
 ปจจัยสวนบุคคลและทัศนคติของบุคลากรที่เปนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ของคณะหนวยงานท่ีมีตอกระบวนการจัดทําบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวประไพรัตน ไวทยกุล และคณะ

บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงพรรณนา ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพื่อศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการบริหารความเส่ียง และ
ปจจัยดานทัศนคติที่สัมพันธตอการบริหารความเส่ียง 
รวมถึงการสรางสมการทํานายของปจจัยดานทัศนคติที่มี
ตอการบริหารความเส่ียงพรอมขอเสนอแนะ ความเขาใจ 
ทัศนคติของบุคลากรในคณะ  หนวยงาน ที่ดูแลและจัดทํา
บรหิารความเส่ียงภายในมหาวิทยาลยันเรศวร ซึง่ผลการวจิยั
ในครัง้นีจ้ะนาํมาพฒันาในระบบการจดัทําบรหิารความเสีย่ง 
ในงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวชิาการ (คตส.) ตอไป โดยทาํการสุมตวัอยางแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ซึ่งมีกลุมตัวอยางรวมจํานวน

ทั้งสิ้น 554 คน จํานวนกลุมดวยหนวยงานท่ีสังกัด ไดแก 
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
กลุมมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และหนวยงานสนบัสนนุ
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล
โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) 
คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และวเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ปจจัยสวนบุคคลและทัศนคติของบุคลากรท่ีเปน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะ หนวยงาน 
ทีม่ตีอกระบวนการจดัทําบรหิารความเสีย่ง พบวา คาเฉลีย่
รวมทศันคตดิานความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง สาํหรบั

ระดับทศันคตปิจจยัดานความรูสกึของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา คาเฉลี่ยรวมทัศนคติดานความรูสึก อยูในระดับ
ปานกลาง ในสวนระดับทัศนคติปจจัยดานพฤติกรรมของ
ผูตอบแบบสอบถาม คาเฉล่ียรวมทัศนคติดานพฤติกรรม 
อยูในระดบัปานกลาง สาํหรบัทศันคติเก่ียวกบักระบวนการ

จัดทําบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยนเรศวรของ

ผูตอบแบบสอบถาม พบวา คาเฉลี่ยรวมทัศนคติเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทาํบรหิารความเส่ียง มหาวทิยาลยันเรศวร 
อยูในระดับปานกลาง
 ในสวนทัศนคติกับความสามารถในการจัดทํา
บริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยนเรศวร ของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวาความสามารถจัดทาํบริหารความเส่ียง
ไดทกุกระบวนการตามขัน้ตอนไดอยางถกูตอง ทาํไมไดมาก
ทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 59.90 ความสามารถใชกลยทุธ Termi-
nate Transfer Treat และ Take ไดอยางถูกตอง ทําไมได
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.70 ความสามารถนําแนวทาง
ในการลดความเส่ียงไปปฏิบตัใินหนวยงานของทานไดอยาง   

มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ทาํไมไดมากทีส่ดุคดิเปนรอยละ
73.10 สามารถถายทอดใหบุคลากรในองคกรของทานได
อยางถูกตอง ทําไมไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.80

ABSTRACT
 The purposes of this institutional research 
report were to study individual factors on risk 
management and attitudes factors related to risk 
management and to create prediction equations 

of attitudes factors on risk management; and 
suggestions. Understanding, attitudes of Personnel 
who were care and prepare of risk management 
in faculty, organization, Naresuan University, This 
result will be developed in risk management 

system for coordination university audit committee 
and academic rank assessment committee. The 
samples were 554 people on their groups of study; 

health sciences, Science and technology, humanities 
and social sciences. and support organization with 
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obtained by purposive sampling. The questionnaire
was used as data collection instrument. Statistical 
analyses were percentage, mean ( x ), standard
deviation (S.D), and One-way ANOVA.
 Individual factors and attitudes of personnel 
as risk management committee in faculty, organi-
zation on risk management process of Naresuan 
University found that attitude for understanding, 
felling, behavior, and risk management process 
of Naresuan University were overall at moderate 
level.
 The attitudes and ability to risk manage-
ment of Naresuan University found that The most 
ability of risk management all process as follow 
steps correctly cloud not do it about 59.90%, use 
Terminate Transfer Treat Take strategy cloud not 
do it about 52.70%, bring the guidelines on risk 
reduction to practice in your organization effec-
tively and effi ciently cloud not do it about 73.10%, 
and transfer to personnel in your organization 
correctly cloud not do it about 64.80%,

หลักการและเหตุผล
 เนื่องจากภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การใหบริการวชิาการแกสงัคมและการทาํนบุาํรงุศลิปะและ
วัฒนธรรม ภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มีความสําคัญ

อยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกที่ทําใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งท่ีจะตองเรง

ดําเนินการ คือ คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต
ภายในประเทศมีแนวโนมจะมีความแตกตางกันมากข้ึน 
ซึ่งกอใหเกิดผลเสียแกสังคมสถาบันอุดมศึกษา จึงมีความ
จาํเปนทีจ่ะตองสรางความมัน่ใจแกสงัคมวาสามารถพฒันา
องคความรูและผลิตบัณฑิตโดยจะตองใหขอมูลสาธารณะ  

ที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย สังคมตองการระบบ

อุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมมีความ
โปรงใส และมีความรับผิดชอบตรวจสอบได พระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ในหมวดท่ี 5 ทีว่าดวยการบริหารและ
การจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความ
เปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อ
ใชเปนกลไกระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตอไป ดังนั้นแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมาตรฐานตัวบงชี้
และเกณฑประเมินคุณภาพ มาตรฐานเปนกรอบสําคัญใน
การดําเนินงานของสถาบันอดุมศึกษา กอรปดวยสํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหมหาวิทยาลัย
ตางๆ ตองดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย
นเรศวรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับและตองปฏิบัติตามทุก
ตัวบงชี้ และจากองคประกอบท่ี 7 การบริหารและการ
จัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบการบริหารความเส่ียง เพิ่มขึ้น
และการปรบัเปลีย่นอยูตลอดเวลา ซึง่มหาวทิยาลัยนเรศวร 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและคณะ

กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (คตส.) ไดเปน
ผูดําเนินการประสานงานเก็บรวบรวมขอมูลและใหความรู
และศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อ

ดําเนินการเก่ียวกับตัวบงช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และประสานงานกับคณะ 
หนวยงานทกุหนวยงานใหเขาใจและสามารถปฏิบตัจิดัทาํระบบ
บริหารความเส่ียงในแตละคณะ หนวยงานไดอยางถูกตอง 
แตปญหาของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ยังทําให 

คณะ หนวยงานตางๆ ยังไมเขาใจในการจัดทําระบบ



บริหารความเสี่ยง และทําใหการเกิดการปฏิบัติและจัดทํา
ระบบบรหิารความเสีย่งผดิพลาด ซึง่เกดิจากความไมเขาใจ 

ความสบัสนของการจดัทาํบรหิารความเส่ียงของ คณะ หนวยงาน
และคณะ หนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลจัดทําบริหาร
ความเสีย่ง จงึทาํใหคะแนนยงัไมผานเกณฑประกนัคณุภาพ
ในบางคณะ หรือหนวยงาน และปจจุบันก็มีหนวยงานใหม
กอตั้งเพิ่มขึ้นจากปญหาน้ีทําใหหลายคณะ หนวยงานยัง
ตองการทําความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําบริหารความ
เสี่ยงเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหเขาใจและสามารถปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงทําให สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
มองเห็นความสําคญัจากจึงสนใจท่ีจะทศันคตขิองบคุลากร
ทีเ่ปนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของคณะ หนวยงาน

ทีม่ตีอกระบวนการจัดทําบริหารความเส่ียง ของมหาวิทยาลัย

นเรศวร เพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนางานตอไป

จุดมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เ พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยสวน

บุคคลที่สงผลตอการบริหารความเสี่ยง ปจจัยดานทัศนคติ
ที่สัมพันธตอการบริหารความเสี่ยง

 2.  เพ่ือสรางสมการทํานายของปจจัยดาน
ทัศนคติที่มีตอการบริหารความเสี่ยง

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการจัดทําบริหาร

ความเส่ียง
 2. ปจจัยทัศนคติมีผลตอการจัดทําบริหาร
ความเส่ียง

ความสําคัญของการวิจัย
 1.  ทราบถึงความเขาใจของกลุมบุคคลากรใน
การจัดทาํบรหิารความเส่ียงของคณะ และหนวยงาน ตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ทัศนคติของบุคลากรใน
คณะ หนวนงาน ที่ดูแลและจัดทําบริหารความเส่ียงของ

คณะ และหนวยงาน ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. สามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนาในระบบ
การจัดทําบริหารความเส่ียงภายในงานของสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัย และคณะ หนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบเขตของการวิจัย
 กําหนดขอบเขตการศึกษาเปน 3 ดาน คือ 
ขอบเขตดานเน้ือหา ขอบเขตดานแหลงขอมลู และขอบเขต
ดานตัวแปร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ปจจัยสวนบุคคลและ
ทศันคตขิองบคุลากรทีเ่ปนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ของคณะ หนวยงาน ที่มีตอกระบวนการจัดทําบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. ขอบเขตดานแหลงขอมูล ประชากร ไดแก 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะ หนวยงาน ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมจํานวนทั้งสิ้น 554 คน
 3. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตาม ไดแก 
กระบวนการจัดทาํบรหิารความเส่ียง มหาวทิยาลยันเรศวร 
และตัวแปรอิสระแบงเปน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 
ตาํแหนง ประสบการณการทํางาน และทศันคต ิไดแก ความ
รูเขาใจ ความรูสึก พฤติกรรม

กลุมตัวอยาง
 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครัง้น้ี คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับคณะ หนวยงาน ตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น 488 คน โดยใชวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือการวิจัย
 การรวบรวมขอมูลเพือ่การวิจยัเปนแบบสอบถาม 
ซึง่กลุมตวัอยางจะเปนผูกรอกแบบสอบถาม (Self-Admin-

istrated Questionnaire) แบงเปน 3 สวน ประกอบดวย 
สวนท่ี 1) ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล สวนท่ี 2) ขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยดานทัศนคติเกี่ยวกับความเขาใจ ความรูสึก
และพฤติกรรมในการจัดทาํบริหารความเส่ียง ซึง่ประกอบดวย 
ปจจัยดานความเขาใจ ปจจัยดานความรูสึก ปจจัย

ดานพฤติกรรมในสวนท่ี 3) กระบวนการจัดทําบริหาร
ความเส่ียง มหาวิทยาลัยนเรศวร

การเก็บรวบรวมขอมูล
 แบบสอบถามเพ่ือใชในการวิจยัครัง้นี ้คณะผูวจิยั
สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้



 1.1 รวบรวมขอมูลจํานวนของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงของคณะ หนวยงาน ของมหาวิทยาลัย
 1.2  ศึกษาเอกสาร ขอมูลหนังสือ และคูมือ
บริหารความเส่ียง ตางๆ เพื่อที่จะนํามาออกแบบสอบถาม
ในการวิจยัคร้ังนีเ้พือ่ทีจ่ะไดครอบคลุมกบัเน้ือหาและกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.3 รางแบบสอบถาม
 1.4  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากร
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
 1.5 นําผลการทดลองมาวิเคราะหปญหาท่ีเกิด
ขึ้น และปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง
 1.6 พิมพแบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บขอมูล
ตอไป ซึ่งทําการจัดสงเวียนไปตามคณะและหนวยงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอไป

วิธีการวิเคราะหขอมูล
 หลังจากท่ีผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและตรวจสอบ
ความถกูตองเรยีบรอยแลว จะนาํแบบสอบถามทีไ่ดทัง้หมด
มาลงรหัส (Coding) เพื่อไปประมวลผลและคํานวนหาคา
สถติทิีใ่ชในการวจิยั โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสาํเรจ็รปู 
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม
วิเคราะหโดยการ แจกแจงความถี่ และรอยละ 
    1.2 ขอมูล ระดับปจจัยดานทัศนคติเก่ียวกับ
ความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรมในการจัดทําบริหาร
ความเสีย่ง (สวนที ่2) กระบวนการจดัทําบรหิารความเส่ียง
มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนท่ี 3) และความสามารถในการ

จดัทาํบรหิารความเสีย่ง (สวนที ่3 ตอน 2) ทัง้โดยรวมแตละดาน
และแตละขอยอยวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจําแนกตามระดับทัศนคติของแตละ

บคุคลในการศึกษาทัศนคติของบุคลากรเก่ียวกับความเขาใจ 
ความรูสึก และพฤติกรรม ในการจัดทําบริหารความเสี่ยง
และความสามารถในการจัดทําบริหารความเส่ียง โดยการ

ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 1.3 การวิ เคราะหขอมูลแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินเพ่ือวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statics) แสดงคารอยละ คาเฉล่ีย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หลงัจากทีผู่วจิยัไดรวบรวมขอมลูและ
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว จะนําแบบสอบถาม
ที่ไดทั้งหมดมาลงรหัส (Coding) เพื่อไปประมวลผล
และคํานวณหาคาสถิติที่ใชในการวิจัย โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 1.4 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ
 1.5 ขอมูล ระดับปจจัยดานทัศนคติเกี่ยวกับ
ความเขาใจ ความรูสึกและพฤติกรรมในการจัดทําบริหาร
ความเสีย่ง (สวนที ่2) กระบวนการจัดทาํบรหิารความเสีย่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนที่ 3 ตอนที่ 1) วิเคราะหความ
สามารถในการจัดทําบริหารความเส่ียง (สวนที่ 3 ตอน 2) 
วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
จําแนกตามระดับทัศนคติของแตละบุคคลในการศึกษา
ทัศนคติของบุคลากรเก่ียวกับความเขาใจ ความรูสึก และ
พฤตกิรรม ในการจดัทาํบรหิารความเส่ียงและความสามารถ
ในการจัดทําบริหารความเส่ียง โดยการใชคาเฉล่ีย (Mean) 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 1.6 การวิ เคราะหขอมูลแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินเพื่อวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statics) แสดงคารอยละ คาเฉล่ีย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย
 การวเิคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 231 คน พบวาเปน
เพศหญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.40 อยูในชวงอายุ 
36 – 40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.70 สวนใหญเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย มากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.30 เปน
ผูมีประสบการณมากกวา 5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
67.10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมหนวยงาน
สนับสนุน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.70
 ระดับทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

ระดับทัศนคติปจจัยดานความเขาใจ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ระดับทัศนคติปจจัยดานความรูสึก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ



ปานกลาง ระดับทัศนคติปจจัยดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง 
    สําหรับดานทัศนคติเ ก่ียวกับกระบวนการ
จัดทําบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวรของผูตอบ
แบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 ในดานทศันคติกบัความสามารถในการจัดทาํบริหาร
ความเส่ียง มหาวิทยาลยันเรศวร พบวาความสามารถจัดทาํ
บริหารความเสี่ยงไดทุกกระบวนการตามขั้นตอนไดอยาง
ถูกตอง ทําไมไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.90 และ
ทําได คิดเปนรอยละ 40.10 สวนใหญ ความสามารถใช
กลยุทธ Terminate Transfer Treat และ Take ไดอยาง
ถูกตอง ทําไมไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.70 และทําได 
คิดเปนรอยละ 47.30 และความสามารถนําแนวทางใน
การลดความเส่ียงไปปฏิบัติในหนวยงานของทานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําไมไดมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 73.10 และทําได คิดเปนรอยละ 26.90 และสวน
ใหญความสามารถนําความรูและความเขาใจในการจัดทํา
บริหารความเสี่ยง สามารถถายทอดใหบุคลากรในองคกร
ของทานไดอยางถูกตอง ทําไมไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
64.80 และทําได คิดเปนรอยละ 35.20 

อภิปรายผลการวิจัย 
 สมมตุฐิานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการจัด
ทําบริหารความเสี่ยง
 1. เพศ มีความแตกตางกับกระบวนการจัดทํา
บริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังตอไปน้ี
  1.1 เรื่อง ความสามารถวิเคราะหตาราง

ผลพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดทําลําดับความสําคัญ
ของโครงการตามหลักเกณฑที่กําหนด หรือ (NU.RM1) ได
อยางถกูตอง มคีาเทากับ 0.027 ซึง่นอยกวาระดบันยัสาํคัญ

ที่ 0.05 (แตกตางในเพศหญิง (= 2.91))
  1.2 เรื่ อง  ความสามารถวิ เคราะห
กระบวนการและจัดทําในตาราง (NURM.3) ไดอยางถูก

ตอง มีคาเทากับ 0.036 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 
(แตกตางในเพศหญิง (= 2.93))
  1.3 เรื่อง ความสามารถวิเคราะหจัดทํา
ตารางการระบคุวามเสีย่งตามหลกัธรรมาภบิาล (NURM.4) 
ไดอยางถูกตอง มีคาเทากับ 0.043 ซึ่งนอยกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (แตกตางในเพศหญิง (= 2.90))

  1.4 เรื่อง ความสามารถวิเคราะหเกณฑ
มาตรฐานการกาํหนดคาประเมนิผลกระทบ และมาตรฐาน
ระดับโอกาสท่ีเกิดความเส่ียง (NU.RM.5) ไดอยางถูกตอง
มคีาเทากบั 0.022 ซึง่นอยกวาระดบันยัสาํคญั 0.05 (แตกตาง
ในเพศหญิง (= 2.93)) 
  1.5 เรื่อง ความสามารถวิเคราะหจัด
ทําการประเมินการควบคุม (NURM.8) ไดอยางถูกตอง 
มีคาเทากับ 0.043 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05
(แตกตางในเพศหญิง (= 2.93))
  1.6 เรื่อง ความสามารถวิเคราะหจัดทํา
แผนการบรหิารความเสีย่ง (NURM.9) ไดอยางถกูตอง มคีา
เทากบั 0.04 ซึง่นอยกวา ระดบันยัสาํคัญ 0.05 (แตกตางใน
เพศหญิง (= 2.92))
  1.7 เรื่อง ความสามารถทําใหความเส่ียง
ลดลง จากที่ทําการวิเคราะหแผนการบริหารความเสี่ยง 
(NU.RM.9) ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเทากับ 0.021
ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 (แตกตางในเพศหญิง 
(= 2.96))
  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (Giffeth, 
Hom และ Gaerner (2000, PP.463 – 488) อางอิงใน 
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550, หนา 44 – 45) ไดกลาววา 
เพศกับการทํางาน มีความแตกตางกันนอยมากระหวาง
เพศหญิงกับเพศชายในเรื่องของความสามารถเกี่ยวกับ
การแกปญหาในการทํางาน ทักษะในการคิดวิเคราะห
แรงกระตุนเพื่อตอสูเม่ือมีการแขงขันแรงจูงใจ การปรับตัว
ทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู และความพึงพอใจ

ในการทํางาน อยางไรก็ตามจากการศึกษาของนักจิตวิทยา
พบวา เพศหญิงจะมีลักษณะคลอยตามมากกวาเพศชาย
 2. อายุ มคีวามแตกตางกบัเร่ือง ความสามารถ
วิเคราะหตารางผลพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดทํา

ลําดับความสําคัญของโครงการตามหลักเกณฑที่กําหนด 
หรอื (NU.RM1) ไดอยางถกูตอง มคีาเทากบั 0.037 ซึง่นอย
กวาระดบันยัสําคญัที ่0.05 (ในชวงอาย ุระหวาง อาย ุ46 ป 
ขึ้นไป (= 3.04))
   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (Giffeth, 

Hom และ Gaerner (2000, PP.463 - 488) อางอิงใน 
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550, หนา 44 - 45) ไดกลาววา 
อายุกับการทํางาน เปนที่ยอมรับกันวาผลงานของบุคคล



จะลดนอยถอยลงในขณะท่ีมีอายุเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม
สาํหรบับคุคลท่ีมอีายุ 55 ป ขึน้ไปนัน้ ถอืวามปีระสบการณ
ในการทํางานสูงและสามารถจะปฏิบัติหนาที่การงานท่ีกอ
ใหเกิดผลผลิตสูงได 
 3. ตาํแหนงงาน มคีวามแตกตางกบัเรือ่ง ความ
สามารถวิเคราะหจัดทําตารางการระบุความเส่ียงตามหลัก
ธรรมาภบิาล (NURM.4) ไดอยางถกูตอง มคีาเทากับ 0.021 
ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 (ในตําแหนงขาราชการ 
(= 3.07))
  ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ (Giffeth, Hom 
และ Gaerner (2000, PP.463 - 488) อางอิงใน ธนวรรธ 
ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550, หนา 44 - 45) ไดกลาววา พบวา
ตําแหนงผูที่มีระยะเวลาการทํางานในองคกรมานานหรือ
ผูที่มีอาวุโสการทํางานจะมีผลงานสูงกวาพนักงานใหม 
หรือตําแหนงงานท่ีมั่นคงจะมีอัตราการขาดงานนอยและ
การลาดออกออกนอยซ่ึงความเปนอาวุโสในการทํางาน
จะบงชี้ถึงผลงานไดเปนอยางดี
 4. เพศ มีความสัมพันธระหวาง ความสามารถ
จัดทําบริหารความเสี่ยงไดทุกกระบวนการตามขั้นตอนได
อยางถกูตอง มคีาเทากบั 0.005 ซึง่นอยกวาระดบันยัสาํคญั
ที่ 0.05 คือ 
  4.1  เพศชายสวนใหญบอกวา (ทําไมได) 
รอยละ 54.50 
  4.2 เพศหญิงสวนใหญบอกวา (ทําได) 
รอยละ 65.50 

 5.  เพศ มีความสัมพันธระหวาง ความสามารถ
นําแนวทางในการลดความเส่ียงไปปฏิบัติในหนวยงานของ
ทานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคาเทากับ 
0.041 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 คือ 
  5.1  เพศชายสวนใหญบอกวา (ทําไมได) 

รอยละ 36.40 
  5.2  เพศหญิงสวนใหญบอกวา (ทําได) 
รอยละ 76.90 

 6. เพศ มีความสัมพันธระหวาง ความสามารถ
นําความรูและความเขาใจในการจัดทําบริหารความเส่ียง 
สามารถถายทอดใหบุคลากรในองคกรของทานไดอยาง
ถูกตอง มีคาเทากับ 0.019 นอยกวา ระดับนัยสําคัญที่ 
0.05 คือ 

  6.1 เพศชายสวนใหญบอกวา (ทําไมได) 
รอยละ 47.00 
  6.2  เพศหญิงสวนใหญบอกวา (ทําได) 
รอยละ 69.40 
  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (Giffeth, 
Hom และ Gaerner (2000, PP.463 – 488) อางอิงใน 
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550, หนา 44 – 45) ไดกลาววา
เพศกับการทํางาน มคีวามแตกตางกันนอยมากระหวางเพศ
หญิงกับเพศชายในเร่ืองของความสามารถเก่ียวกับการแก
ปญหาในการทํางาน ทักษะในการคิดวิเคราะหแรงกระตุน
เพื่อตอสูเมื่อมีการแขงขันแรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม 
ความสามารถในการเรียนรู และความพึงพอใจในการทาํงาน 
อยางไรกต็ามจากการศกึษาของนกัจติวทิยาพบวา เพศหญงิ
จะมีลักษณะคลอยตามมากกวาเพศชาย
 7.  ชวงอายุ มีความสัมพันธระหวางความ
สามารถจัดทําบริหารความเส่ียงไดทุกกระบวนการตาม
ขั้นตอนไดอยางถูกตอง มีคาเทากับ 0.021 นอยกวา ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 คือ 
  7.1 ชวงอายุ 26-30 ป สวนใหญบอกวา 
(ทําไมได) รอยละ 57.70
  7.2  ชวงอายุ 46 ปขึ้นไป สวนใหญบอก
วา (ทําได) รอยละ 73.10
 8.  ชวงอายุ มีความสัมพันธระหวาง ทาน
สามารถใชกลยุทธ Terminate, Transfer, Treat และ 
Take ไดอยางถูกตอง มีคาเทากับ 0.029 นอยกวา ระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05 คือ 
  8.1  ชวงอายุ 26-30 ป สวนใหญบอกวา 
(ทําไมได) รอยละ 63.50
  8.2 ชวงอายุ 46 ปขึ้นไป สวนใหญบอก

วา (ทาํได) รอยละ 69.20 ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ (Gif-

feth, Hom และ Gaerner (2000, PP.463 - 488) อางอิง
ใน ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550, หนา 44 - 45) ไดกลาว
วา อายกุบัการทาํงาน เปนท่ียอมรับกันวาผลงานของบคุคล

จะลดนอยถอยลงในขณะท่ีมีอายุเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม
สาํหรบับคุคลทีม่อีาย ุ55 ป ขึน้ไปนัน้ ถอืวามปีระสบการณ
ในการทํางานสูงและสามารถจะปฏิบัติหนาที่การงานที่
กอใหเกิดผลผลิตสูงได 



 สมมตุฐิานที ่2 ปจจัยทัศนคตมิผีลตอการจดัทาํ
บริหารความเส่ียง
 1. ดานความเขาใจ ไมสงผลตอกระบวนการ
จัดทําบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. ดานความรูสึก ไมสงผลตอกระบวนการ
จัดทําบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. ดานพฤติกรรมสงผลตอกระบวนการจัดทํา
บริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยนเรศวร คือกระบวนการ
ในความสามารถวิเคราะหจัดทํารายงานการประเมินผล
การบริหารความเส่ียง (NU.RM.10) ไดอยางถูกตอง
มีคาเทากับ 0.031 นอยกวา ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ
กระบวนการในความสามารถทําใหความเสี่ยงลดลง จากที่
ทานทําการวิเคราะหแผนการบริหารความเส่ียง (NU.RM.9) 
ไดอยาง   มปีระสทิธภิาพ มคีาเทากับ 0.49 นอยกวา ระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05 
  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธนวรรธ ตั้ง
สินทรัพยศิริ (2550, หนา 62) กลาววา ผลกระทบจาก
ทัศนคติของพนักงาน (Effect of Employee Attitudes) 
ทัศนคตินับเปนสิ่งชี้วัดถึงพฤติกรรมของบุคลากรไดเปน
อยางดี เพราะเปนสิ่งที่สามารถบงบอกถึงการแสดงออก
ในพฤติกรรมตางๆ ได กลาวคือ ทศันคติตองานในเชิงบวก
จะชวยบงชี้ถึงพฤติกรรมในเชิงสรางสรรคที่จะมีขึ้นในตัว
พนกังาน ตรงขามกับทัศนคติตองานเชิงลบ กจ็ะชวยใหเหน็
พฤติกรรมในเชิงลบไดเชนกัน

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
 1.  มหาวิทยาลัยควรจัดอบรม/Work shop 
เกี่ ยวกับการบริหารความเ ส่ียงใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรในทุกระดับ เพื่อใหทุกคนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญสําหรับการจัดทําการบริหารความเส่ียงและ

เพื่อใหทุกคนไดมีความรูความเขาใจเร่ืองบริหารความเส่ียง
ใหดียิ่งขึ้น โดยใหดําเนินการเปนระยะๆ
 2. การจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง ควร

อยูภายใตกรอบเวลา คือ สกอ. จัดทําสงตามปการศึกษา
ของทุกป และการประกันคุณภาพภายในขณะท่ีประเภท

ความเสี่ยงก็ควรจะตองไดตามขอกําหนดของหนวยงาน
กํากับดูแลดวย แผนการบริหารความเส่ียงจะตองผานงาน

ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการพจิารณาตาํแหนงทางวชิาการ สาํนกังาน
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและให
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาจึงจะครบในข้ันตอนของการ
บริหารความเส่ียง
 3. เชญิวทิยากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและสามารถ
ถายทอดความรูใหหนวยงานเขาใจไดงายและสามารถนาํไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตองและรับใหคําปรึกษาในกรณีที่หนวย
งานที่ยังไมเขาใจ เกี่ยวกับคําปรึกษาตางๆ ในการจัดทํา
บริหารความเส่ียงของแตละหนวยงาน

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป
 1.  ศกึษาปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการปฏิบตังิาน
ดานการบริหารความเส่ียง ของบุคลากรท่ีมีหนาที่ดานการ
จัดทําความเส่ียงภายในหนวยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. ศกึษาการจดัลาํดบัความเสีย่งของหนวยงาน
ตางๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

กิตติกรรมประกาศ
 วิจัยสถาบัน เรื่อง ปจจัยสวนบุคคลและทัศนคติ

ของบคุลากรทีเ่ปนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของคณะ
หนวยงานท่ีมีตอกระบวนการจัดทําบริหารความเส่ียง
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณา 
อนุเคราะหจากคณะกรรมการจัดทําวิจัยสถาบันประจํา
สาํนกังานสภามหาวทิยาลยันเรศวร ทีส่นบัสนนุการดาํเนนิ
งานจัดทําวิจัยสถาบันเปนอยางดียิ่งมาโดยตลอด

 นอกจากนี้ คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย ดร.รัตนะ บัวสนธ ที่ไดกรุณาใหขอคิด 
คาํแนะนาํ ชวยเหลอืในการแนะแนวทางการจดัทาํงานวจิยั

ที่ถูกตอง จึงทําใหงานวิจัยสถาบันดังกลาวเสร็จสมบูรณ
ดวยดี
 ทายน้ี ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการ หัวหนางาน 
และบุคลากร สาํนกังานสภามหาวทิยาลยันเรศวร ทีใ่หกาํลงั
ใจ ความชวยเหลือ แนะนาํ ในการทาํงานวจิยัสถาบนัจนงาน

สําเร็จลุลวงดวยดี
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