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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ผู้วิจัยรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 308 คน ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 240 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.9 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 84.5  โดยตอบข้อท่ี 1 ได้ถูกต้อง
มากท่ีสุด คือ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการท่ีฝ่ายบริหารกําหนดข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีการใช้คําศัพท์ท่ีทําให้เข้าใจแบบเดียวกัน และการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: ความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

Abstract 
 The objectives of the research were to study the level of knowledge about risk 
management of personnel in the Science and Technology field, KhonKaen University and to 
study the level of opinions of personnel in the Science and Technology field, KhonKaen 
University towards applying risk management. The data were collected by using questionnaires 
from 308 personnel working in relation to risk management, the Department of Science and 
Technology, KhonKaen University.  There were 240 respondents, representing 77.9 percent of 
all samples.The results of the research revealed that personnel in the Department of Science 
and Technology, KhonKaen University had knowledge on risk management accounting 84.5%. 
Here, respondents answered question No. 1 most correctly i.e. risk management was a process 
set by the management to use in the preparation of the organization’s strategic plan. 
Analyzing the level of opinion of personnel in Science and Technology field, KhonKaen 
University towards applying risk management found that the level of opinions of personnel in 
Science and Technology field, KhonKaen University towards applying risk management as a 
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whole was in moderate level. While considering each aspect, it was found that the vocabulary 
used in creating mutual understanding and effective communication was at the highest level. 
Keywords: risk, Faculty of Science, KhonKaen University 
 

บทนํา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นํากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการควบคุม

ภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานในทุก
ระดับ และบริหารจัดการความเส่ียงเหล่าน้ันเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนิน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และการพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีเป้าหมายท่ีสําคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่ เกินความจําเป็น เพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา (กองแผนงานสํานักงานอธิการบดี, 2555)  

สภาพปัจจุบันจากการทบทวนวรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ความเสี่ยง  คือ เหตุการณ์หรือการกระทํา
ใด ๆ ความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลในทางลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กร หรือจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จ
ต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท้ังในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้ (นิรภัย, 2551) 
และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระดับ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน ด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อย ส่วนความเสี่ยง
ด้านการเงินและด้านการงบประมาณมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง แต่ในภาพรวมความเสี่ยงท้ัง 4 ด้านมีความเสี่ยงอยู่
ในระดับน้อย (มนสิชา, 2553) การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ปัจจัย
เสี่ยงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี 9 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน ด้านการดําเนินงาน ด้านกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ ด้านกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านร่างกาย ด้าน
ความม่ันใจทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา (ดวงใจ, 2552)  ซ่ึงผู้วิจัย
ได้นําผลจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มาประยุกต์เพ่ือสร้างกรอบในการวิจัย รวมท้ัง
กรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบรายงานการควบคมุภายในและกรอบงานการบริหารความเสี่ยงแนว COSO (กองแผนงาน

สํานักงานอธิการบดี, 2555) 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างย่ิงท่ีจะศึกษาการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันจะเป็นข้อมูลให้คณะวิชาของกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนําไปปรับปรุงการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ควบคุมการดําเนินงานต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ต่อการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ 

 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) เพ่ือสํารวจปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของบุคคล ระดับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และระดับความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ การสํารวจ
เปน็รูปแบบวิธีการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถาม (มนัส, 2544) 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาในการวิจัยเกี่ยวกับการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อายุการทํางาน ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใน 4 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ และการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่  
1) การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 2) การใช้คําท่ีทําให้เข้าใจแบบเดียวกัน 3) การปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 4) การมีกระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง   
5) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 6) การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซ่ึงรวมท้ังการวัดความเสี่ยง 7) การฝึกอบรม
และกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจในกรอบและความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง 
8) การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกําหนดวิธีที่เหมาะสม สําหรับการแปรผลระดับ
ความคิดเห็นมีเกณฑ์ในการพิจารณา(กัลยา,2540) โดยใช้สูตรความของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-
คะแนนต่ําสุด)/จํานวนชั้น = (5-1)/4 = 0.08ซ่ึงสามารถแปลความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00,  3.51–4.50,  2.51–3.50, 1.51–2.50 และ 1.00–1.50 หมายความว่ามี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามลําดับ 
ประชากร 

ประชากรในวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 1,344 คน ได้แก่ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จํานวน 335 คน 
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 395 คน บุคลากรคณะเทคโนโลยี จํานวน 165 คน บุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 353 คน และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 96 คน (ฐานข้อมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เดือนธันวาคม 2557) 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้ฐานการคํานวณตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนประชากรตามสูตรของ Taro 
Yamane’sn =N/((1+N(d2))โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05 และมีระดับความเชื่อม่ัน 95%  (1967 อ้าง
ใน สําเริง และสุวรรณ (2547) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 308 คน จากประชากร จํานวน 1,344 คน   
 การได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบพหุวิธี (multi-stage Random Sampling) คือ การนําเอา
วิธีการสุ่มตัวอย่างหลายวิธีมาใช้ร่วมกันในการศึกษา คือ ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทํา
การเลือกคณะที่อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังหมด 5 คณะ(ตารางท่ี 1) และสุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 



การนําการบริหารความเส่ียงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

56  
 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีปฏิบัติงานท่ีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะ จํานวนบุคลากร(คน) จํานวนตัวอย่าง (n)(คน) 
วิทยาศาสตร์ 395 90 
วิศวกรรมศาสตร์ 353 81 
เกษตรศาสตร์ 335 77 
เทคโนโลยี 165 38 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 96 22 

รวม 1,344 308 
 
พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ใช้พ้ืนท่ีจาก 5 คณะวิชา ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงได้สร้างตามวัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎี 
เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 คําถามข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุการทํางาน  

ตอนท่ี 2  คําถามความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์     
2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) ด้านกระบวนการ ให้เลือกทํา
เคร่ืองหมาย  () ในช่องท่ีกําหนด  มีตัวเลือก 2 คําตอบคือ ใช่ และไม่ใช่ มีข้อคําถาม 10 ข้อ มีเกณฑ์ให้
คะแนน คือ ตอบถูกตามหลักการบริหารความเสี่ยง ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับความคิดเห็นการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ของ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 1) การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง 2) การใช้คําที่ทําให้เข้าใจแบบเดียวกัน 3) การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ท่ีต่อเนื่องสม่ําเสมอ 4) การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 5) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ      
6) การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซ่ึงรวมท้ังการวัดความเสี่ยง 7) การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล
เพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าใจในกรอบและความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง 8) การติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกําหนดวิธีท่ีเหมาะสม โดยคําถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
การสร้างคําถามตามแนวของ Likert (อ้างถึงในสําเริง และสุวรรณ, 2547) มีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ  
 ตอนที่  4  เป็นคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนํา
การบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  

ผลการวิจัย 
คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 240 คน 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการทํางาน ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.2  มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 43.3 เป็นบุคลากรประเภทสายผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มี
อายุการทํางาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 เป็นบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 32.1 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้
ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (n=240) 

คุณลักษณะของบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 81 33.8 
หญิง 159 66.3 

อายุ   
20 – 30 ปี 22 9.2 
31 – 40 ปี 106 44.2 
41 – 50 ปี 84 35.0 
51 – 60 ปี 28 11.7 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 102 42.5 
ปริญญาโท 34 14.2 
ปริญญาเอก 104 43.3 

ประเภทบุคลากร   
ผู้บริหาร 16 6.7 
สายผู้สอน 90 37.5 
สายสนับสนุน 134 55.8 

อายุงาน   
ตํ่ากว่า 5 ปี  35 14.6 
5 – 10 ปี 78 32.5 
11 – 15 ปี 42 17.5 
16 – 20 ปี 52 21.7 
21 ปีขึ้นไป 33 13.8 

คณะวิชา   
คณะเกษตรศาสตร์ 77 32.1 
คณะเทคโนโลยี 18 7.5 
คณะวิทยาศาสตร์ 73 30.4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 25.0 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 5.0 

 
ผลการวิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 240 คน ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 84.5  โดยตอบข้อท่ี 1 ได้ถูกต้องมากท่ีสุด คือ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการ
ท่ีฝา่ยบริหารกําหนดข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อ
การนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้  

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชี้ให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.1 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า การใช้คําศัพท์ท่ีทําให้เข้าใจแบบเดียวกัน การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 รองลงมา คือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การมีกระบวนการ
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2 การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ี
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซ่ึงรวมท้ังการวัดความเสี่ยง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1 
ตามลําดับ ส่วนการฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจในกรอบและ
ความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 3 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (n=240) 

ประเด็นความรู้  

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม  รวม 

ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบผิด 
(ร้อยละ) ร้อยละ 

1. การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีฝ่ายบริหารกําหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร 

96.7 3.3 100 

2. การบริหารความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 

70.8 29.2 100 

3. ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาล 
10 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้ หลักเปิดเผยโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักเสมอภาค/พยายามแสวงหาฉันทามติ 
หลักการมีส่วนร่วม หลักกระจายอํานาจ หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

95.8 4.2 100 

4. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ ใน
เร่ืองของระบบฐานข้อมูลและสารสเทศ 

92.1 7.9 100 

5. ความเส่ียงด้านกระบวนการ เป็นการบริหารความเส่ียงของกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงการออกแบบและนําระบบควบคุมมาใช ้

90.4 9.6 100 

6. หลักธรรมาภิบาลท่ีต้องนํามาวิเคราะห์หาปัจจัยเส่ียง ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความยุติธรรม 
ความสามัคคี ความมปีระสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ ความมุ่งเนน้ผลงาน ความคล่องตัว การทุจริตคอรัปชั่น 

89.2 10.8 100 

7. องค์กรไม่จําเป็นต้องมีการระบุความเส่ียงหรือวางแผนบริหารความเส่ียง หากเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบท่ีไม่ต้องการต่อองค์กรค่อยดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 

86.3 13.8 100 

8. ความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ความเส่ียง
เชิงยุทธศาสตร์ 2) ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ความ
เส่ียงด้านกระบวนการ 

90.80 9.20 100 

9. ความเส่ียงด้านกระบวนการไม่จําเป็นที่จะต้องทําการบริหารความเส่ียง 70.4 29.6 100 
10. หน่วยงานท่ีไม่มีแผนแก้ไขสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยภิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ

สารสนเทศ ถือว่าไม่มีความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
62.1 37.9 100 

รวม 84.5 15.5 100 
 
ตารางท่ี 4 ระดับความคิดเห็นในการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (n=240) 
การนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แปลผล 

1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 3.2 0.914 ปานกลาง 
2. การใช้คําที่ทําให้เข้าใจแบบเดียวกัน 3.3 0.893 ปานกลาง 
3. การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 3.1 0.871 ปานกลาง 
4. การมีกระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง 3.2 0.569 ปานกลาง 
5. การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3.3 0.699 ปานกลาง 
6. การวัดผลการบริหารความเส่ียงซึ่งรวมท้ังการวัดความเส่ียง 3.1 0.730 ปานกลาง 
7. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าใจใน

กรอบและความรับผิดชอบของการบริหารความเส่ียง 
2.7 0.875 ปานกลาง 

8. การติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงด้วยการกําหนดวิธีที่เหมาะสม
การติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงด้วยการกําหนดวิธีที่เหมาะสม 

3.0 0.651 ปานกลาง 

รวม 3.1 0.610 ปานกลาง 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 308 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 77.92 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดร้อยละท่ีมากท่ีสุด คือ เพศหญิง ร้อยละ 66.3 ช่วง
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อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 44.2 ระดับการศึกษาปริญญาเอก ร้อยละ 43.3 เป็นบุคลากรประเภทสายสนับสนุน 
ร้อยละ 55.8 อายุการทํางานระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 32.5 คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 32.1 

ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า บุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 84.46  โดยตอบข้อท่ี 1 ได้ถูกต้องมากท่ีสุด คือ การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการท่ีฝ่ายบริหารกําหนดข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1 เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า การใช้คําศัพท์
ที่ทําให้เข้าใจแบบเดียวกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 รองลงมา 
คือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.2การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซ่ึงรวมท้ัง
การวัดความเสี่ยง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.1ด้านการติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกําหนดวิธีท่ี
เหมาะสม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0  และด้านการฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้พนักงานทุกคน
เข้าใจในกรอบและความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 ตามลําดับ   

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะห์การนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 การนําบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
เฉลี่ยร้อยละ 84.5  โดยตอบข้อท่ี 1 ได้ถูกต้องมากท่ีสุด คือ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการท่ีฝ่ายบริหารกําหนด
ข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของ COSO 2013 
ข้ันตอนท่ี 1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซ่ึงมีความหมายรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ  เช่น จริยธรรม วิธีการทํางานของผู้บริการ
และบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ซ่ึงผู้บริหารต้องมี
การร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสํานึก การตระหนัก และรับรู้เรื่องความเสี่ยง 
และการควบคุมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร (Tachasinkul and Kerdjaroen, 2014, อ้างในคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562) และสอดคล้องกับงานวิจัยของพจนา (2557) ซ่ึงทําวิจัย เร่ือง ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้และทัศนคติเร่ืองการบริหารความเสี่ยงกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสีย่ง
ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับมาก 

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการนํา
การบริหารความเสี่ยงมาใช้ อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อการใช้คําท่ี
ทําให้เข้าใจแบบเดียวกันมากท่ีสุด อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การมี
กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจจิมา (2555) ซ่ึงทําการวิจัย เร่ือง 
การวิเคราะห์ระบบการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยท่ีนําไปสู่การประสบความสําเร็จ มี 7 ปัจจัยดังนี้ 

1) ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความชัดเจนของนโยบายด้านการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
2) การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
3) การวางแผนในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจน 
4) มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
5) การปฏิบัติงานตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 
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6) การให้ความร่วมมือในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงจากบุคลากรภายในองค์การ และ 
7) ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์การได้รับทราบ เพ่ือให้มีความเข้าใจในการดําเนินงานท่ีตรงกัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ คณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรมีการปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ และมีการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรสร้างกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ขับเคลื่อนการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้าใจกรอบและ
ความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอและการติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกําหนดวิธีท่ีเหมาะสม 

2.  ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีหน่วยวิเคราะห์คือ ปัจเจกบุคคล มุ่งศึกษา

ระดับความคิดเห็น คร้ังต่อไปจึงควรให้มีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเน้นศึกษาผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการนําการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้วางแผนกลยุทธ์แล้วสะท้อนผลลัพธ์ขององค์กรได้ดีข้ึนอย่างชัดเจน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิจัยนี้สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และได้ รับการสนับสนุนสถานท่ีในการปฏิบั ติงานจากคณะวิทยาศาสตร์
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  อ้ึงปัญญสัตวงศ์ ท่ีกรุณาให้คําปรึกษา และคําแนะนําในการทําวิจัย คุณจิรวัฒน์ อุ่นโรจน์ 
หัวหน้างานงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คุณภัทรวดี  พลไพรสรรพ์ 
หัวหน้างานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และพิจารณาเนื้อหาเคร่ืองมือในการวิจัย และบุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุกท่าน 
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