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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศ
ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงและ
การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏในประเทศไทย 2)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งกั บ การ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย และ 3)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 4) นาเสนอตัวแบบการบริหารความเสี่ยงสาหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม
ซึ่งใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นหลักในการศึกษาวิจัย โดยใช้แบบสอบถามตัวอย่าง
จานวน 282 คน และนาการวิจัยเชิงคุณภาพมาเสริมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
อธิการบดีและผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารความเสี่ยง จานวน 10 ท่าน สถิติที่ใช้ในการ
*

อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ; Email: sun_three@hotmail.
com
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วิเ คราะห์ ข้ อ มูล ได้ แก่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบ
ขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่า
1. สภาพปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการดาเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงกับ การ
ด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในประเทศไทย โดย
ภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ระหว่าง .407-585 และเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง ด้านนโยบายและกลยุทธ์ใน
การบริหารความเสี่ยง (X1) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X4) ด้านภาวะผู้นา (X3) และด้าน
ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร (X8 ) ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยภาพรวมอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้
Ytot = 1.243 + .304 (X1) + .175(X4) + .134(X3) + .089 (X8)
4. ตั ว แบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในประเทศไทย
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงที่เป็ นตัวแบบ ได้แก่
1) ปัจจัยด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การ 3) ปัจจัยด้านภาวะผู้นา และ 4) ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
คาสาคัญ: ตัวแบบ, การบริหารความเสี่ยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
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Abstract
The objectives of this research was to study 1) success factors in
the risk management and the operation of risk management of Rajabhat
universities in Thailand, 2) the relation between success factors in the
risk management and the operation of risk management of Rajabhat
universities in Thailand, 3) success factors that influenced the risk
management of Rajabhat Universities in Thailand and 4) present the risk
management model for Rajabhat universities in Thailand. This is a
mixed methodology approach designed to mainly use a quantitative
research method by sending questionnaires to 282 persons. The
research was conducted using a qualitative research method to support
the data by in-depth interviewing with the presidents and ten people
who were experts in risk management. The data were statistically
analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient and stepwise multiple
regression analysis.
The results of this research found that:
1. Overall, success factors in the risk management and the
operation of risk management of Rajabhat universities in Thailand were
rated at a high level of rating scores in the questionnaire. Considering
the factors and the operation individually, each of them was also rated
at a high level.
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2. The relation between the success factors and the operation was
positive at a median level between .407-585 at a significance level of
.01
3. Overall, it was found out that there were four success factors
that influenced the risk management of Rajabhat universities in
Thailand at a significance level of .01. These success factors were the
policy and strategy in risk management factor (X1), the organizational
culture factor (X4), the leadership factor (X3) and the information system
and communication factor (X8) The regression equation was that:
Ytot = 1.234 + 0.304(X1) + 0.175(X4) + 0.134(X3) + 0.089(X8)
4. The risk management model of Rajabhat universities in Thailand
was comprised of four success factors which were the factor of policy
and strategy in risk management, the factor of organizational culture,
the factor of leadership and the factor of information system and
communication.
Key Word: Model, Risk Management, Rajabhat Universities In Thailand

บทนา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 (พระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547: 2-3) ได้ กาหนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู
พลั ง การเรี ย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะวิ ท ยา เพื่ อ ความ
เจริญ ก้าวหน้าอย่ างมั่ นคงและยั่งยืนของประชาชน มีส่ วนร่ว มในการจั ดการ การ
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บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทาการ
สอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการทางการศึกษา ถึงแม้สถาบันการศึ กษาจะมี
การกาหนดภารกิจในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน แต่โอกาสที่สถาบันการศึกษาจะเกิด
ความผิดพลาดและความเสี่ยงในการดาเนินงานก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผู้ให้นิยามของความ
เสี่ยงสรุปได้ว่า ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบทาให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือระดับของความไม่แน่นอนในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
(Drennan and Mcconnell, 2007; Roumasset, 1979) โดยปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
นั้นอาจเกิดจากอิทธิพลภายนอกและอิทธิพลภายใน ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 (สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554: 4-17) สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (2554) ได้ทาการ
ประเมินความเสี่ยง ที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน อัตราการว่างงาน เป็นปัจจัย
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของผู้ปกครอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในส่วน
ของรายได้ค่าลงทะเบียน
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็กที่ลดลง โดยคนไทย
เกือบร้อยละ 60 ของผู้ที่มี อายุ 15 ปีขึ้น ไป ไม่สามารถคิดเป็น ทาเป็น ทาให้ขาด
ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวั น โดยปั จ จั ย เสี่ ย งดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลต่ อ
สถานศึกษาที่ต้องพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมกับตลาดแรงงาน
3. ปัจจัยเสี่ยงด้านโครงสร้างนโยบายสถานศึกษาและระบบของสถานศึกษาที่
ปรับเปลี่ยนไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแหล่งทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดตั้งศูนย์
การเรียนการสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีนอกจังหวัดและนอกภูมิภาค ทาให้
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เกิ ด ปั ญ หาความไม่ พ ร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษา
สิ้นเปลืองงบประมาณและเสี่ยงต่อการลงทุนที่ผิดพลาด
4. ปัจจัยเสี่ยงด้านงบประมาณ จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40
แห่งที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีมีจานวนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจานวนนักศึกษาเป็น
หลักทาให้เกิดความไม่สม่าเสมอของงบประมาณซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความพอเพียง
ของงบประมาณ ความคล่องตัวในการเบิกจ่าย ประสิทธิภาพของการใช้เงิน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ง่าย
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากอิทธิพลภายนอกและภายในดังที่กล่าวมาแล้วนั้นย่อม
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ หากสถานศึกษาขาด
การประเมิน ความเสี่ยงและไม่มีการดาเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมได้แล้ว โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการดาเนินงานย่อมมีมากขึ้น
การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏดาเนินงานตามภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากที่
กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏว่าเป็นอย่างไร และศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ส่งผลต่อการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย และเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเป็น
ตัวแบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนาผลที่ได้เป็นสารสนเทศ
สาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการดาเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
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2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความสาเร็จกับการดาเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
3. เพื่อศึ กษาปัจจัย แห่งความสาเร็จในการบริห ารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
4. เพื่อนาเสนอตัวแบบการบริหารความเสี่ยงสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย

นิยามศัพท์เฉพาะ
ตัวแบบการบริห ารความเสี่ยง หมายถึง รูป แบบหรือ แบบจ าลองปัจจั ยแห่ ง
ความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย หมายถึง สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 40
แห่งทั่วประเทศ

สมมติฐาน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบาย
และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นา ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านความเข้าใจความหมายของความเสี่ยง
ตรงกั น ปั จ จัย ด้ า นการฝึก อบรม ปั จจั ย ด้ า นการมีส่ ว นร่ว ม และปั จจั ย ด้ านระบบ
สารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎในประเทศไทย
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประโยชน์ด้านการบริหาร เพื่อเป็นข้อสนเทศสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและวางแผนการ
ด าเนิ น งานของการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ประโยชน์ด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการทางานของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง
3. ประโยชน์ด้านวิชาการ เพื่อนามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยง อันได้แก่ ตัวแบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏของประเทศ
ไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ซึ่ง
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลักในการศึกษาวิจัย โดยใช้
แบบสอบถาม และนาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาเสริมโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับอธิการบดีหรือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง (semi-structure
interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง ประชากรวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 10 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 40 แห่ง จานวน 947 คน หาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane,
1973: 727-728) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 282 คน จากนั้น
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คั ด เลื อ กตั ว อย่ า งโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ งกลุ่ ม ตามภู มิ ภ าค (stratified cluster
sampling) จานวน 5 ภูมิภาค และสุ่มตัวอย่างโดยกาหนดตามสัดส่วน (probability
proportional to size) หลังจากนั้นก็จะสุ่มตัวอย่างผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละภูมิภาคเพื่อแจกแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่ มแบบง่าย (simple random
sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ สาหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งหมด 2 ฉบับ คือ
1. แบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบ
สอบถามสถานภาพทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ
ส่วนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ
2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure interview)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ซงึ่ ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น ได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรง
(validity) ทั้งความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (content validity) ความชัดเจนของการใช้ภาษา ความเหมาะสมและหาค่า
ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ เ ชี่ ย วชาญ (IOC)
จากนั้ นนาไปทดลองใช้ (Try Out) กั บผู้บริ หารระดั บสูงและระดับ กลางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางที่ไม่ใช่ ตัวอย่างของการ
วิจัย จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ได้ค่าความ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.973
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การเก็บรวบรวมข้อมูล นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 40 แห่ง ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เดือน จากนั้นจึงตรวจสอบและ
คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ได้ จานวน 282 ชุด แล้วจึงนาแบบสอบถามทุกฉบับ
มาตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard
Deviation)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearsons’Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ในการ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อนามาสร้างตัวแบบการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 61.0 ส่วนใหญ่มีอายุสูงกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.7 ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 48.9 ส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็น ผู้อานวยการกอง/
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ คิดเป็นร้อยละ 38.7 และ
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 46.5
1. การวิเคราะห์สภาพปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริ หารความเสี่ยงและการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
1.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่าตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ระดั บ การปฏิ บั ติ ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13 S.D. = 0.47) โดยตัวแปรที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง (  = 4.31
S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ภาวะผู้นา (  = 4.30 S.D. = 0.58) และ วัฒนธรรม
องค์การ (  = 4.23 S.D. = 0.58) ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การ
ฝึกอบรม (  =3.93 S.D. = 0.77) แต่ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ระดับ
S.D.
อันดับ

ของการบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติ
1. นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสีย่ ง
4.31 .50
มาก
1
2. โครงสร้างองค์การ
4.10 .57
มาก
5
3. ภาวะผู้นา
4.30 .58
มาก
2
4. วัฒนธรรมองค์การ
4.23 .58
มาก
3
5. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยง
ตรงกัน
4.02 .67
มาก
6
6. การฝึกอบรม
3.93 .77
มาก
8
7. การมีส่วนร่วม
4.14 .69
มาก
4
8. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
4.01 .60
มาก
7
เฉลี่ย
4.13 .47
มาก
1.2 การวิเคราะห์การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย พบว่า โดยภาพรวมการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยเฉลี่ย
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อยู่ในระดับมาก (  = 4.23 S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ การติดตามประเมินผล
(  = 4.29 S.D. = 0.56) การกาหนดวัตถุประสงค์ (  = 4.25 S.D. = 0.56) การ
จัดการความเสี่ยง (  = 4.21 S.D. = 0.56) การประเมินความเสี่ยง (  = 4.20
S.D. = 0.55) และน้อยที่สุดคือการระบุความเสี่ยง (  = 4.18 S.D. = 0.56) ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย
ระดับ
การบริหารความเสี่ยง
S.D.
อันดับ

การปฏิบัติ
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
4.25 .56
มาก
2
2. การระบุความเสี่ยง
4.18 .56
มาก
5
3. การประเมินความเสีย่ ง
4.20 .55
มาก
4
4. การจัดการความเสี่ยง
4.21 .56
มาก
3
5. การติดตามประเมินผล
4.29 .56
มาก
1
เฉลี่ย
4.23 .47
มาก
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความ
เสี่ยงกับการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทุก
ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงในทางบวก อยู่ในระดับ
ปานกลาง ระหว่าง .407-.585 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงตามลาดับ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความ
เสี่ยง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .585 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นา มี
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ท่ า กั บ .540 และปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก าร มี ค่ า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .534 ส่วนปัจจัยด้านการฝึกอบรม มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ต่าสุด เท่ากับ .407 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่า งปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหาร
ความเสี่ยงกับการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย
ค่าสัมประสิทธิ์
ปัจจัย
Sig
สหสัมพันธ์
1. นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ ง
.585**
.000
2. โครงสร้างองค์การ
.486**
.000
3. ภาวะผู้นา
.540**
.000
4. วัฒนธรรมองค์การ
.534**
.000
5. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน
.417**
.000
6. การฝึกอบรม
.407**
.000
7. การมีส่วนร่วม
.447**
.000
8. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
.465**
.000
3. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏในประเทศไทย โดยใช้ ก ารวิเ คราะห์การถดถอยพหุคู ณแบบ
ขั้นตอน เพื่อหาชุดตัวแปรของสมการและอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
พบว่าตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเรียงตามลาดับความสาคัญคือ ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ ด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง (X1) ด้านวัฒนธรรม
องค์การ (X4) ด้านภาวะผู้นา (X3) และด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (X8)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square)
เท่ากับ 0.451 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square)
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เท่ากับ 0.443 แสดงว่า ปัจจัยด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ ด้านภาวะผู้นา และด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถ
ทานายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยได้ร้อยละ 45.10
ดังตารางที่ 4 และสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้
Ytot = 1.243 + .304 (X1) + .175(X4) + .134(X3) + .089 (X8)
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
บริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย
Sum of
Mean
แหล่งความแปรปรวน
df
F
Sig.
Squares
Square
Regression
27.611
4
6.903
56.868 .000
Residual
33.623 277
.121
Total
61.235 281
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 5 สมการวิเคราะห์การถดถอย
ตัวแปรที่ได้รบั เลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่ (Constant)
นโยบาย และกลยุทธ์ (X1)
วัฒนธรรมองค์การ (X4)
ภาวะผู้นา (X3)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (X8)
R2 = .451

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B)
1.243
.304
.175
.134
.089

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
[58]

Std.
Beta
t
Error
.200
6.227
.054 .326 5.635
.046 .219 3.768
.049 .167 2.724
.044 .114 2.021
Adjusted R2 = .443

Sig.
.000
.000
.000
.007
.044
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และทาให้ทราบว่าสมมติฐานการวิจัยของปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัยนั้น มีเพียงปัจจัย
ด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง (X1) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X4)
ด้านภาวะผู้นา (X3) และด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (X8) เท่านั้นที่สามารถ
อธิบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
4. ตัวแบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression
analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สามารถนามาสร้างเป็นตัวแบบการบริหารความเสี่ยงด้านปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่
4.1 ปัจจัยด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
7 ปัจจัยย่อยที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 1) นโยบายและกลยุทธ์กาหนดจากการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 2) กาหนดการบริหารความเสี่ยงใน
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3) การกาหนดนโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน/ของ
มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 4) การกาหนดเป้าหมายความสาเร็จของแผนกลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยง 5) การกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงให้เหมาะสมในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 6) การ
รวมกันเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อทางานร่วมกันในด้าน
การบริหารความเสี่ยง และ 7) การนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
4.2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 7 ปัจจัยย่อยที่เป็นแนวทาง
ในการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารความเสี่ ย ง ดั ง นี้ 1) วั ฒ นธรรมความซื่ อ สั ต ย์ และมี
จรรยาบรรณ 2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ความสาเร็จ 3) วัฒนธรรมการทางาน
โดยนาการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในงานประจา 4) วัฒนธรรมความไว้วางใจในการ
ทางาน 5) วัฒนธรรมการทางานเป็นทีม 6) วัฒนธรรมที่เปิดกว้างและเปิดเผยกล้า
ยอมรับความจริง และ 7) วัฒนธรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
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4.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย 6 ปัจจัยย่อยที่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ คือ 1) ผู้บริหารเห็นความสาคัญและความจาเป็นของการนาการบริหารความ
เสี่ยงเข้ามาใช้งาน 2) ผู้บริหารมีศักยภาพในการกระตุ้น จูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้
ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริหารความเสี่ยง 3) ผู้บริหารมีจรรยาบรรณ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4) ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น และมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 5)
ผู้บริหารเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ 6) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง
4.4 ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย
ที่ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ดั ง นี้ 1) เทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ ง ฮาร์ ด แวร์ และ
ซอฟต์ แ วร์ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งมี เ พี ย งพอ 2) ความถู ก ต้ อ ง
แม่นยา ของระบบข้อมูลสารสนเทศ รายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาและนาไปใช้
ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 3) การจัดทาฐานข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 4) การสื่อสารในการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึงโดยอาศัย
ช่องทางที่หลากหลาย และ 5) การนาการจัดการความรู้มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวแบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยด้าน
นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านภาวะผู้นา และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ตามลาดับ โดยปัจจัยด้านนโยบาย
และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (2551, 27) ที่กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์กรนามาประยุกต์ใช้ได้ใน
การกาหนดกลยุทธ์ที่ผู้บริหารคานึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับทางเลือกเชิงกลยุทธ์
ต่างๆ โดยการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ
หรือ วิสั ยทั ศน์ นั้น นอกจากนี้งานวิจัย ของ วิฑู รย์ สมโต (2551) ที่ ศึก ษาเรื่ องการ
บริ หารความเสี่ย งด้ า นปฏิบั ติ การของธนาคารกรุงไทยในจังหวัด เชี ย งใหม่ พบว่ า
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงใหม่มีการกาหนดนโยบายด้านความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีผลทาให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยมีโอกาส
เกิดขึ้นน้อย
2. การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ได้แก่ การติดตามประเมินผล การกาหนดวัตถุประสงค์ การจัดการความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง และการระบุความเสี่ยง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการดาเนินงานการ
บริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ โดยภาพรวมที่ อ ยู่ ใ นระดั บ มากนั้ น
เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ นว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ได้กาหนดให้มีตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา จากนโยบายดังกล่าวจึงทาให้การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ สุวิทย์ รันนันท์ (2550) ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธนาคารออม
สิน ในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พบว่ า ผู้ จั ดการธนาคารออมสิ น มี ก ารปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยรวมและเป็นรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยการ
บริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานให้ธนาคารออมสินโดยการ
บริหารความเสี่ยงเป็นตัวช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของธนาคารออมสินโดยรวม
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยปัจจัยด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นปัจจัยที่ส่งผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฏา
ธร เผือกหอม (2553) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรตามแนวคิด COSO กับความสาเร็จทางด้านการเงินขององค์กรของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าการกาหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงมีอิทธิพลโดยตรงต่อทุกคนในองค์กร โดยองค์กรที่นาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้จะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สนทยา เอี่ยมเสือ (2550) ที่ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยง: กรณีของส่วนการ
วางแผนข้ อ มู ล ตารางการบิ น งานพิ ธี ก ารบิ น บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด
(มหาชน) พบว่า การกาหนดกลยุทธ์ของ ทอท. โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอเป็นปัจ จัยสาคัญที่มี
ผลต่อความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ด้านวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ส่งผลต่อการบริหารความ
เสี่ยง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Na Ranong and Phuenngam (2009) ได้ศึกษา
ปัจจัยสู่ความสาเร็จที่สาคัญสาหรับขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพใน
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อุตสาหกรรมการเงิน พบว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญ สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ นฤมล สะอาดโฉม และคณะ (2551) พลพธู ปิยวรรณ และ สุภาพร
เชิงเอี่ยม (2552) วัฒนธรรมองค์การที่ช่วยส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงคือวัฒนธรรม
ที่แสดงออกถึงจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม วัฒนธรรมองค์การที่เอื้ออานวยให้
บุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทาให้เกิดความเสียหาย
และมีส่วนร่วมในการนาพาองค์การไปในทิศทางที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงหรือเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง วัฒนธรรมองค์การที่เอื้ออานวยให้เกิดการสนทนา
ปรึ กษาหารื อ และแบ่งปัน องค์ ความรู้ ไม่ ปกปิด ความผิ ดเพื่อ ปกป้อ งตนเอง และ
วัฒนธรรมที่เปิดรับให้มีการร่วมมือกันบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและร่วมมือกัน
หาแนวทางในการป้องกันแก้ไข โดยวัฒนธรรมดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารความ
เสี่ยงประสบความสาเร็จ
ด้านภาวะผู้นาที่เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงนั้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (2547) ในการปฏิบัติตามกรอบ
การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก าร จะประสบความส าเร็ จ เพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นาของผู้บริหารระดับสูงใน
องค์การต้องให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์การเข้าใจความสาคัญใน
คุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์ การ ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ มานิ ต
ลอศิริกุล (2553) ได้ศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การรัฐวิสาหกิจ ด้าน
พลังงานไฟฟ้าไทย พบว่าปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
องค์การ คือบทบาทของผู้นาองค์การที่ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง ในการ
กากับดูแลและรับผิดชอบโดยตรง และผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนซึ่ง จะทาให้
การบริหารความเสี่ยงประสบผลสาเร็จ เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ จรสวรรณ โกยวา
นิช (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของอุตสาหกรรม
บริก ารกรณีศึ กษาศู นย์ บาบัดสุ ขภาพธารน้ าแร่ โรงพยาบาลระนอง พบว่า ภาวะ
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ผู้บริหารที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความ
มุ่งมั่น เข้าใจวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์การ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยง มีศักยภาพในการกระตุ้น จูงใจ ให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศ
คติที่ดีต่อการบริหารจั ดการความเสี่ย ง สนับสนุนทรัพยากรให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ อัจฉราวรรณ สุขสมสิน (2554) ได้ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารความเสี่ ย งในทรรศนะของ
ผู้บริหาร พบว่า ในทรรศนะของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการให้การสนับสนุนจากฝ่าย
บริหารความรู้ ความสามารถของบุคลากร ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของผู้บริหาร
เป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐิยา มงคล
สวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนามาตรวัดความสาเร็จของระบบการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร พบว่า การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กับคะแนนการ
ประเมินผลการบริหารของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อย่าง
มีนัยสาคัญ โดยการสื่อสารถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและชี้แจงทาความเข้าใจ
ต่อบุคลากรถึงหน้าที่ความรับผิด ชอบในการกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะส่งผล
ต่อ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการบริ หารความเสี่ ย ง ดังที่ ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส
(2547) กล่าวว่าปัจจัยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลจะทาให้การบริหารความเสี่ยง
ประสบความสาเร็จ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้
มั่นใจได้ว่า ผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและทันเวลา และ
ผู้บริหารสามารถจัดการความเสี่ยงตามลาดับความสาคัญ หรือตามการเปลี่ยนแปลง
หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการติดตามแผนการจัดความเสี่ยงต่อเนื่อง เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงการบริห ารองค์การและจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้องค์การมี
โอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล สะอาด
โฉม และคณะ (2551) กล่าวว่าการมีวิธีการในการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงและการพัฒนาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การที่ชัดเจนและเป็นไป
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อย่ า งสม่ าเสมอจะส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง นอกจากนี้
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ช่ว ยในการจัดเก็บข้อมูลการคานวณต่างๆ การส่งถ่าย
ข้อมูล และสอบกลับได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นปัจจัยที่ทาให้ระบบบริหารความเสี่ยง
สาเร็จ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ มีดังต่อไปนี้
1. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรนาแนวคิด “ตัวแบบการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ” มาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. อาจมีการจัดตั้งศูนย์บริหารความเสี่ยงหรือสานักบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ
โดยทางานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลและรวบรวมความเสี่ยง
ของทั้งมหาวิทยาลัยในภาพรวม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว่าอยู่ในระดับใด
2. ควรมีการศึกษาการบริหารความเสี่ยงกับการจัดการความรู้ว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม่อย่างไร
3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ไม่ส่งผลต่อการบริหารความ
เสี่ ย งเพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว เช่ น การฝึ ก อบรม
โครงสร้างองค์การ เป็นต้น
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