง (Mean = 3.45) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับปาน
กลางทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขัน (Mean = 3.59) รองลงมา ความ
เสี่ยงจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ (Mean = 3.48) และ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Mean = 3.47) 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 14  คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร รายดานความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ  

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ 

ระดับความคิดเหน็ 
Mean S.D. ระดับ มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
การที่หนวยงานซึง่กํากับดแูล
สถาบันอุดมศึกษา นําระบบประกนั
คุณภาพการศึกษามาใชกับ
สถาบันอุดมศึกษา 

19 
(14.3) 

46 
(34.6) 

45 
(33.8) 

15 
(11.3) 

8       
(6) 

3.40 1.06 ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ 

ระดับความคิดเหน็ 
Mean S.D. ระดับ มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
การที ่สกอ. กาํหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ตองปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
อุดมศึกษา (TQF) 

18 
(13.5) 

41 
(30.8) 

51 
(38.3) 

19 
(14.3) 

4       
(3) 

3.38 0.99 ปานกลาง 

การที่รัฐบาลผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษา
ออกนอกระบบ 

19 
(14.3) 

35 
(26.3) 

56 
(42.1) 

13 
(9.8) 

10 
(7.5) 

3.30 1.07 ปานกลาง 

นโยบายการลดขนาดกําลังคนภาครัฐ 18 
(13.5) 

32 
(24.1) 

46 
(34.6) 

22 
(16.5) 

15 
(11.3) 

3.12 1.18 ปานกลาง 

สรุป ปจจัยความเสี่ยงจากการ
เปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบาย
สาธารณะ 

19 
(14.3) 

39 
(28.9) 

50 
(37.2) 

17 
(12.9) 

9 
(6.9) 

3.30 1.08 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

กฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะอาจสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทรไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (Mean = 3.30) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยใน
ระดับปานกลางทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ หนวยงานซึ่งกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา นําระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใชกับสถาบันอุดมศึกษา (Mean = 3.40) รองลงมา การที่ สกอ. 
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (Mean = 3.38) และ 
การที่รัฐบาลผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาออกนอกระบบ (Mean = 3.30) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 15  คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร รายดานความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี 

ระดับความคิดเหน็ 
Mean S.D. ระดับ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ 
ข้ึนมาเพื่อใชในหนวยงาน 

19 
(14.3) 

53 
(39.8) 

44 
(33.1) 

7 
(5.3) 

10 
(7.5) 

3.48 1.05 ปานกลาง 

รายจายคาธรรมเนียมทางเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง 

15 
(11.3) 

47 
(35.3) 

50 
(37.6) 

18 
(13.5) 

3 
(2.3) 

3.40 0.94 ปานกลาง 

สรุป ปจจัยความเสี่ยงจากการ
เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี 

17 
(12.8) 

50 
(37.5) 

47 
(35.4) 

13 
(15.5) 

7 
(4.9) 

3.44 0.99 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยีอาจสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(Mean = 3.44) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับปานกลาง
ทุกขอ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ ขึ้นมาเพื่อใชในหนวยงาน (Mean = 3.48) รองลงมา 
รายจายคาธรรมเนียมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (Mean = 3.40) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 16  คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร รายดานความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ 

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

พลังงานและเชือ้เพลิงของโลกลดลงทํา
ใหคาใชจายดานพลังงานเพิ่มขึ้น 

20 
(15) 

45 
(33.8) 

49 
(36.8) 

15 
(11.3) 

4 
(3) 

3.47 0.98 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติอาจ
สงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทรไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.47)  

 
ตารางที่ 17  คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร รายดานความเสี่ยง
จากความขัดแยงทางการเมือง 

ความเสี่ยงจากความขัดแยงทางการเมือง 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

การชุมนุมประทวงรัฐบาลทาํใหตองมี
การประกาศหยุดงานติดตอหลายวนั 

19 
(14.3) 

43 
(32.3) 

44 
(33.1) 

22 
(16.5) 

5 
(3.8) 

3.37 1.04 ปานกลาง 

ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลทาํให
นโยบายตางๆ ไมมีความตอเนือ่ง 

27 
(20.3) 

40 
(30.1) 

48 
(36.1) 

14 
(10.5) 

4 
(3.0) 

3.54 1.03 ปานกลาง 

สรุป ปจจัยความเสี่ยงจากความขัดแยง
ทางการเมือง 

23 
(17.3) 

42 
(31.2) 

46 
(34.6) 

18 
(13.5) 

5 
(3.4) 

3.45 1.03 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดแยงทาง

การเมืองอาจสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(Mean = 3.45) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับปานกลาง
ทุกขอ คือ ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลทําใหนโยบายตางๆ ไมมีความตอเนื่อง(Mean = 3.54) 
รองลงมา การชุมนุมประทวงรัฐบาลทําใหตองมีการประกาศหยุดงานติดตอหลายวัน (Mean = 3.37) 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

ตารางที่ 18 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร รายดานความเสี่ยง
จากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 

ความเสี่ยงจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหจํานวน
นักศึกษาที่เขาศึกษาลดลง 
 

8 
(6.0) 

34 
(25.6) 

56 
(42.1) 

21 
(15.8) 

14 
(10.5) 

3.01 1.04 ปานกลาง 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหจํานวน
นักศึกษาตองกูยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น 

27 
(20.3) 

55 
(41.4) 

38 
(28.6) 

9 
(6.8) 

4 
(3.0) 

3.69 0.97 ปานกลาง 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหไดรับจดัสรร
งบประมาณนอยลง 

25 
(18.8) 

62 
(46.6) 

33 
(24.8) 

11 
(8.3) 

2 
(1.5) 

3.73 0.91 ปานกลาง 

สรุป ปจจัยความเสี่ยงจากภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ 

20  
(15) 

50 
(37.8) 

42 
(31.8) 

14 
(10.3) 

7    
(5) 

3.48 0.98 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจอาจสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(Mean = 3.48) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับปานกลาง
ทุกขอ คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหไดรับจัดสรรงบประมาณนอยลง (Mean = 3.73) รองลงมา 
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหจํานวนนักศึกษาตองกูยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น (Mean = 3.69) และ ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาลดลง (Mean = 3.01) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 19 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร รายดานความเสี่ยง
จากภาวะการแขงขัน 

ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขัน 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

การลดลงของจํานวนนกัเรียนที่เขาศึกษา
ตอในระดับมหาวทิยาลัยเนื่องจากอตัรา
การเกิดของประชากรไทยลดลง 

12 
(9.0) 

30 
(22.6) 

51 
(38.3) 

27 
(20.3) 

13 
(9.8) 

3.01 1.09 ปานกลาง 

การเปดเสรีทางการศึกษา ทําให
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศเขามา
ดําเนินการภายในประเทศไดมากขึน้ 
 

18 
(13.5) 

52 
(39.1) 

53 
(39.8) 

8 
(6.0) 

2 
(1.5) 

3.57 0.86 ปานกลาง 

ภาวะการแขงขันทําใหมหาวิทยาลยัตอง
ปรับปรุง เพิ่มเติมคุณภาพการใหบริการ
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมลูกคาของ
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป ทั้งดาน
นักศึกษา และผูใชบัณฑิต 

37 
(27.8) 

58 
(43.6) 

32 
(24.1) 

3 
(2.3) 

3 
(2.3) 

3.92 0.90 ปานกลาง 

สถาบันการศึกษาตางๆ มีการเปดรบั
นักศึกษาเชิงรุกในรูปแบบโครงการ
ตางๆ 

31 
(23.3) 

59 
(44.4) 

37 
(27.8) 

3 
(2.3) 

3 
(2.3) 

3.84 0.89 ปานกลาง 

สรุป ปจจัยความเสี่ยงจากภาวะการ
แขงขัน 

25 
(18.4) 

50 
(37.4) 

43 
(32.5) 

10 
(7.7) 

5 
(3.9) 

3.59 0.85 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะการแขงขัน

อาจสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทรไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.59) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับปานกลางทุกขอ โดย 3 
ลําดับแรก คือ ภาวะการแขงขันทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับปรุง เพิ่มเติมคุณภาพการใหบริการเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมลูกคาของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป ทั้งดานนักศึกษา และผูใชบัณฑิต (Mean = 
3.92) รองลงมา สถาบันการศึกษาตางๆ มีการเปดรับนักศึกษาเชิงรุกในรูปแบบโครงการตางๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

 

(Mean = 3.84) และ การเปดเสรีทางการศึกษา ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศเขามาดําเนินการ
ภายในประเทศไดมากขึ้น (Mean = 3.57) ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสาํนักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ดังตารางที่ 20-26 
 
ตารางที่ 20 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยง

ในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร โดยรวม  

ระดับความเสี่ยงในการดาํเนนิงาน 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 
ดานการวางแผน 3.23 0.98 ปานกลาง 

ดานการจดัการองคการ 3.09 0.97 ปานกลาง 
ดานการจดัการทรัพยากรมนุษย 3.23 0.99 ปานกลาง 
ดานการนํา 3.21 1.03 ปานกลาง 
ดานการควบคุม 3.20 0.96 ปานกลาง 

ดานเหตุการณภายนอก 3.16 0.90 ปานกลาง 

สรุป ระดับความเสี่ยงในการดําเนินงาน 3.18 0.97 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในการ

ดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทรโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.18) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ สถานการณดานการวางแผน (Mean = 
3.23) และดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (Mean = 3.23) รองลงมาดานการนํา (Mean = 3.21) และ
ดานการควบคุม (Mean = 3.20) ตามลําดับ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยระดับ
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร รายดานการวางแผน 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานดานการ
วางแผน 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ มาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด 
บุคลากรในหนวยงานของทานไมมี
สวนรวมในการจัดทํานโยบายของ
หนวยงาน 
 

13 
(9.8) 

57 
(42.9) 

38 
(28.6) 

21 
(15.8) 

4 
(3.0) 

3.41 0.97 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมมีการถายทอด
ทิศทางการพัฒนาองคการสูบุคลากร 

15 
(11.3) 

41 
(30.8) 

31 
(23.3) 

38 
(28.6) 

8 
(6.0) 

3.13 1.13 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมมีแนวทางการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ชัดเจน 

18 
(13.5) 

31 
(23.3) 

39 
(29.3) 

35 
(26.3) 

10 
(7.5) 

3.09 1.16 ปานกลาง 

สรุป ความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ดานการวางแผน 

15 
(11.3) 

33 
(24.8) 

58 
(43.6) 

22 
(16.5) 

5    
(3.8) 

3.23 0.98 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในการ

ดําเนินงานดานการวางแผนของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.23) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกขอ คือ บุคลากรในหนวยงานของทานไมมีสวน
รวมในการจัดทํานโยบายของหนวยงาน (Mean = 3.41) รองลงมา หนวยงานของทานไมมีการ
ถายทอดทิศทางการพัฒนาองคการสูบุคลากร (Mean = 3.13) และ หนวยงานของทานไมมีแนว
ทางการปฏิบัติตามนโยบายที่ชัดเจน (Mean = 3.09) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 22 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยระดับ
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร รายดานการจัดองคการ 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานดานการจัด
องคการ 

ระดับความคิดเหน็ 
Mean S.D. ระดับ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
หนวยงานของทานไมมีการวางแผนการ
จัดการองคการไวลวงหนา 

13 
(9.8) 

32 
(24.1) 

34 
(25.6) 

43 
(32.3) 

11 
(8.3) 

2.95 1.14 นอยที่สุด 

หนวยงานของทานมีโครงสรางและการ
บริหารงานไมสอดคลองกบัแผนการทํางาน 

10 
(7.5) 

29 
(21.8) 

30 
(22.6) 

53 
(39.8) 

11 
(8.3) 

2.80 1.10 นอยที่สุด 

หนวยงานของทานไมมีการกาํหนด
ความสัมพันธเชื่อมตอกันระหวางงานอยาง
ชัดเจนทําใหการประสานงานกันไมราบร่ืน 
 

13 
(9.8) 

39 
(29.3) 

28 
(21.1) 

42 
(31.6) 

11 
(8.3) 

3.01 1.16 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมมีการกาํหนดอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
อยางชัดเจน 

16 
(12.0) 

31 
(23.3) 

29 
(21.8) 

41 
(30.8) 

16 
(12.0) 

2.92 1.23 นอยที่สุด 

หนวยงานของทานไมมีการตรวจสอบและ
ควบคุมการทาํงานอยางเหมาะสม 

10 
(7.5) 

36 
(27.1) 

30 
(22.6) 

46 
(34.6) 

11 
(8.3) 

2.91 1.12 นอยที่สุด 

หนวยงานของทานไมมีการจดับุคคลใหได
ทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ความถนัดของแตละบุคคล 

17 
(12.8) 

32 
(24.1) 

33 
(24.8) 

38 
(28.6) 

13 
(9.8) 

3.02 1.20 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีโครงสรางและการ
บริหารงานไมเปนระบบ 

17 
(12.8) 

26 
(19.5) 

22 
(16.5) 

57 
(42.9) 

11 
(8.3) 

2.86 1.21 นอยที่สุด 

หนวยงานของทานมีโครงสรางขององคการ
ที่มีสายการบังคับบัญชายาว มีหลายขั้นตอน 
หลายระดับชั้น 

16 
(12.0) 

30 
(22.6) 

34 
(25.6) 

41 
(30.8) 

12 
(9.0) 

2.98 1.18 นอยที่สุด 

หนวยงานของทานมีโครงสรางและการ
บริหารงานไมเหมาะสมกับสภาพการ
แขงขันในปจจุบนั 
 

16 
(12.0) 

27 
(20.3) 

44 
(33.1) 

35 
(26.3) 

11 
(8.3) 

3.02 1.13 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมมีของทรัพยากรใน
ดานเครื่องมือเครือ่งใชและอปุกรณในการ
ทํางาน 

15 
(11.3) 

22 
(16.5) 

29 
(21.8) 

49 
(36.8) 

18 
(13.5) 

2.75 1.21 นอยที่สุด 

หนวยงานของทานไมมีความคลองตัวใน
การใชงบประมาณ 

11 
(8.3) 

38 
(28.6) 

38 
(28.6) 

34 
(25.6) 

12 
(9.0) 

3.02 1.11 ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22 (ตอ) 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานดานการจัด
องคการ 

ระดับความคิดเหน็ 
Mean S.D. ระดับ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
หนวยงานของทานขาดสภาพคลองของ
กระแสเงิน 
 

13 
(9.8) 

32 
(24.1) 

42 
(31.6) 

32 
(24.1) 

14 
(10.5) 

2.98 1.14 นอยที่สุด 

สรุป ความเสี่ยงในการดาํเนนิงานดานการ
จัดองคการ 

12 
(9.0) 

27 
(20.3) 

61 
(45.9) 

27 
(20.3) 

6 
(4.5) 

3.09 0.97 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในการ

ดําเนินงานดานการจัดองคการของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.09) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 4 ขอ คือ หนวยงานของทานไมมีการจัดบุคคลให
ไดทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล หนวยงานของทานมี
โครงสรางและการบริหารงานไมเหมาะสมกับสภาพการแขงขันในปจจุบัน และ หนวยงานของทาน
ไมมีความคลองตัวในการใชงบประมาณ (Mean = 3.02) รองลงมา หนวยงานของทานไมมีการ
กําหนดความสัมพันธเชื่อมตอกันระหวางงานอยางชัดเจนทําใหการประสานงานกันไมราบรื่น 
(Mean = 3.01) ตามลําดับ และนอยที่สุด 8 ขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ หนวยงานของทานมีโครงสราง
ขององคการที่มีสายการบังคับบัญชายาว มีหลายขั้นตอน หลายระดับชั้น และหนวยงานของทาน
ขาดสภาพคลองของกระแสเงิน (Mean = 2.98) รองลงมา หนวยงานของทานไมมีการวางแผนการ
จัดการองคการไวลวงหนา (Mean = 2.95) หนวยงานของทานไมมีการกําหนดอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน(Mean = 2.92) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 23 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยระดับ
ความเสี่ยงในการดําเนนิงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวทิยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร รายดานการจดัการทรัพยากรมนุษย 

สถานการณดานการจัดการทรัพยากร
มนุษย 

ระดับความคิดเหน็ 
Mean S.D. ระดับ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
หนวยงานของทานไมมีการวางแผน
ทรัพยากรมนษุย 

15 
(11.3) 

33 
(24.8) 

40 
(30.1) 

34 
(25.6) 

11 
(8.3) 

3.05 1.14 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมมีการจดัทําขอมูล
ดานการบริหารงานบุคคลเพือ่ใชสําหรับ
การวางแผนในการจัดการอยางพอเพียง 

15 
(11.3) 

34 
(25.6) 

40 
(30.1) 

35 
(26.3) 

9 
(6.8) 

3.08 1.11 ปานกลาง 

หนวยงานของทานใชระบบอปุถัมภใน
การสรรหาและคดัเลือกบุคคลเขาทาํงาน 

12 
(9.0) 

19 
(14.3) 

41 
(30.8) 

40 
(30.1) 

21 
(15.8) 

2.71 1.17 นอยที่สุด 

หนวยงานของทานไมมีการวางเสนทาง
การฝกอบรม/พัฒนาตามความสามารถ
ของตําแหนงงาน 

19 
(14.3) 

36 
(27.1) 

30 
(22.6) 

38 
(28.6) 

10 
(7.5) 

3.12 1.19 ปานกลาง 

บุคลากรในหนวยงานของทานไมมี
สนใจกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
องคการ 

21 
(15.8) 

25 
(18.8) 

33 
(24.8) 

40 
(30.1) 

14 
(10.5) 

2.99 1.25 นอยที่สุด 

บุคลากรในหนวยงานของทานขาดความ
กระตือรือรนในพฒันาความรู
ความสามารถ 
 

20 
(15.0) 

34 
(25.6) 

34 
(25.6) 

33 
(24.8) 

12 
(9.0) 

3.13 1.21 ปานกลาง 

บุคลากรในหนวยงานของทานบางสวน
ไมสามารถปรับตวัตอบสนองตอทศิ
ทางการเปลี่ยนของระบบบริหารจัดการ
สมัยใหมไดทัน 

20 
(15.0) 

40 
(30.1) 

36 
(27.1) 

30 
(22.6) 

7 
(5.3) 

3.27 1.13 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมสามารถสง
บุคลากรเขารวมกจิกรรมการพัฒนา
ทักษะที่เหมาะสมตอสภาพองคการได 

17 
(12.8) 

22 
(16.5) 

35 
(26.3) 

46 
(34.6) 

13 
(9.8) 

2.88 1.19 นอยที่สุด 

หนวยงานของทานไมมีการตดิตามการ
พัฒนาทักษะของบุคลากร และขาดความ
ตอเนื่อง 

17 
(12.8) 

36 
(27.1) 

38 
(28.6) 

33 
(24.8) 

9 
(6.8) 

3.14 1.14 ปานกลาง 

บุคลากรของหนวยงานของทานขาด
จิตสํานึกในการใหบริการที่ด ี

15 
(11.3) 

21 
(15.8) 

38 
(28.6) 

42 
(31.6) 

17 
(12.8) 

2.81 1.19 นอยที่สุด 

 

   ส
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ตารางที่ 23 (ตอ) 

สถานการณดานการจัดการทรัพยากร
มนุษย 

ระดับความคิดเหน็ 
Mean S.D. ระดับ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
บุคลากรของหนวยงานของทานมกั
ทํางานผดิพลาด ไมถูกตอง ตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

9 
(6.8) 

24 
(18.0) 

35 
(26.3) 

51 
(38.3) 

14 
(10.5) 

2.72 1.09 นอยที่สุด 

จํานวนบุคลากรในหนวยงานของทาน
ไมเหมาะสมกับปริมาณงานในปจจบุัน 

24 
(18.0) 

44 
(33.1) 

30 
(22.6) 

29 
(21.8) 

6 
(4.5) 

3.38 1.15 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีอัตราการลาออก 
โอนยาย เปลี่ยนงานสูง 

25 
(18.8) 

29 
(21.8) 

40 
(22.2) 

28 
(21.1) 

11 
(8.3) 

3.44 2.78 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีการทุจริตโดยตั้งใจ
ของบุคลากร 

10 
(7.5) 

14 
(10.5) 

40 
(30.1) 

41 
(30.8) 

28 
(21.1) 

2.53 1.16 นอยที่สุด 

สรุป ความเสี่ยงดานการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย 

17 
(12.8) 

28 
(21.1) 

61 
(45.9) 

22 
(16.5) 

5 
(3.8) 

3.23 1.00 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในการ

ดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.23) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางเกือบทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ 
หนวยงานของทานมีอัตราการลาออก โอนยาย เปล่ียนงานสูง (Mean = 3.44) รองลงมา จํานวน
บุคลากรในหนวยงานของทานไมเหมาะสมกับปริมาณงานในปจจุบัน(Mean = 3.38) และหนวยงาน
ของทานไมมีการกําหนดความสัมพันธเช่ือมตอกันระหวางงานอยางชัดเจนทําใหการประสานงาน
กันไมราบรื่น (Mean = 3.01) ตามลําดับ นอกนั้นนอยที่สุดไดแก หนวยงานของทานใชระบบ
อุปถัมภในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน(Mean = 2.71) บุคลากรในหนวยงานของทาน
ไมมีสนใจกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรขององคการ (Mean = 2.99) หนวยงานของทานไมสามารถ
สงบุคลากรเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมตอสภาพองคการได(Mean = 2.88) 
บุคลากรของหนวยงานของทานขาดจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี(Mean = 2.81) บุคลากรของ
หนวยงานของทานมักทํางานผิดพลาด ไมถูกตอง ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ(Mean = 2.72) และหนวยงานของทานมีการทุจริตโดยตั้งใจของบุคลากร(Mean = 2.53) 
 

   ส
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ตารางที่ 24 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยระดับ
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร รายดานการนํา 

ดานการนํา 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

หนวยงานของทานไมมีระบบการสราง
แรงจูงใจในการทาํงาน 

25 
(18.8) 

43 
(32.3) 

23 
(17.3) 

35 
(26.3) 

7 
(5.3) 

3.33 1.20 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีระบบการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานเพือ่เลื่อนขั้น/
ตําแหนงไมสัมพนัธกับระบบ
คาตอบแทน 

19 
(14.3) 

48 
(36.1) 

35 
(26.3) 

20 
(15.0) 

11 
(8.3) 

3.33 1.15 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมมีการปรับปรงุ
สวัสดิการใดๆ มาเปนเวลานาน 

26 
(19.5) 

35 
(26.3) 

33 
(24.8) 

32 
(24.1) 

7 
(5.3) 

3.31 1.19 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมมีการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อสรางความพึงพอใจ และลด
ความเบื่อในการทาํงาน 

21 
(15.8) 

44 
(33.1) 

29 
(21.8) 

33 
(24.8) 

6 
(4.5) 

3.31 1.14 ปานกลาง 

บุคลากรในหนวยงานของทานไมมี
ความมุงมั่นในการพัฒนางานและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

18 
(13.5) 

33 
(24.8) 

30 
(22.6) 

41 
(30.8) 

11 
(8.3) 

3.05 1.20 ปานกลาง 

บุคลากรในหนวยงานของทานขาดความ
เชื่อมั่นในตัวผูนําของหนวยงาน 

17 
(12.8) 

23 
(17.3) 

37 
(27.8) 

41 
(30.8) 

15 
(11.3) 

2.89 1.20 นอยที่สุด 

ความเสี่ยงดานการนํา 18 
(13.5) 

28 
(21.1) 

56 
(42.1) 

26 
(19.5) 

5 
(3.8) 

3.21 1.03 ปานกลาง 

จากตารางที่ 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานดานการนําของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.21) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางเกือบทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ หนวยงานของ
ทานไมมีระบบการสรางแรงจูงใจในการทํางาน และ หนวยงานของทานมีระบบการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น/ตําแหนงไมสัมพันธกับระบบคาตอบแทน (Mean = 3.33) รองลงมา 
หนวยงานของทานไมมีการปรับปรุงสวัสดิการใดๆ มาเปนเวลานาน และ หนวยงานของทานไมมี
การดําเนินการใดๆ เพื่อสรางความพึงพอใจ และลดความเบื่อในการทํางาน (Mean = 3.31) 

   ส
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ตามลําดับ และนอยที่สุดในขอบุคลากรในหนวยงานของทานขาดความเชื่อมั่นในตัวผูนําของ
หนวยงาน (Mean = 3.12) 
 
ตารางที่ 25 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยระดับ

ความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร รายดานการควบคุม 

สถานการณดานการควบคุม 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

หนวยงานของทานมีระบบการควบคุมที่
แตกตางกันในแตละฝายของหนวยงาน 

14 
(10.5) 

56 
(42.1) 

38 
(28.6) 

21 
(15.8) 

4 
(3.0) 

3.41 0.98 ปานกลาง 

ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ของ
หนวยงานของทานไมพรอมใชงานอยาง
ตอเนื่อง 

9 
(6.8) 

46 
(34.6) 

43 
(32.3) 

28 
(21.1) 

7 
(5.3) 

3.17 1.01 ปานกลาง 

ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ของ
หนวยงานของทานไมเปนปจจบุัน 

11 
(8.3) 

36 
(27.1) 

45 
(33.8) 

33 
(24.8) 

8 
(6.0) 

3.07 1.05 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมมีการกาํหนด
มาตรฐานการปฏบิัติงานอยางชัดเจน 

14 
(10.5) 

39 
(29.3) 

34 
(25.6) 

39 
(29.3) 

7 
(5.3) 

3.11 1.10 ปานกลาง 

หนวยงานของทานไมมีระบบการ
ติดตามการปฎิบตังิานโดยมุงเนนให
ผลงานบรรลุเปาหมาย 

10 
(7.5) 

40 
(30.1) 

40 
(30.1) 

35 
(26.3) 

8 
(6.0) 

3.07 1.05 ปานกลาง 

การสื่อสารภายในหนวยงานของทานไม
ชัดเจนและไมทั่วถึง 

11 
(8.3) 

43 
(32.3) 

38 
(28.6) 

33 
(24.8) 

8 
6.0 

3.12 1.07 ปานกลาง 

ความเสี่ยงดานการควบคุม 11 
(8.3) 

38 
(28.6) 

57 
(42.9) 

21 
(15.8) 

6 
(4.5) 

3.20 0.96 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในการ

ดําเนินงานดานการควบคุมของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.20) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ หนวยงานของทานมี
ระบบการควบคุมที่แตกตางกันในแตละฝายของหนวยงาน(Mean = 3.41) รองลงมา ระบบ
ฐานขอมูลดานตางๆ ของหนวยงานของทานไมพรอมใชงานอยางตอเนื่อง (Mean = 3.17) และการ
ส่ือสารภายในหนวยงานของทานไมชัดเจนและไมทั่วถึง (Mean = 3.12) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 26 คะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยระดับ
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร รายดานเหตุการณภายนอก 

สถานการณดานเหตุการณภายนอก 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

หนวยงานของทานมีความพรอมตอ
การการเปลี่ยนแปลงกฏ ระเบียบ และ
นโยบายสาธารณะเสมอ 

12 
(9.0) 

59 
(44.4) 

53 
(39.8) 

7 
(5.3) 

2 
(1.5) 

3.54 0.79 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีความพรอมตอ
การการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
เสมอ 

17 
(12.8) 

71 
(53.4) 

34 
(25.6) 

8 
(6.0) 

3 
2.3 

3.68 0.86 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีความพรอม
รับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
เสมอ 
 

7 
(5.3) 

55 
(41.4) 

58 
(43.6) 

10 
(7.5) 

3 
(2.3) 

3.40 0.80 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีความพรอม
รับมือหากเกิดความขัดแยงทาง
การเมืองเสมอ 

6 
(4.5) 

51 
(38.3) 

68 
(51.1) 

5 
(3.8) 

3 
(2.3) 

3.39 0.74 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีความพรอม
รับมือกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
เสมอ 

7 
(5.3) 

52 
(39.1) 

64 
(48.1) 

6 
(4.5) 

4 
(3.0) 

3.39 0.79 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีความพรอม
รับมือกับภาวะการแขงขันเสมอ 

13 
(9.8) 

64 
(48.1) 

43 
(32.3) 

11 
(8.3) 

2 
(1.5) 

3.56 0.84 ปานกลาง 

สรุป ความเสี่ยงดานเหตุการณ
ภายนอก 

8 
(6.0) 

36 
(27.1) 

64 
(48.1) 

19 
(14.3) 

6 
(4.5) 

3.16 0.90 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในการ

ดําเนินงานดานเหตุการณภายนอกของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.16) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ หนวยงาน
ของทานมีความพรอมตอการการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีเสมอ(Mean = 3.68) รองลงมา 
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หนวยงานของทานมีความพรอมรับมือกับภาวะการแขงขันเสมอ (Mean = 3.56) และหนวยงานของ
ทานมีความพรอมตอการการเปลี่ยนแปลงกฏ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะเสมอ (Mean = 3.54) 
ตามลําดับ 

 
ตอนที่ 4 การวเิคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) 
 การวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสันเปนการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพนัธระหวางปจจัย
ดานสภาพแวดลอมภายใน และดานสภาพแวดลอมภายนอกกับความเสี่ยงในการดําเนินงาน แสดง
ตารางที่ 27 
 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธพบวา  สภาพแวดลอมภายในองคการ ประกอบดวย 
กระบวนการดําเนินงานภายใน คน และ ระบบ สภาพแวดลอมภายนอกองคการ ประกอบดวย การ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ความ
ขัดแยงทางการเมือง ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และภาวะการแขงขันมีผลทางบวกกับความเสี่ยงใน
การดําเนินงานการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร ดานการวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การนํา การควบคุม และ
เหตุการณภายนอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (sig <0.05) 
 โดยปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงานภายในและปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจาก
คนสงผลตอความเสี่ยงดานการควบคุม ปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากระบบและปจจัยความเสี่ยงที่เกิด
จากความขัดแยงทางการเมืองสงผลตอความเสี่ยงดานการนํา ปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ ปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี และปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะการแขงขันสงผลตอความเสี่ยงดานการจัดองคการ 
ปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติและปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจสงผล
ตอความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก 
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กระบวนการ
ดําเนินงาน
ภายใน 

คน ระบบ การ
เปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบียบ 
และนโยบาย
สาธารณะ 

การ
เปลี่ยนแปลง

ดาน
เทคโนโลยี 

ภัย
ธรรมชาติ 

ความ
ขัดแยง
ทาง

การเมือง 

ภาวะ
วิกฤติทาง
เศรษฐกิจ 

ภาวะ   
การ

แขงขัน 

ดานการ
วางแผน 

ดาน 
การจัด
องคการ 

ดาน 
การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย 

ดาน 
การนํา 

ดาน 
การ

ควบคุม 

ดาน 
เหตุการณ
ภายนอก 

กระบวนการ
ดําเนินงาน
ภายใน 

Pearson 
Correlation 

1 0.673 0.599 0.264 0.100 0.134 0.299 0.144 0.252 0.434 0.483 0.330 0.439 0.485 0.287 

Sig.  . 0.000 0.000 0.002 0.250 0.125 0.000 0.098 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 

คน 
Pearson 

Correlation 
0.673 1 0.593 0.121 0.060 0.110 0.199 0.091 0.293 0.400 0.432 0.407 0.361 0.454 0.311 

Sig.  0.000 . 0.000 0.165 0.496 0.208 0.022 0.295 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ระบบ 
Pearson 

Correlation 
0.599 0.593 1 0.118 0.134 0.234 0.348 0.242 0.283 0.393 0.410 0.366 0.492 0.470 0.312 

Sig.  0.000 0.000 . 0.176 0.124 0.007 0.000 0.005 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
การ

เปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบียบ 
และนโยบาย
สาธารณะ 

Pearson 
Correlation 

0.264 0.121 0.118 1 0.444 0.245 0.255 0.328 0.370 0.140 0.259 0.173 0.204 0.214 0.187 

Sig. 0.002 0.165 0.176 . 0.000 0.005 0.003 0.000 0.000 0.107 0.003 0.047 0.019 0.013 0.031 

การ
เปลี่ยนแปลง

ดาน
เทคโนโลยี 

Pearson 
Correlation 

0.100 0.060 0.134 0.444 1 0.534 0.358 0.370 0.382 0.116 0.179 0.095 0.166 0.096 0.162 

Sig.  0.250 0.496 0.124 0.000 . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.182 0.040 0.278 0.057 0.269 0.062 
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กระบวนการ
ดําเนินงาน
ภายใน 

คน ระบบ การ
เปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบียบ 
และนโยบาย
สาธารณะ 

การ
เปลี่ยนแปลง

ดาน
เทคโนโลยี 

ภัย
ธรรมชาติ 

ความ
ขัดแยง
ทาง

การเมือง 

ภาวะ
วิกฤติทาง
เศรษฐกิจ 

ภาวะ   
การ

แขงขัน 

ดานการ
วางแผน 

ดาน 
การจัด
องคการ 

ดาน 
การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย 

ดาน 
การนํา 

ดาน 
การ

ควบคุม 

ดาน 
เหตุการณ
ภายนอก 

ภัยธรรมชาติ 
Pearson 

Correlation 
0.134 0.110 0.234 0.245 0.534 1 0.547 0.466 0.361 0.187 0.226 0.180 0.226 0.214 0.251 

Sig.  0.125 0.208 0.007 0.005 0.000 . 0.000 0.000 0.000 0.031 0.009 0.038 0.009 0.013 0.004 

ความขัดแยง
ทางการเมือง 

Pearson 
Correlation 

0.299 0.199 0.348 0.255 0.358 0.547 1 0.616 0.499 0.251 0.302 0.166 0.320 0.235 0.263 

Sig.  0.000 0.022 0.000 0.003 0.000 0.000 . 0.000 0.000 0.004 0.000 0.056 0.000 0.006 0.002 

ภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ 

Pearson 
Correlation 

0.144 0.091 0.242 0.328 0.370 0.466 0.616 1 0.553 0.105 0.181 0.090 0.183 0.135 0.212 

Sig.  0.098 0.295 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 . 0.000 0.230 0.037 0.306 0.035 0.121 0.014 

ภาวะการ
แขงขัน 

Pearson 
Correlation 

0.252 0.293 0.283 0.370 0.382 0.361 0.499 0.553 1 0.202 0.304 0.255 0.289 0.255 0.239 

Sig.  0.003 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . 0.020 0.000 0.003 0.001 0.003 0.006 

ดานการ
วางแผน 

Pearson 
Correlation 0.434 0.400 0.393 0.140 0.116 0.187 0.251 0.105 0.202 1 0.682 0.641 0.691 0.632 0.572 

Sig.  0.000 0.000 0.000 0.107 0.182 0.031 0.004 0.230 0.020 . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ดานการจัด
องคการ 

Pearson 
Correlation 

0.483 0.432 0.410 0.259 0.179 0.226 0.302 0.181 0.304 0.682 1 0.776 0.767 0.727 0.544 

Sig.  0.000 0.000 0.000 0.003 0.040 0.009 0.000 0.037 0.000 0.000 . 0.000 0.000 0.000 0.000 
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กระบวนการ
ดําเนินงาน
ภายใน 

คน ระบบ การ
เปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบียบ 
และนโยบาย
สาธารณะ 

การ
เปลี่ยนแปลง

ดาน
เทคโนโลยี 

ภัย
ธรรมชาติ 

ความ
ขัดแยง
ทาง

การเมือง 

ภาวะ
วิกฤติทาง
เศรษฐกิจ 

ภาวะ   
การ

แขงขัน 

ดานการ
วางแผน 

ดาน 
การจัด
องคการ 

ดาน 
การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย 

ดาน 
การนํา 

ดาน 
การ

ควบคุม 

ดาน 
เหตุการณ
ภายนอก 

ดานการ
จัดการ
ทรัพยากร
มนุษย 

Pearson 
Correlation 

0.330 0.407 0.366 0.173 0.095 0.180 0.166 0.090 0.255 0.641 0.776 1 0.743 0.704 0.515 

Sig.  0.000 0.000 0.000 0.047 0.278 0.038 0.056 0.306 0.003 0.000 0.000 . 0.000 0.000 0.000 

ดานการนํา 
Pearson 

Correlation 
0.439 0.361 0.492 0.204 0.166 0.226 0.320 0.183 0.289 0.691 0.767 0.743 1 0.769 0.648 

Sig.  0.000 0.000 0.000 0.019 0.057 0.009 0.000 0.035 0.001 0.000 0.000 0.000 . 0.000 0.000 

ดานการ
ควบคุม 

Pearson 
Correlation 

0.485 0.454 0.470 0.214 0.096 0.214 0.235 0.135 0.255 0.632 0.727 0.704 0.769 1 0.610 

Sig.  0.000 0.000 0.000 0.013 0.269 0.013 0.006 0.121 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 . 0.000 

ดานเหตุการณ
ภายนอก 

Pearson 
Correlation 

0.287 0.311 0.312 0.187 0.162 0.251 0.263 0.212 0.239 0.572 0.544 0.515 0.648 0.610 1 

Sig.  0.001 0.000 0.000 0.031 0.062 0.004 0.002 0.014 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . 
N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

*คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ือง ปจจัยกําหนดความเสี่ยงการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : กรณีศึกษา 
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยกําหนดความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ กรณีศึกษา สํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
 ประชากรคือบุคลากรสายสนับสนุนในสํานักงานเลขานุการคณะ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 5 คณะวิชา ไดแก คณะอักษรศาสตร  31  คน คณะ
ศึกษาศาสตร 29 คน คณะเภสัชศาสตร 54 คน คณะวิทยาศาสตร 23 คน และ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 คน รวม 156 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  ประกอบดวย  ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานและปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน ความเสี่ยงในการดําเนินงาน เก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามไป
ยังประชากร ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 133 ชุด คิดเปน 85% ของทั้งหมด การเปรียบเทียบ
ระหวางปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานและปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน และการ
วิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ และรอยละ (%) ใชวิเคราะหสถานภาพและ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชวิเคราะห
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสันใชวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
หนวยงานและปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานกับระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไป 

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางของผูตอบ
แบบสอบถามของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร สวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 78.9 มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 39.8 ระดับ
การศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี 75.9 ซ่ึงเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 
44.4 รับผิดชอบ งานบริหารและธุรการ 34.6 โดยมีอายุการทํางานต่ํากวา  5 ป คิดเปนรอยละ 34.6 มี
ประสบการณทํางานในคณะวิชาต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 37.6 และมีประสบการณทํางาน
บริหาร คิดเปนรอยละ 86.5  

2. วิเคราะหระดบัความคิดเหน็ปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานและปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานตอความเสี่ยงการดําเนินงาน 
 2.1  ปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานตอความเสี่ยง
การดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานเปนปจจัยเส่ียงในระดับปานกลาง มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04 ซ่ึงปจจัยที่สงผลตอความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานมากที่สุด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดําเนินการภายใน (Mean = 3.70) 
เนื่องจาก จํานวนทรัพยากรมนุษยขององคการไมเหมาะสมกับปริมาณงานในปจจุบัน (Mean = 
3.65) รองลงมา การพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษยขาดการติดตามและขาดความตอเนื่อง (Mean 
= 3.60) และ ไมมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางชัดเจน (Mean = 3.48) ตามลําดับ ลําดับ
ที่สองคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคน (Mean = 3.66) เนื่องจาก ทรัพยากรมนุษยขององคการขาดความ
กระตือรือรนในการพัฒนาความรูความสามารถ (Mean = 3.57) รองลงมา ทรัพยากรมนุษยบางสวน
ไมสามารถปรับตัวตอบสนองตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารจัดการสมัยใหมไดทัน 
(Mean = 3.56) และ การสูญเสียทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถ (Mean = 3.52) ตามลําดับ 
และลําดับที่สามคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ (Mean = 3.60) เนื่องจาก ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น/ตําแหนงไมสัมพันธกับระบบคาตอบแทน (Mean = 3.75) รองลงมา ไมมี
การปรับปรุงสวัสดิการใดๆ มาเปนเวลานาน (Mean = 3.74) และ ไมมีการดําเนินการเพื่อสรางความ
พึงพอใจและลดความเบื่อหนายในการทํางาน (Mean = 3.72) ตามลําดับ 
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 2.2  ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน   
ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน  การศึกษาครั้งนี้พบวาเปน

ปจจัยเส่ียงในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.45 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.98 
ซ่ึงปจจัยที่สงผลตอความเสี่ยงในการดําเนินงานมากที่สุด คือ ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขัน (Mean 
= 3.59) เนื่องจาก  ภาวะการแขงขันทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับปรุง เพิ่มเติมคุณภาพการใหบริการ
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมลูกคาของมหาวิทยาลัยที่เปล่ียนไป ทั้งดานนักศึกษา และผูใชบัณฑิต 
(Mean = 3.92) รองลงมา สถาบันการศึกษาตางๆ มีการเปดรับนักศึกษาเชิงรุกในรูปแบบโครงการ
ตางๆ (Mean = 3.84) และ การเปดเสรีทางการศึกษา ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศเขามา
ดําเนินการภายในประเทศไดมากขึ้น (Mean = 3.57) ตามลําดับ ลําดับที่สองคือ ความเสี่ยงจากภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจ (Mean = 3.48) เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหไดรับจัดสรรงบประมาณ
นอยลง (Mean = 3.73) รองลงมา ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหจํานวนนักศึกษากูยืมเพื่อการศึกษามาก
ขึ้น (Mean = 3.69) และ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาลดลง (Mean = 3.01) 
ตามลําดับ และลําดับที่สามคือ  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Mean = 3.47) 

3. วิเคราะหระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา 
ระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.18) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
ในแตละดาน พบวา 

3.1 ดานการวางแผนของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.23) เนื่องจากบุคลากรใน
หนวยงานไมมีสวนรวมในการจัดทํานโยบายของหนวยงาน (Mean = 3.41) รองลงมา หนวยงานไม
มีการถายทอดทิศทางการพัฒนาองคการสูบุคลากร (Mean = 3.13) และ หนวยงานไมมีแนวทางการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ชัดเจน (Mean = 3.09) ตามลําดับ 

3.2 ดานการจัดองคการของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.09) เนื่องจากหนวยงานไมมีการ
จัดบุคคลใหไดทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล หนวยงานมี
โครงสรางและการบริหารงานไมเหมาะสมกับสภาพการแขงขันในปจจุบัน และ หนวยงานไมมี
ความคลองตัวในการใชงบประมาณ (Mean = 3.02) รองลงมา หนวยงานไมมีการกําหนด
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ความสัมพันธเช่ือมตอกันระหวางงานอยางชัดเจนทําใหการประสานงานกันไมราบรื่น (Mean = 
3.01) ตามลําดับ  

3.3 ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.23)  เนื่องจากหนวยงาน
มีอัตราการลาออก โอนยาย เปลี่ยนงานสูง (Mean = 3.44) รองลงมา จํานวนบุคลากรในหนวยงาน
ไมเหมาะสมกับปริมาณงานในปจจุบัน(Mean = 3.38) และบุคลากรในหนวยงานบางสวนไม
สามารถปรับตัวตอบสนองตอทิศทางการเปลี่ยนของระบบบริหารจัดการสมัยใหมไดทัน (Mean = 
3.27) ตามลําดับ 

3.4 ดานการนําของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.21)  เนื่องจาก หนวยงานไมมีระบบการสราง
แรงจูงใจในการทํางาน และ หนวยงานมีระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น/ตําแหนง
ไมสัมพันธกับระบบคาตอบแทน (Mean = 3.33) รองลงมา หนวยงานไมมีการปรับปรุงสวัสดิการ
ใดๆ มาเปนเวลานาน และ หนวยงานไมมีการดําเนินการใดๆ เพื่อสรางความพึงพอใจ และลดความ
เบื่อในการทํางาน (Mean = 3.31) ตามลําดับ  

3.5 ดานการควบคุมของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.20)  เนื่องจากหนวยงานมีระบบ
การควบคุมที่แตกตางกันในแตละฝายของหนวยงาน (Mean = 3.41) รองลงมา ระบบฐานขอมูลดาน
ตางๆ ของหนวยงานไมพรอมใชงานอยางตอเนื่อง (Mean = 3.17) และการสื่อสารภายในหนวยงาน
ไมชัดเจนและไมทั่วถึง (Mean = 3.12) ตามลําดับ 

3.6 ดานเหตุการณภายนอกของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 3.16) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกขอ โดย 3 ลําดับแรก คือ หนวยงานมี
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีเสมอ (Mean = 3.68) รองลงมา หนวยงานมีความ
พรอมรับมือกับภาวะแขงขันเสมอ (Mean = 3.56) และหนวยงานมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
กฏ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะเสมอ (Mean = 3.54) ตามลําดับ 

4. การวิเคราะหความสัมพันธสภาพแวดลอมภายใน และดานสภาพแวดลอมภายนอกกับ
ความเสี่ยงในการดําเนินงาน  
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ความสัมพันธ ระหว างป จจั ยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน  และปจจั ย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานกับความเสี่ยงในการดําเนินงาน พบวา ปจจัยสภาพแวดลอม
ภายในหนวยงาน ประกอบดวย กระบวนการดําเนินงานภายใน  คน และ ระบบ และปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และนโยบาย
สาธารณะ การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ความขัดแยงทางการเมือง ภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ และภาวะการแขงขัน มีผลทางบวกกับความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงานดานการ
วางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การนํา การควบคุม และเหตุการณภายนอก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (sig <0.05) 
 
การอภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงตอการดําเนินงานของภาครัฐ กรณีศึกษา 
สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร โดยปจจัยจาก
สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน คือ ความเสี่ยงจากจํานวนทรัพยากรมนุษยขององคการไม
เหมาะสมกับปริมาณงานในปจจุบัน ทรัพยากรมนุษยขององคการขาดความกระตือรือรนในการ
พัฒนาความรูความสามารถ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น/ตําแหนงไม
สัมพันธกับระบบคาตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของ Williams (อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คนอื่นๆ 2550 : 138) อธิบายไววากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการคนหา การ
พัฒนา และการรักษาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อสรางกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของเนตรพัณณา ยาวิราช (2550 : 139) พบวาการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
การจูงใจโดยการตอบสนองตอความตองการของพนักงานเพื่อใหพนักงานแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคการเปนปจจัยในการทําใหองคการประสบความสําเร็จ เชน การ
จูงใจดวยผลตอบแทนที่เปนเงิน เปนส่ิงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่อยางกระตือรือรน เพราะเงิน
เปนสิ่งที่ตอบสนองความตองการดานตางๆ ของพนักงาน การจูงใจดวยผลตอบแทนที่ไมใชเงินโดย
การยกยองชมเชยอาจเปนการประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัล การเลื่อนตําแหนง การใหโอกาสการ
พัฒนาศักยภาพ การใหความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน  ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดจํานวนทรัพยากร
มนุษยขององคการใหเหมาะสมกับปริมาณงานในปจจุบัน พัฒนาความรูความสามารถทรัพยากร
มนุษยขององคเพื่อสรางความกระตือรือรนในการปฎิบัติงาน และจัดทําระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้น/ตําแหนงใหสัมพันธกับระบบคาตอบแทน   

สวนปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบียบ นโยบาย การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะการแขงขัน และธรรมชาติสอดคลองกับ
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งานวิจัย ธร สุนทรายุทธ (2550 : 159) ศึกษาพบวาอิทธิพลจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่
สงผลกระทบตอการศึกษา เกิดจากปจจัยดังนี้ 

(1) ความเสี่ยงจากปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย เปนผลกระทบจากการเมือง การ
บริหารของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลง กฎและระเบียบที่สงผลตอความเสี่ยงการดําเนินงาน โดยใน
สวนของการศึกษา ไดแก พ.ร.บ.การศึกษา หลักสูตร นโยบายแหงรัฐ นโยบายหนวยงานตนสังกัด 
กฎหมายและระเบียบตางๆ การแทรกแซงทางการเมือง การตอตานของกลุมตางๆ เปนตน สวน
ความเสี่ยงจากความเสี่ยงในดานนโยบายหรือกลยุทธการดําเนินงาน เชน นโยบายของผูบริหารแต
ละสวนงานไมมีความสอดคลองกันและไมตระหนักถึงนโยบายหรือวิสัยทัศนขององคการใน
ภาพรวมเปนหลัก หรือการดําเนินงานที่เนนกลยุทธเดิมโดยไมมีการพิจารณาสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงไปและไมมีการปรับกลยุทธใหเหมาะสม หรือการพึ่งพาคูสัญญาที่เกี่ยวของให
ปฏิบัติงานสําคัญขององคการ  

(2) ปจจัยดานการแขงขันมีพื้นฐานจากความเสี่ยงจากปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
ไดแก จํานวนประชากรและคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา ระดับ
การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษา และปจจัยดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหที่เกี่ยวของกับสถานที่ศึกษานั้นมุงไปที่รายไดของผูปกครอง 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองปรับปรุงเพิ่มเติมคุณภาพการใหบริการเพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ลูกคาของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป ทั้งดานนักศึกษา และผูใชบัณฑิต จัดทําการเปดโครงการ
หลักสูตรใหหลากหลายตรงจุดผูบริโภคเพื่อเสรีทางการศึกษา และเปดหลักสูตรในราคาที่
สอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ํา 

(3)  ปจจัยจากภัยธรรมชาติ สอดคลองกับ นฤมล สอาดโฉม (2550 : 17-19)พบวาเปน
ความเสี่ยงพื้นฐาน ที่นําไปสูความสูญเสียที่กระทบกับคนจํานวนมากหรือสังคมโดยรวม เชน ภัย
ธรรมชาติ วิกฤติการเงินของประเทศ ที่ซ่ึงสงผลตอความเสี่ยงดานเหตุการณที่มีความรุนแรงมาก แม
จะไมเกิดขึ้นบอย เพราะคาดการณการเกิดความสูญเสียไดยาก 

ระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการ 
ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ดานการนํา ดานการควบคุม 
ดานเหตุการณภายนอกสอดคลองกับนิยามของความเสี่ยงการดําเนินงานของ Basel Accord (อาง
ในนฤมล สอาดโฉม และคณะ 2551 : 85) ซ่ึงกลาวไววา แหลงที่มาของความเสี่ยงการดําเนินงาน มี 
4 ประการ คือ กระบวนการดําเนินการภายใน คน ระบบ และเหตุการณภายนอก  เนื่องจากบุคลากร
ในหนวยงานไมมีสวนรวมในการจัดทํานโยบายของหนวยงาน หนวยงานไมมีการจัดบุคคลใหได
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ทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล หนวยงานมีอัตราการลาออก 
โอนยาย เปล่ียนงานสูง ทําใหจํานวนบุคลากรในหนวยงานไมเหมาะสมกับปริมาณงานในปจจุบัน 
ระบบการสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อเล่ือนขั้น/ตําแหนงไมสัมพันธกับระบบคาตอบแทน 
หนวยงานมีระบบการควบคุมที่แตกตางกันในแตละฝายอาจทําใหหนวยงานไมพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี จึงอาจสงผลใหบุคคลากรในหนวยงานไมมีความพรอมรับมือกับ
ภาวะการแขงขันที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ 
นโยบาย และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อาจสงผลใหเกิดการตอตานของกลุมตางๆ เกิดการ
แทรกแซงทางการเมือง เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่ซ่ึงเปน
เหตุการณที่คาดการณยาก สงผลใหมีการแขงขันที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงควรจัดทําการบริหารความเสี่ยง
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สําหรับศึกษาและวางนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทุก
หนวยงานเพื่อใหผลการดําเนินงานขององคการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ออกแบบการ
พัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ออกแบบแผนการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อเปนแผนแมบทใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดแบบแผนการเสริมสรางความรูความ
เขาใจและกระตุนจิตสํานึกของบุคลากรทุกระดับใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยูและเห็น
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงวาเปนเรื่องจําเปนและมีผลกระทบตอทุกคนในองคการ  และ
ออกแบบกระบวนการติดตาม กํากับ ดูแล ประเมินการบริหารความเสี่ยงของทุกกลุมงาน เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารของหนวยงานกอนปฏิบัติจริง 

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในหนวยงานและปจจัย
ดานสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานกับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ
คณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ภายในหนวยงาน ไดแก กระบวนการดําเนินงานภายใน คน ระบบ และปจจัยดานสภาพแวดลอม
ภายนอกหนวยงาน ไดแก การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ความขัดแยงทางการเมือง ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และภาวะการแขงขัน 
มีผลทางบวกกับความเสี่ยงในการดําเนินงานของหนวยงานดานการวางแผน การจัดองคการ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การนํา การควบคุม และเหตุการณภายนอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (sig <0.05)  ซ่ึงผลการวิจัยที่คนพบในครั้งนี้สอดคลองกับนิยามของ Basel Accord ซ่ึง
เปนเกณฑมาตรฐานสากลอันหนึ่งที่ผูกํากับดูแลในประเทศตาง ๆ นํามาปรับใชในการกํากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน โดย Basel Accord ไดใหนิยามไววา ความเสี่ยงการ
ดําเนินงานหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดความสูญเสียทั้งทางตรงและทางออม โดยมีสาเหตุมาจากความ
ลมเหลวหรือความไมเหมาะสมของกระบวนการดําเนินการภายใน บุคลากร และระบบตางๆ หรือ
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เหตุการณภายนอก เชนเดียวกับ พิมลจรรย นามวัฒนและคนอื่นๆ ที่กลาววา องคการไมวาจะเปน
ภาครัฐหรือธุรกิจเอกชนหลีกหนีไมพนที่จะตองเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมขององคการซึ่งอาจเกิดไดทั้งจากสาเหตุภายนอกและภายในองคการ ที่จะสงผล
กระทบตอการตัดสินใจและดําเนินการอันจะนํามาซึ่งความเสี่ยงและความไมแนนอนใหกับองคการ 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธร สุนทรายุทธ ซ่ึงพบวา ปจจัยความเสี่ยงภายในและปจจัยความ
เสี่ยงภายนอกของคณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการ
เพื่อหวังผลของคณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และ 
0.5 ตามลําดับ 

 
ขอจํากัดของการวิจัย 

1. งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับทัศนคติซ่ึงความคิดเห็นเปนเรื่องนามธรรมไม
สามารถหาตัววัดไดอยางชัดเจน ตั้งนั้น ขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจจึงขึ้นอยูกับความคิดเห็น ซ่ึง
อาจทําใหผลการวิจัยเปลี่ยนแปลงไปตามกลุมตัวอยางและสภาพแวดลอมได 

2. งานวิจัยนี้มีขอจํากัดทางดานเวลา และแบบสอบถามเปนการสงผานหนวยงานตางๆ 
การเก็บรวบรวมแบบสอบถามใหครบทั้งหมดจึงทําไดยาก ทําใหไดรับแบบสอบถามที่สามารถ
นํามาแปลผลไดกลับคืนมาเพียง 133 ชุด คิดเปน 85% ของแบบสอบถามที่ถูกสงไปทั้งหมด 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานที่สงผลตอความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานมากที่สุด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดําเนินการภายใน ดังนั้นผูบริหารคณะวิชา
ควรมีการวิเคราะหระบบงานของสํานักงานเลขานุการคณะเพื่อวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน ควรมีการประเมินความตองการการพัฒนาของทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองกับ
เปาหมายของสํานักงานเลขานุการคณะและคณะวิชาเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาทักษะของ
ทรัพยากรมนุษยของสํานักงานเลขานุการคณะ และควรมีการกําหนดรายละเอียดของงานแตละงาน
อยางชัดเจน 

2. ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานที่สงผลตอความเสี่ยงใน
การดําเนินงานมากที่สุด คือ ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
ผูบริหารคณะวิชาควรสรางวัฒนธรรมการใหบริการที่มีคุณภาพแกผูเกี่ยวของทุกระดับ ผูบริหาร
คณะวิชาควรมีการประเมินโครงการรับนักศึกษาในปจจุบันใหปรับปรุงการเปดรับนักศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของนักเรียนและผูปกครอง และมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกที่เขาถึง
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นักเรียนและผูปกครองใหมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการศึกษาควรมีการพัฒนา
ทักษะดานภาษาใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ 

3. ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน และปจจัยสภาพแวดลอม
ภายนอกหนวยงานมีผลทางบวกกับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะ  
ดังนั้น ผูบริหารคณะวิชาควรใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา นอกจากนี้เพื่อใหการบริหารความ
เสี่ยงประสบความสําเร็จ ควรตองสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่เห็นความสําคัญและใหการ
ยอมรับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะตองใสการบริหารความเสี่ยงเขาไปในทุกๆ กระบวนการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจของทุกๆ คน ในทุกๆ งาน เพราะความสําเร็จขององคกรเปนผล
โดยรวมของความสําเร็จของแตละคนในแตละงาน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงานและปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานที่มีผลตอระดับความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยในโอกาสตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะเรื่องที่
ผูบริหารสํานักงานเลขานุการ หรือผูรับผิดชอบเกี่ยวของควรทําวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้  

1. ควรศึกษาปจจยักําหนดความเสี่ยงในการดําเนินงานของสาํนักงานเลขานุการคณะวิชา
ของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อยนืยันผลการวจิยัที่ชัดเจนยิ่งขึน้ตอไป 

2. ควรศึกษาเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกดิขึ้นของปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่ไดจากการวจิัย
คร้ังนี้และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากปจจยัความเสี่ยงตางๆ นั้นเกิดขึ้น พรอมทั้งกําหนดกล
ยุทธตางๆ ที่จะตอบสนองเพื่อแกไขหรือควบคุมปจจยัความเสี่ยงนัน้ 

3. ควรศึกษาเพื่อบงชี้ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาจทําการศึกษาเชิงเจาะลึกถึงปจจัยความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการแตละคณะวิชาอยางลึกซึ้ง ซ่ึงจะทําใหสามารถบงชี้เหตุการณที่
เปนปจจัยเส่ียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและนํามาประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นของปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่ได
และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากปจจัยความเสี่ยงตางๆ นั้นเกิดขึ้น พรอมทั้งพัฒนากลยุทธ
การตอบสนองเพื่อแกไขหรือควบคุมปจจัยเสียงนั้นไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 

 
 

 
บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
กฤษดา พิสิษฐไพบูลย. “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธเชิงบูรณาการกับตัวช้ีวัด 

สําหรับหนวยงานสนับสนุน: กรณีศึกษา สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548. 

จินตนา บุญบงการ, จรัสวัฒน ไตรรัตน และ ปรียา หิรัญประดิษฐ. งานสํานักงานและการ 
  ประชาสัมพันธ. นนทบุรี : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.  
เจนเนตร มณนีาค และคนอืน่ๆ. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร จากหลักการสู 
  ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ซัม ซิสเท็ม, 2548. 
ชฎาธร เผือกหอม. “การศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการบริหารความเสี่ยงขององคกรตาม

แนวคิด COSO กับความสําเร็จทางดานการเงินขององคกรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย.”วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553. 

ธนชัย ยมจินดา, เสนห จุยโต และ จุมพล หนิมพานิช. เอกสารการสอนชุดวิชาองคการและการ 
  จัดการ หนวยที่ 9–15. นนทบุรี : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.  
ธร สุนทรายุทธ. การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศกึษา. กรุงเทพฯ : เนตกิุลการพิมพ, 2550 
ธร สุนทรายุทธ. “ปจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการของคณะ

ศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ.” รายงานการวิจัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 

ธารชุดา อมรเพชรกุล. “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในสวนการพัสดุ สํานักบริหารแผนและ
การคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 

นฤมล สอาดโฉม. การบริหารความเสี่ยงองคกร. กรุงเทพฯ : ฐานบุคส, 2550.  
นฤมล สอาดโฉม, บุษกร วัชรศรีโรจน และ วาสิตา บุญสาธร. CRO ตองรู คูมือการบริหารความ 
  เสี่ยงองคกรยคุใหม. กรุงเทพฯ : ฐานบุคส, 2551.  
เนตรพัณณา ยาวิราช. การจัดการสมัยใหม. พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ บริษัทเซ็นทรัล  
  เอ็กเพรส จํากัด, 2550. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111 

 
 

พิมลจรรย นามวัฒน, เสนห จุยโต และ ธนชัย ยมจินดา. เอกสารการสอนชุดวิชาองคการและการ 
  จัดการ หนวยที่ 1–8. นนทบุรี : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.  
พูลสุข สังขรุง. การบริหารงานสํานักงาน. ฉบับแกไขปรบัปรุง. กรุงเทพฯ : เสมาสาสน, 2551 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส. แนวทางการบริหารความเสีย่ง. ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ :  
  ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส, 2547. 
มนสิชา แสวัง. “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553. 
มหาวิทยาลัยศลิปากร. รายงานประจําป 2549 - 2550 [Online]. Accessed  
  10 April 2009. Available from http://www.plan.su.ac.th 
มหาวิทยาลัยศลิปากร. สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปการศึกษา 2551 [Online]. Accessed  
  10 April 2009. Available from http://www.plan.su.ac.th 
มหาวิทยาลัยศลิปากร. สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปการศึกษา 2552 [Online]. Accessed  
  7 November 2009. Available from http://www.plan.su.ac.th 
วันทนี สุรไพฑูรยกร และ ชูชัย ศรีศันสนีย. Basel II & การบริหารความเสี่ยง (Risk Management).  
  กรุงเทพฯ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 2548. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และ สมชาย หิรัญกิตติ. การบริหารสํานักงานแบบใหม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
  พัฒนศึกษา, ม.ป.ป. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอืน่ๆ. การบริหารการตลาดยุคใหม. ฉบับปรบัปรุง. กรุงเทพฯ :  
  ธรรมสาร, 2546. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หรัิญกิตติ และ ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ. การจัดการและพฤติกรรม 
  องคการ. กรุงเทพฯ : ธีระฟลม และไซเท็กซ, 2550 
สิน พันธุพินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน, 2549.   
สุรพงษ มาลี. การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ. วารสารขาราชการ 50, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ  
  2548) : 36 – 42.   
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนา 
  เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ [Online]. Accessed 19  
  November 2008. Available from http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112 

 
 

หทัยรัตน  กาญจนเจตนี. “การบริหารความเสี่ยงการดําเนินงานการคลังองคการบริหารสวนตําบล
บางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552. 

อัมมร  นาคแกว. “ความสัมพันธดานสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของศูนยบริหารและจัดการธนบัตร.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553. 

อภิชาติ อินโท และประเสริฐ อัครประถมพงศ. “การบริหารความเสี่ยงของโครงการจัดตั้งศูนยซอม
อากาศยาน : กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน).” ใน เอกสารรวมบทความ
ประชุมทางวิชาการ เครือขายวิศวกรรมอุตสาหการ 2553. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2553. 

 
ภาษาตางประเทศ 
Dimitris N. Chorafas. Managing Operational Risk (Risk reduction strategies for  
   investment and commercial banks). England : Euromoney Books, 2001   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



114 

แบบสอบถาม 
เร่ือง : การศึกษาปจจัยกําหนดความเสี่ยงในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ 

กรณีศึกษา สํานักงานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร 
 
เรียน : ทานผูตอบแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามนี้ตองการถามความรูสึกของทาน 3 สวนใหญๆ ดวยคําถาม คือ 
  (1) ตามที่ทานสามารถรับรูได (หรือตามความรูสึกของทาน) ทานคิดวาสภาพแวดลอมในการ
จัดการตอไปนี้เปน “ความเสี่ยงการดําเนินงาน” ซึ่งอาจสงผลใหการดําเนินงานของหนวยงานที่ทานสังกัดไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
  (2) ตามทีท่านสามารถรับรูได (หรือตามความรูสึกของทาน) ทานคิดวาสถานการณของหนวยงานที่
ทานสังกัดเปนอยางไร 
 
  ขอมูลของทานจะไมนําไปเปดเผยเปนรายบุคคล ผูวิจัยจะนําเสนอเพียงในภาพรวมเทานั้น ดังนั้น 
จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ผลวิจัยจะไดนําไปใชประโยชน
ตอการบริหารจัดการความเสี่ยงของสํานักงานเลขานุการคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร  
 
คําชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยเสีย่งภายในองคการ และคําถามปลายเปด 
 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณความเสี่ยงขององคการ และคําถามปลายเปด 
 
กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอเพื่อความสมบูรณของการนาํไปใช 
และผูดําเนนิการวิจัยขอขอบคุณอยางสงูในความรวมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามนี ้
 
         พนิดา  ตนัติอํานวย 
 
 
 
 
 

ความเสีย่งการดําเนินงาน คือ เหตุการณทีอ่าจเกิดขึ้น 
และสงผลกระทบใหการดําเนินงานขององคการไมบรรลุวัตถุประสงคทีต่องการ 
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ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง :  ขอใหทานทําเครือ่งหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ    ชาย     หญงิ 
2. อายุ    20 – 30 ป   31 – 40 ป    มากกวา 40 ป 
3. ระดับการศึกษา   ต่ํากวาระดับปริญาตรี 

      ระดับปริญญาตรี 
      สูงกวาระดับปริญญาตรี 

4. ตําแหนงงาน   ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
      พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
     พนักงานราชการ 
     ลูกจางชัว่คราว 
      อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................ 

5. ลักษณะงานทีรั่บผิดชอบ 
     งานบริหารและธุรการ 
     งานบริการการศึกษา 
     งานคลงัและพัสดุ 
     งานตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา 

     อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................ 
6. ประสบการณการทาํงานในมหาวิทยาลยัศิลปากร 

      ต่ํากวา 5 ป 
      5 – 10 ป 
      11 – 20 ป 
      มากกวา 20 ป 

7. ประสบการณการทาํงานในคณะวิชาปจจุบัน 
     ต่ํากวา 5 ป 
      5 – 10 ป 
      11 – 20 ป 
      มากกวา 20 ป 
8. ประสบการณการทาํงานบรหิารในตาํแหนงใดตําแหนงหนึ่งหรือมากกวา 
     เคยเปนหรือกาํลังเปนอยู (ระบุ) ............................................ 
      ไมเคยเปน (ขามไปตอบตอนที่ 2) 
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ตอนที่ 2 :  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัความเสี่ยงการดําเนินงาน 
คําชี้แจง : ขอใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความเห็นและ/หรือความรูสึกของทานมากที่สุด
เพียงคําตอบเดียว 
 
คําถาม :  สภาพแวดลอมในการจัดการตอไปนี้เปน “ความเสี่ยงในการดําเนินงาน” ซึ่งอาจสงผลให 
     การดําเนนิงานของหนวยงานที่ทานสงักดัไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 
 
 
 

ขอที่ 

 
 
 
 

ขอความ 
 
 

ความเห็นที่สอดคลอง 
กับขอความ 

เห็น
ดว
ยม
าก
ทีสุ่
ด 

เห็น
ดว
ยม
าก

 

เห็น
ดว
ยป
าน
กล
าง 

เห็น
ดว
ยน
อย

 

เห็น
ดว
ยน
อย
ที่สุ
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 ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ      
1 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดําเนินการภายใน      

1.1 ไมมีการวางแผนการจัดการองคการไวลวงหนา      
1.2 การจัดทาํนโยบายไมรอบคอบ ขาดการมสีวนรวมของ

บุคลากรทุกระดับช้ัน 
     

1.3 การถายทอดทิศทางการพฒันาองคกรสูบุคลากรไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

     

1.4 ไมมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย      
1.5 ความสัมพันธเชื่อมตอกันระหวางงานไมไดมีการกําหนดไว

อยางชัดเจนทาํใหขาดการประสานงานกนั 
     

1.6 ไมมีการกาํหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน 

     

1.7 ไมมีการจัดบุคคลใหไดทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถ
และความถนดัของแตละบุคคล 

     

1.8 โครงสรางขององคการทีม่ีสายการบงัคับบัญชายาว มีหลาย
ข้ันตอน หลายระดับช้ัน 

     

1.9 โครงสรางและการบริหารงานไมเหมาะสมกับสภาพการ
แขงขันในปจจุบัน 
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1.10 ความไมพรอมของทรัพยากรในดานเครื่องมือเครื่องใชและ
อุปกรณในการทํางานขององคการ 

     

1.11 ไมมีการวางเสนทางการฝกอบรม/พัฒนาตามความสามารถ
ของตําแหนงงาน 

     

1.12 การพัฒนาทรัพยากรมนษุยเปนไปคอนขางชาไมทันตอการ
เปล่ียนแปลงและสถานการณปจจุบัน 

     

1.13 การพัฒนาทกัษะของทรพัยากรมนษุยขาดการติดตาม และ
ขาดความตอเนื่อง 

     

1.14 จํานวนทรัพยากรมนษุยขององคการไมเหมาะสมกับปริมาณ
งานในปจจุบนั 

     

1.15 ไมมีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางชัดเจน      
สรุป ทานคิดวาปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดําเนนิการภายในจะกระทบตอหนวยงานที่ทาน

สังกัดอยูในระดับใด? 
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมกระทบ  

2 ความเสี่ยงที่เกิดจากคน      
2.1 การใชระบบอุปถัมภในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขา

ทํางาน 
     

2.2 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมไดรับความสนใจจาก
ทรัพยากรมนุษยขององคการ 

     

2.3 ทรัพยากรมนุษยขององคการขาดความกระตือรือรนในการ
พัฒนาความรูความสามารถ 

     

2.4 ทรัพยากรมนุษยบางสวนไมสามารถปรับตัวตอบสนองตอทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารจัดการสมัยใหมไดทัน 
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2.5 ทรัพยากรมนุษยขององคการทํางานผิดพลาด ไมถูกตองตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

     

2.6 บุคลากรขาดความมุงมั่นในการพัฒนางานและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 

     

2.7 ทรัพยากรมนุษยขององคการขาดจิตสํานึกในการใหบริการทีด่ ี      
2.8 การขาดความเชื่อมั่นในตัวผูนําขององคการ      
2.9 การสูญเสียทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถ      

2.10 การทุจริตโดยตั้งใจของบุคลากร      
สรุป ทานคิดวาปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากคนจะกระทบตอหนวยงานที่ทานสังกัดอยูในระดับใด? 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมกระทบ  
3 ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ      

3.1 ความไมคลองตัวในการใชงบประมาณ      
3.2 การขาดสภาพคลองของกระแสเงินสดขององคการ      
3.3 ไมมีระบบการสรางแรงจูงใจ      
3.4 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น/ตําแหนงไม

สัมพันธกับระบบคาตอบแทน 
     

3.5 ไมมีการปรับปรุงสวัสดิการใดๆ มาเปนเวลานาน      
3.6 ไมมีการดําเนินการเพื่อสรางความพึงพอใจและลดความเบื่อ

หนายในการทํางาน 
     

3.7 การมีระบบการควบคุมที่แตกตางกันในแตละฝายของ
องคการ 

     

3.8 ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ไมพรอมใชงานอยางตอเนื่อง      
3.9 ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ไมเปนปจจุบัน      

3.10 การสื่อสารภายในองคการไมชัดเจนและไมทั่วถึง      

   ส
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สรุป ทานคิดวาปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากระบบจะกระทบตอหนวยงานทีท่านสังกัดอยูในระดับใด? 
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมกระทบ  

 ความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกองคการ      
1 การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายสาธารณะ      

1.1 การที่หนวยงานซึ่งกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา นําระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใชกับสถาบันอุดมศึกษา  

     

1.2 การที่ สกอ. กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

     

1.3 การที่รัฐบาลผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาออกนอกระบบ      
1.4 นโยบายการลดขนาดกําลังคนภาครัฐ      
2 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี      

2.1 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ ข้ึนมาเพื่อใชในหนวยงาน      
2.2 รายจายคาธรรมเนียมทางเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง      
3 ภัยธรรมชาติ      

3.1 พลังงานและเชื้อเพลิงของโลกลดลงทําใหคาใชจายดาน
พลังงานเพิ่มข้ึน 

     

4 ความขัดแยงทางการเมือง      
4.1 การชุมนุมประทวงรัฐบาลทําใหตองมีการประกาศหยุดงาน

ติดตอกันหลายวัน 
     

4.2 ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลทําใหนโยบายตางๆ ไมมี
ความตอเนื่อง 
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5 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ      
5.1 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาลดลง      
5.2 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหนักศึกษาตองกูยืมเพื่อการศึกษา

มากขึ้น 
     

5.3 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหไดรับจัดสรรงบประมาณนอยลง      
6 ภาวะการแขงขัน      

6.1 การลดลงของจํานวนนักเรียนที่จะเขาศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัยเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง 

     

6.2 การเปดเสรีทางบริการการศึกษา ทําใหสถาบันอุดมศึกษา
ตางประเทศเขามาดําเนินการภายในประเทศไดมากขึ้น 

     

6.3 ภาวะการแขงขันทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับปรุง เพิ่มเติม
คุณภาพการใหบริการเพื่อตอบสนองพฤติกรรมลูกคาของ
มหาวิทยาลัยที่เปล่ียนไป ทั้งดานนักศึกษา และผูใชบัณฑิต 

     

6.4 สถาบันการศึกษาตางๆ มีการเปดรับนักศึกษาเชิงรุกใน
รูปแบบโครงการตางๆ  

     

สรุป ทานคิดวาความเสี่ยงจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกองคการจะกระทบตอหนวยงานที่ทานสงักัด
อยูในระดับใด? 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมกระทบ  
 
สภาพแวดลอมในการจัดการอื่นๆ ทีท่านคดิวาเปน “ความเสี่ยงในการดําเนนิงาน” ซึง่อาจสงผลใหการ
ดําเนนิงานของหนวยงานทีท่านสังกัดไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 
 
 

   ส
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ตอนที่ 3 :  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณของหนวยงาน 
คําชี้แจง :  1. ขอใหทานทาํเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเหน็และ/หรือความรูสึกของทานมาก
ที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 
 
คําถาม :  ตามที่ทานสามารถรับรูได (หรือตามความรูสึกของทาน) ทานคิดวาสถานการณความเสี่ยง 
     ของหนวยงานที่ทานสงักดัเปนอยางไร 
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 ดานการวางแผน      
1 บุคลากรในหนวยงานของทานไมมีสวนรวมในการจัดทํา

นโยบายของหนวยงาน 
     

2 หนวยงานของทานไมมีการถายทอดทิศทางการพัฒนาองคการ
สูบุคลากร 

     

3 หนวยงานของทานไมมีแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายที่
ชัดเจน 

     

สรุป ทานคิดวาความเสี่ยงดานการวางแผนของหนวยงานทีท่านสังกัดอยูในระดับใด? 
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมเสี่ยง  

 ดานการจัดองคการ      
1 หนวยงานของทานไมมีการวางแผนการจัดองคการไวลวงหนา      
2 หนวยงานของทานมีโครงสรางและการบริหารงานไมสอดคลอง

กับแผนการทาํงาน 
     

3 หนวยงานของทานไมมีการกาํหนดความสมัพันธเชื่อมตอกัน
ระหวางงานอยางชัดเจนทําใหการประสานงานกันไมราบร่ืน 

     

4 หนวยงานของทานไมมีการกาํหนดอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 
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5 หนวยงานของทานไมมีการตรวจสอบและควบคุมการทํางาน
อยางเหมาะสม 

     

6 หนวยงานของทานไมมีการจดับุคคลใหไดทํางานทีเ่หมาะสมกับ
ความสามารถและความถนดัของแตละบุคคล 

     

7 หนวยงานของทานมีโครงสรางและการบริหารงานไมเปนระบบ      
8 หนวยงานของทานมีโครงสรางขององคการที่มีสายการบงัคับ

บัญชายาว มหีลายขัน้ตอน หลายระดับช้ัน 
     

9 หนวยงานของทานมีโครงสรางและการบริหารงานไมเหมาะสม
กับสภาพการแขงขันในปจจุบัน 

     

10 หนวยงานของทานไมมีความพรอมของทรัพยากรในดาน
เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการทํางาน 

     

11 หนวยงานของทานไมมีความคลองตัวในการใชงบประมาณ      
12 หนวยงานของทานขาดสภาพคลองของกระแสเงินสด      
สรุป ทานคิดวาความเสี่ยงดานการจัดองคการของหนวยงานที่ทานสงักัดอยูในระดับใด? 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมเสี่ยง  
 ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย      

1 หนวยงานของทานไมมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย      
2 หนวยงานของทานไมมีการจดัทําขอมูลดานการบรหิารงาน

บุคคลเพื่อใชสําหรับการวางแผนในการจัดการอยางเพียงพอ 
     

3 หนวยงานของทานใชระบบอปุถัมภในการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน 

     

4 หนวยงานของทานไมมีการวางเสนทางการฝกอบรม/พฒันา
ตามความสามารถของตําแหนงงาน 
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5 การพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของทานเปนไปคอนขางชาไม
ทันตอการเปลีย่นแปลงและสถานการณปจจุบัน 

     

6 บุคลากรในหนวยงานของทานไมสนใจกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรขององคการ 

     

7 บุคลากรในหนวยงานของทานขาดความกระตือรือรนในการ
พัฒนาความรูความสามารถ 

     

8 บุคลากรในหนวยงานของทานบางสวนไมสามารถปรับตัว
ตอบสนองตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารจัดการ
สมัยใหมไดทนั 

     

9 หนวยงานของทานไมสามารถสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะที่เหมาะสมตอสภาพองคการได 

     

10 หนวยงานของทานไมมีการติดตามการพัฒนาทักษะของ
บุคลากร และขาดความตอเนื่อง 

     

11 บุคลากรของหนวยงานของทานขาดจิตสาํนึกในการใหบริการที่
ดี 

     

12 บุคลากรของหนวยงานของทานมกัทาํงานผิดพลาด ไมถกูตอง
ตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

     

13 จํานวนบุคลากรในหนวยงานของทานไมเหมาะสมกับปริมาณ
งานในปจจุบนั 

     

14 หนวยงานของทานมีอัตราการลาออก โอนยาย เปล่ียนงานสงู      
15 หนวยงานของทานมีการทุจริตโดยตั้งใจของบุคลากร      
สรุป ทานคิดวาความเสี่ยงดานการจัดการทรพัยากรมนุษยของหนวยงานทีท่านสังกัดอยูในระดับใด? 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมเสี่ยง  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



124 

 
 
 
 

ขอที่ 

 
 
 
 

รายละเอียด 
 
 

ความเห็นที่สอดคลอง 
กับรายละเอยีด 

เห็น
ดว
ยม
าก
ทีสุ่
ด 

เห็น
ดว
ยม
าก

 

เห็น
ดว
ยป
าน
กล
าง 

เห็น
ดว
ยน
อย

 

เห็น
ดว
ยน
อย
ที่สุ
ด 

 ดานการนํา      
1 หนวยงานของทานไมมีระบบการสรางแรงจูงใจในการทํางาน      
2 หนวยงานของทานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ

เลื่อนขั้น/ตาํแหนงไมสัมพันธกับระบบคาตอบแทน 
     

3 หนวยงานของทานไมมีการปรับปรุงสวัสดิการใดๆ มาเปน
เวลานาน 

     

4 หนวยงานของทานไมมีการดําเนนิการใดๆ เพื่อสรางความพึง
พอใจและลดความเบื่อหนายในการทาํงาน 

     

5 บุคลากรในหนวยงานของทานไมมีความมุงมัน่ในการพฒันา
งานและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

     

6 บุคลากรในหนวยงานของทานขาดความเชื่อมั่นในตวัผูนําของ
หนวยงาน 

     

สรุป ทานคิดวาความเสี่ยงดานการนําของหนวยงานที่ทานสงักัดอยูในระดบัใด? 
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมเสี่ยง  

 ดานการควบคุม      
1 หนวยงานของทานมีระบบการควบคุมที่แตกตางกนัในแตละ

ฝายของหนวยงาน 
     

2 ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ของหนวยงานของทานไมพรอมใช
งานอยางตอเนื่อง 

     

3 ระบบฐานขอมูลดานตางๆ ของหนวยงานของทานไมเปน
ปจจุบัน 

     

4 หนวยงานของทานไมมีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน 
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เห็น
ดว
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5 หนวยงานของทานไมมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานโดย
มุงเนนใหผลงานบรรลุเปาหมาย 

     

6 การสื่อสารภายในหนวยงานของทานไมชัดเจนและไมทัว่ถึง      
สรุป ทานคิดวาความเสี่ยงดานการควบคุมของหนวยงานทีท่านสงักัดอยูในระดับใด? 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมเสี่ยง  
 ดานเหตุการณภายนอก      

1 หนวยงานของทานมีความพรอมตอการการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ และนโยบายสาธารณะเสมอ 

     

2 หนวยงานของทานมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีเสมอ 

     

3 หนวยงานของทานมีความพรอมรับมือกับภัยธรรมชาติทีอ่าจ
เกิดขึ้นเสมอ 

     

4 หนวยงานของทานมีความพรอมรับมือหากเกิดความขัดแยง
ทางการเมืองเสมอ 

     

5 หนวยงานของทานมีความพรอมรับมือกับภาวะวกิฤตทิาง
เศรษฐกิจเสมอ 

     

6 หนวยงานของทานมีความพรอมรับมือกับภาวะการแขงขันเสมอ      
สรุป ทานคิดวาความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอกของหนวยงานที่ทานสงักัดอยูในระดบัใด? 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  ไมเสี่ยง  
สถานการณความเสีย่งอืน่ของหนวยงานทีท่านสังกัด 
 
 
 
 

☺ ขอขอบคุณอยางสงูในความรวมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามนี ้☺ 
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