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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเสี่ยงในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดท าการบริหารความเสี่ยงในคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการ
สอบถามโดยการบริหารความเสี่ยง ๖ ด้าน โดยการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ผลการการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยครั้งนี้ ได้ก าหนดประเด็นข้อค าถามเป็น ๖ ประเด็น คือ ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ด้านการเรียนการสอน และด้านความหมั่นใจทางการศึกษา 
อยู่ในระดับน้อย 

๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวการบริหารความความเสี่ยง เมื่อพิจารณาประเด็น
ความเสี่ยง ๖ ด้านแล้ว ควรมีแนวทางในการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรมการด าเนินงาน
ต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านการเรียนการสอน ควรหาแนวทางในการลดระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ส่วนงานยอมรับได้  
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Abstract 
The purpose of this research was to study the levels of risks and to create 

a guideline in risk management in the Faculty of Education, Maha 
chulalongkornrajavidyalaya University.  The data were collected from documents and 
interview in 6 items of risk management. The data were analyzed by means (X), 
standard deviation (S.D.) and content analysis. It was found that: 

1. All 6 items in risk management of the Faculty of Education, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University: finance, strategy, management, 
technology and communication, teaching and learning, and educational confidence 
were at the low level.  

2. The comments and suggestions about the management risk, there 
should be ways in managing factors and controlling business operation to reduce the 
causes of each chance in damaging or lacking of efficiency. The risk in finance and 
teaching and learning should be reduced to an acceptable level of risks and a size of 
the damage. 
 
Keywords: Risk Management, Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการบริหารสถาบันการศึกษา หรือสถาบัน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานระดับกระทรวง 
ส่วนงานและหน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ หรือ
ระดับท้องถิ่น ที่สืบเนื่องมาจากนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน เช่น รัฐบาล หากมีการก าหนด
นโยบายสาธารณะขึ้นน ามาบังคับใช้ อาจจะ
น ามาึึ่งความเสี่ยงทางการบริหารด้านการเงิน
ระดับประเทศ และหากนโยบายนั้นไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้การ
ก าหนดนโยบายด้านใด ๆ ออกมาใช้ผู้ก าหนด
นโยบายได้ศึกษาประเด็นและปัจจัยความเสี่ยงมา
ตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ในขั้นตอนการปฏิบัติอาจจะ
เกิดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านต่างๆ ใน
ระหว่างได้ ควรมีการศึกษาปัจจัยของแต่ละระดับ
ของการปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและการบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลต่อการ
น านโยบายนั้นไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ได้และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน
ด้านต่างๆ  

นอกจากนี้ สังคมเรายังอยู่ในโลกที่
กว้างใหญ่ สื่อสารได้ทั่วโลกในเพียงวินาทีเดียว 
ประกอบกับในปัจจุบันมีเหตุการณ์ร้ายแรงเพ่ิม
มากขึ้น ท าให้ เกิดสภาวะความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน จนอาจถือได้ว่ามีความเสี่ยง
ทุกวินาทีในการด ารงชีวิต ในขณะที่ความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ 
ภัยทางเทคโนโลยีและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นทุกวัน ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ การเรียนรู้
จากความสูญเสียของผู้อ่ืน สามารถน ามาใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรตนเองได้เช่นกัน 
ผู้บริหารจึงควรมีความเข้าใจพ้ืนฐานในการ
บริหารความเสี่ยงและจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
สามารถน าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
มั่ นคง  ความเสี่ ย งที่ ไม่ ได้ รั บการจั ดการที่

เหมาะสม อาจน าไปสู่ความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่ง ผล
กระเช่นนี้อาจต่อเนื่องจนท าให้องค์กรเผชิญกับ
โอกาสความสูญเสียที่มโหฬารได้ การบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มจากความ
เข้าใจในความหมายและประเภทของความเสี่ยง 
เพ่ือที่จะได้ เลือกวิธีการประเมินและวิธีการ
จัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่
ละประเภทได ้

การก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการ
บริหารความเสี่ยง ถือเป็นอีกปัจจัยส าคัญส าหรับ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมี
ความเข้าใจแล้วว่า ความเสี่ยงคืออะไร เราก็
สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ ยงได้อย่ าง เหมาะสม การก าหนด
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ ยงไม่
เหมาะสม อาจส่งผลให้องค์กรแบกรับความเสี่ยง
ที่ต่ าเกินไปึึง่ท าให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสเพ่ิมสูงขึ้น 
นากจากนี้ขั้นตอนหลักของการบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับองค์กรที่คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ความผิดพลาดในการประเมินโอกาส
หรือขนาดของความสูญเสียส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร การประเมินความเสี่ยงที่ต่ าไปอาจจะเป็น
ผลให้องค์กรแบกรับความเสี่ยงเอาไว้เองมาก
เกินไป และการประเมินความสูญเสียไว้สูงไปอาจ
เป็นผลท าให้องค์กรมีต้นทุนในการบริหารความ
เสี่ยงที่มากเกินความจ าเป็น 

เนื่องจากความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่
ส าคัญที่ทุกองค์กรต้องเผชิญ และวิธีการในการ
จัดการความเสี่ยงมีความยุ่งยากึับึ้อน ความ
ผิดพลาดและความไม่แน่นอนทางการด าเนินงาน
น ามาึึ่งความเสี่ยงต่อองค์กร เช่น กระบวนการ
ท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดการบันทึก
ข้อมูลทางการเงินผิดพลาด หากองค์กรขาด
กระบวนการตรวจสอบที่ดีด้วย ความผิดพลาด
เหล่านี้สามารถน าไปสู่ความสูญเสียทางการเงินที่
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สูงมากต่อองค์กรได้ เป็นต้น นอกจากความ
ผิดพลาดในเรื่องของกระบวนการด าเนินงาน
ภายในแล้ว ความเสี่ยงจากการด าเนินงานยังอา
จะเป็นผลมาจากโครงสร้างของระบบองค์กร 
ความผิดพลาดของบุคลากร และผลกระทบจาก
เหตุภายนอก ความเสี่ยงจากการด าเนินงานนั้น 
มีความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถ
น ามาึึ่งความเสี่ยงหลาย ๆ ด้าน ของทุกองค์กร 
ทั้งองค์กรทางการศึกษาก็เช่นเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่มีส่วน
ส าคัญในการผลิตก าลังคนของประเทศ องค์
ความรู้ด้านการวิจัย การบริหารวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ การบริหารมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพทางการศึกษาและมีการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องจึงต้องมีการค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยง 
แ ต่ ก า ร จ ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ต้องอาศัยทรัพยากรจ านวนมาก
ในแต่ละปี รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจ านวนมากในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปตามปณิธาน พันธ์กิจ 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ต่างๆ  โดยการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ต้องค านึงถึงปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง
ด้ า น ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
มหาวิทยาลัยมากเกินไป นอกจากนั้น การที่
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
หรือเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ ึึ่งจะมีอ านาจ
ในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย การใช้จ่ายเงินรวมถึงการแสดงหา
ผลประโยชน์จากบางกลุ่ม ึึ่งอาจจะส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาและกระทบถึงค่าเล่า
เรียนของผู้เรียนอย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งหากเกิด

ปัญหาด้านการบริการจัดการศึกษาหรือคุณภาพ
ที่ไม่ได้มาตรฐานและรัฐไม่ได้รับรู้และเข้าไป
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที ก็จะเกิดผลกระทบต่อ
ผู้เรียนโดยตรงได ้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
บริหารความเสี่ยง เพ่ือให้คณะ ส่วนงานและ
หน่วยงานภายในต่างๆ น าไปใช้บริหารความเสี่ยง
ึึ่งคณะครุศาสตร์ได้น าระบบการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในการบริหาร โดยการบริหารปัจจัย
และการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ด าเนินต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละด้านที่คณะ
ครุ ศ าสตร์ จ ะ เกิ ดความ เสี ยหายหรื อขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้
อยู่ในระดับองค์กรยอมรับได้ โดยค านึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแนวทางในการบริหารคณะครุศาสตร์ที่ได้
ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ประสบ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และเป็นการส่งเสริมให้คณะครุศาสตร์มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
โดยก าหนดนโยบายความเสี่ยงของคณะครุ
ศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

๑. เป็นการเตรียมการของคณะครุ
ศาสตร์เพ่ือวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะ
เกิดข้ึน  

๒. ลดความกังวลของบุคลากรและ
ผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการท างาน
ลดลง  

๓. เป็นการวางแผนเพ่ือรองรับ
เหตุการณ์เม่ือเกิดการสูญเสียขึ้น  

๔. เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก  

๕ . เ พ่ือให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย
ปฏิบัติการ เข้าใจหลักการและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง  
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๖. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ

ขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหาร
ความเสี่ยง  

๗. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการ
บริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของคณะครุ
ศาสตร์  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง
การศึกษาการบริหารความเสี่ยงในคณะคณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงของคณะครุศาสตร์ และเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาระดับความเสี่ยงใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดท า
กา รบริ ห ารความ เสี่ ย ง ในคณะครุ ศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขต
โดยบริ หา รคว าม เสี่ ย ง ในคณะครุ ศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน ๖ 
ประเด็น ดังนี้ ๑) ความเสี่ยงด้านการเงิน ๒) 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ๓) ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์  ๔) ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี/การสื่อสาร  ๕) ความเสี่ยงด้านการ
เรียนการสอน และ ๖) ความเสี่ยงด้านความ
มั่นใจทางการศึกษา 
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ป ร ะ ช า ก า ร ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ 

ประกอบด้วย  คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย
สงฆ์ จ านวนรวม ทั้งสิ้น ๕๐๐ รูป/คน การเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บ
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดย
เก็บตัวอย่างจากคณบดี รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย
สงฆ์ จ านวน ๘๖ รูป/คน   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือ
ร วบรวมข้ อมู ล  ึึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งขึ้ น ต าม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการศึกษา โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและ
การได้รับความรู้เรื่องความเสี่ยง   

ส่วนที่ ๒ เป็นค าถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีลักษณะ
เป็นแบบประเมินค่า (Ration Scale)  โดยใช้
มาตราวัดข้อมูล ประเภทมาตราเรียงล าดับ 
(Ordinal scale) โดยมีเกณฑ์การวัดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง คือ  
  ๔ หมายถึง สูงมาก มีโอกาสที่เกิดขึ้น
เกือบทุกครั้ง 
  ๓ หมายถึ ง  สู ง  มี โอกาสในการ
เกิดข้ึนค่อนข้างมาก 
  ๒  หมายถึง  น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น
บางครั้ง 
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  ๑ หมายถึ ง  น้ อยมาก มี โอกาส
เกิดข้ึนแต่นาน ๆ ครั้ง 

เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น พิ จ า ร ณ า
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณใช้หลักของ 
Millers ก าหนดขนาดของชั้นจากค่าคะแนน
เฉลี่ยช่วงชั้น ((Weight Mean Score) ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น = ค่าสูงสุด–ค่าต่ าสุด 
        จ านวนชั้น 
    =  ๔ – ๑  =๐.๗๕ 
        ๔ 

คะแนน เฉลี่ ย   ๐ .๐๑ – ๐ .๗๕ 
หมายถึงความเสี่ยงน้อยมาก 

คะแนน เฉลี่ ย   ๐ .๗๖ – ๑ .๕๐ 
หมายถึง ความเสี่ยงน้อย 

คะแน น เ ฉ ลี่ ย  ๑ . ๕ ๑  – ๒ . ๒ ๖ 
หมายถึง ความเสี่ยงสูง 

คะแนนเฉลี่ย ๒.๒๗ – ๓.๐๐ หมายถึง
ความเสี่ยงสูงมาก 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยง 

 ๔  หมายถึง สูงมาก  ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

 ๓  หมายถึง สูง ไม่สามารถยอมรับ
ได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง 

 ๒  หมายถึง น้อย พอยอมรับได้ 
แต่ต้องมีการควบคุม 

 ๑  หมายถึง น้อยมาก ยอมรับได้ 
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

ระดับความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
ก าหนดเกณฑ์โดยวัดระดับของความเสี่ยง ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๐๐ – ๒.๒๕  มี
ความเสี่ยงน้อยมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๖ – ๔.๕๐  มี
ความเสี่ยงน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ – ๖.๗๕ มี
ความเสี่ยงสูง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๗๖ – ๙.๐๐ มี
ความเสี่ยงสูงมาก 

 
ตารางแสดงการจัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด ระดับ ความหมาย 
น้อยมาก ๑ มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นาน ๆ ครั้ง 

น้อย ๒ มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง   
สูง ๓ มีโอกาสในการเกิดข้ึนค่อนข้างมาก 

สูงมาก ๔ มีโอกาสที่เกิดข้ึนเกือบทุกครั้ง 
 
ตารางแสดงการจัดระดับผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิด ระดับ ความหมาย 
น้อยมาก ๑ ยอมรับได้ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

น้อย ๒ พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม 
สูง ๓ ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง 

สูงมาก ๔ ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
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ตารางแสดงการประมาณระดับความเสี่ยง 

ระดับของโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง 

ระดับผลกระทบ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ยอมรับได้ 
ยอมรับได้ 

มีการควบคุม 

ไม่สามารถยอม
รบได้ ต้อง

จัดการความ
เสี่ยง 

ไม่สามารถ
ยอมรับได้ เร่ง
จัดการความ

เสี่ยง 
(๑) เกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง ๑ (๑) ๒ (๑) ๓ (๑) ๔ (๑) 
(๒) เกิดข้ึนบางครั้ง ๑ (๒) ๒ (๒) ๓ (๒) ๔ (๒) 
(๓) เกิดข้ึนค่อนข้างสูง ๑ (๓) ๒ (๓) ๓ (๓) ๔ (๓) 
(๔) เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง ๑ (๔) ๒ (๔) ๓ (๔) ๔ (๔) 

 
 
๑ หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยง  (๑) ระดับผลกระทบ เช่น โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง ๑ ระดับผลกระทบ (๑) หมายถึง มี
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก สามารถยอมรับความ
เสี่ยงได้ ไม่ต้องจัดการกับคามเสี่ยง 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องในการวิจัย ผู้วิจัยจึงมีการทดสอบความ 
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 
(Reliability) ดังนี้  

๑. การหาความเที่ยงตรง (Validity) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษา 
แนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง โดยการขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจสอบเนื้อหา และ
โครงสร้างแบบสอบถาม ึึ่งมีข้อเสนอแนะ และ
ได้ปรับปรุงแบบสอบถาม  

๒. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย โดยได้ท าการทดสอบความเชื่อมั่น ใช้
ข้อมูลในการทดสอบ จ านวน ๓๐ ชุด กับกลุ่ม

ตัวอย่างเป้าหมาย (Try – Out) แล้ว น า
แบบสอบถามส่วนที่ ๒ คือ ค าถามเกี่ยวกับความ
เสี่ยงมาหาความเชื่อม่ัน โดยวิธีของ Cronbach’s 
Alpha (ศิริชัย พงษ์วิชัย, ๒๕๕๐, หน้า ๑๕๐) ใน
โป รแกรมส า เ ร็ จ รู ปทา งสถิ ติ  ( Statistical 
Software)  

 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล

โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
คณะครุศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน
ทั้งสิ้น ๘๖ ชุด โดยจะด าเนินการในช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิ เคราะห์ความคิด เห็นด้ าน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบ 
ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย (Mean) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถาม ดังนี้ 
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๑. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยสถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 

๒. วิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดค่าโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง กับค่าระดับของผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยง โดยเกณฑ์ในการจัดล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษาการ
บริหารเสี่ยงในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผู้ศึกษาขอสรุปผลที่
เป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๑. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นบรรพชิต ๔๕ 
รูป เป็นคฤหัสถ์ ๔๑ คน มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ 
ปี จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นส่วนใหญ่ 
มีต าแหน่งวิชาการ อาจารย์เป็นส่วนใหญ่ มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมา
เป็นเวลา ๑๑-๑๕ ปี และได้รับความรู้เรื่องการ
บริหารความเสี่ยงอยู่ในช่วง ๑-๓ ครั้ง  

๒. การวิเคราะห์การบริหารความ
เสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จากการศึกษา พบว่า การ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ 
ได้ก าหนดประเด็นข้อค าถามเป็น ๖ ประเด็น คือ 
ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ด้านการเรียนการ
สอน และด้านความหมั่นใจทางการศึกษา เมื่อ
พิจารณาแต่ละประเด็นได้ ดังนี้ ๑. ด้านการเงิน 
โดยรวมมีความเสี่ยงในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๕๖ ๒. ด้านกลยุทธ์ โดยรวมมีความ
เสี่ยงในระดับน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๑.๘๐ ๓. ด้านการด าเนินงาน โดยรวมมีความ

เสี่ยงในระดับน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๑.๔๗  ๔. ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร โดยรวมมี
ความเสี่ยงในระดับน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๑.๙๘ ๕. ด้านการเรียนการสอน โดยรวม
มีความเสี่ยงในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๒.๓๐ และ ๖. ด้านความมั่นใจทางการศึกษา
โดยรวมมีความเสี่ยงในระดับน้อยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๐๐ 

๓. แนวทางในการจัดท าการบริหาร
ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ๖ 
ด้านแล้ว ควรมีแนวทางในการบริหารปัจจัยและ
การควบคุมกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือ
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
หรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยเฉพาะ
ด้านการเงินและด้านการเรียนการสอน ควรหา
แนวทางในการลดระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ส่วนงานยอมรับได้ 
 
 
อภิปรายผล 

จากการค้นพบในการศึกษา เรื่อง 
“ศึกษาการบริหารเสี่ ยงในคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
พบว่า  

๑. ความเสี่ยงด้านการเงินของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย การแสดงความคิดเห็นในภาพรวมการ
บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน มีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับน้อย แสดงว่าการบริหารงานของคณะครุ
ศาสตร์สามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  แต่ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติ งานใน
รายละเอียด 

๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย การแสดงความคิดเห็นในภาพรวมด้าน
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กลยุทธ์ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมาก  แสดง
ว่าการบริหารงานด้านกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์ 
สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ต้องการ
จัดการและการควบคุมเพ่ิมเติมงานดังกล่าว 

๓. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย การแสดงความคิดเห็นใน
ภาพรวมด้านการด าเนินงาน มีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับน้อยมาก แสดงว่าการบริหารงานด้านการ
ด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ สามารถยอมรับ
ความเสี่ยงได้ โดยไม่ต้องการจัดการและการ
ควบคุมเพ่ิมเติมงานดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี การ
สื่อสารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย การแสดงความคิดเห็นใน
ภาพรวมด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร มีความเสี่ยง
อยู่ในระดับน้อยมาก แสดงว่าการบริหารงานด้าน
เทคโนโลยี  การสื่อสารของคณะครุศาสตร์ 
สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ต้องการ
จัดการและการควบคุมเพ่ิมเติมงานดังกล่าว 

๕. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย การแสดงความคิดเห็นใน
ภาพรวมด้านการเรียนการสอน มีความเสี่ยงอยู่
ในระดับน้อย แสดงว่าการบริหารงานของคณะ
ครุศาสตร์สามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ แต่ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานใน
รายละเอียด 

๖ .  ความ เสี่ ย งด้ านความมั่ น ใ จ
ทางการศึกษา การสื่อสารของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การ
แสดงความคิดเห็นในภาพรวมด้านความมั่นใจ
ทางการศึกษา มีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมาก 
แสดงว่าการบริหารงานด้านความมั่นใจทางการ
ศึกษา ของคณะครุศาสตร์ สามารถยอมรับความ

เสี่ยงได้ โดยไม่ต้องการจัดการและการควบคุม
เพ่ิมเติมงานดังกล่าว 

ึึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มนสิ
ชา แสวัง ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พบว่า การบริหาร
ความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ด าเนินงาน และด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
มีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย ึึ่งมีสามารถยอมรับ
ความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงาน
ในด้านดังกล่าว และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อังคณา ศรีสวัสดิ์  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ยอมรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการที่ส่งผลต่อโอกาสที่เกิดความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์จ ากัด (บสก) พบว่า การปฏิบัติ
ต ามกระบวนการบริ ห ารคว าม เสี่ ย งด้ าน
ปฏิบัติการในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับการ
ปฏิบัติการบางครั้ง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ในด้านก าหนดนโยบายด้านกระบวนการ
และวิธีการปฏิบัติการ และด้านระบบสนับสนุนมี
ระดับการปฏิบัติบางครั้งเช่นกัน ส่วนด้านธรรมภิ
บ าล ในอ งค์ ก รมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ป ร ะจ า 
สม่ าเสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ 
ช่วยตระกูล ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยง
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจัยความเสี่ยงด้าน
การเรียนการสอนควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง
โดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงรวมไปถึงถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจัย
ความเสี่ยงด้านการเงินควรใช้วิธีการบริหารความ
เสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการห้อง
กันความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านความมั่นใจ
ทางการศึกษาควรใช้วิธีการควบคุมและหา
มาตรการในการห้องกันความเสี่ยงรวมถึงส่วน
ร่ ว ม ภ า คี  คื อ  ชุ ม ช น  ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
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ผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สาวิตรี ง้วนหอม ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความเสี่ยง
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ พบว่า ปัจจัยความ
เสี่ยงในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงความเสี่ยง
ด้านวัสดุทรัพยาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ประสิทธิภาพทางการเงิน ด้านปั้ญหาเศรษฐกิจ 
ด้านผลผลิตและบริการ ด้านบุคลากร ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา ตามล าดับ 

๗. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อันดับแรกควรจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยงโดยให้ความส าคัญต่อความ
เสี่ยงด้านการเงิน โดยเฉพาะการขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ต่อ
หน่ ว ย ง านต้ นสั ง กั ด ให้ ไ ด้ รั บต ามก าหน ด
ระยะเวลาที่ตั้งไว้ในแผนอันจะท าให้งานไม่บรรลุ 
อีกทั้งการตัดสินใจด้านการใช้จ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนไม่ถูกต้อง และความเสี่ยงด้าน
การเรียนการสอน โดยเฉพาะการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับนิสิต และการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอกคณะครุศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้  

การบริหารความเสี่ยงของคณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกัน
และลดสาเหตุที่จะเกิดความเสี่ยง โดยให้ระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือก าลังจะเกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับที่คณะครุศาสตร์สามารถยอมรับได้ โดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและภารกิจของ
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ ที่ ป ฏิ บั ติ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

มหาวิทยาลัย ึึ่งจากการค้นพบครั้งนี้ ความเสี่ยง
ของคณะครุศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับน้อยมาก 
ในแต่ละด้านของการค้นพบ มีบางด้านที่อยู่ใน
ระดับน้อย ึึ่ งต้องมีกิจกรรมควบคุมในการ
ปฏิบัติในทุกด้าน เพ่ือเลือกใช้ให้ได้เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์และ
เสนอแนะเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน คณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรพิจารณาควบคุมให้สามารถยอมรับ
ได้ โดยเฉพาะประเด็นคณะครุศาสตร์มีภาวะ
ความเสี่ยงจากการขาดกระแสเงินสดที่เพียงพอ
ในการด าเนินงาน ประเด็นคณะครุศาสตร์มีภาวะ
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินตามระยะเวลา ท าให้
มีปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงิน และประเด็นใน
อนาคตคณะครุศาสตร์มีภาวะความเสี่ยงด้าน
งบประมาณรายรับที่ไม่พอเพียงกับรายจ่าย 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรพิจารณารักษาระดับความเสี่ยงโดย
ไม่ต้องการจัดการเพ่ิมเติม โดยเฉพาะประเด็น
คณะครุศาสตร์มีภาวะความเสี่ยงต่อการส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และ
ประเด็นคณะครุศาสตร์มีภาวะความเสี่ยงต่อ
จ านวนอาจารย์ผู้สอน (ประจ า) ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรพิจารณารักษาระดับความเสี่ยงโดย
ไม่ต้องการจัดการเพ่ิมเติม โดยเฉพาะประเด็น
งานวิจัยของคณะครุศาสตร์มีภาวะความเสี่ยงใน
ด้านความมีคุณภาพและความเป็นเลิศของคณะ 
และประเด็นการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากลของคณะครุศาสตร์ 
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๔. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีการ

สื่อสาร คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ควรพิจารณารักษาระดับความ
เสี่ยงโดยไม่ต้องการจัดการเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
ประเด็นข้อมูลสารสนเทศของคณะครุศาสตร์ 
และประเด็นคณะครุศาสตร์มีภาวะความเสี่ยงน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

๕. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรพิจารณาควบคุมให้สามารถยอมรับ
ได้ โดยเฉพาะประเด็นคณาจารย์ใช้เวลาในการ
เ รี ยนการสอนในการท า งานนอกภารกิ จ  
ประเด็นคณาจารย์มีภาวะความเสี่ยง ด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเขียนโครงสร้าง
รายละเอียดรายวิชา และประเด็นคณาจารย์มี
ภาวะความเสี่ยงในการน าผลการวิจัยมาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

๖.  ความ เสี่ ย งด้ านความมั่ น ใ จ
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรพิจารณารักษา
ระดับความเสี่ยงโดยไม่ต้องการจัดการเพ่ิมเติม 
โดยเฉพาะประเด็นคณะครุศาสตร์มีภาวะความ
เสี่ยง ด้านระบบการดูแลความปลอดภัยให้นิสิต 
และประเด็นคณะครุศาสตร์มีภาวะความเสี่ยง 
การให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรน าผลการศึกษา
ครั้งนี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในระดับ
ยุทธศาสตร์การบริหารคณะครุศาสตร์  เ พ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดทิศทางในการพัฒนาคณะ
ครุศาสตร์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

จากการศึกษาการบริหารความเสี่ยง
ในคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ทั้ง ๖ ด้าน จึงขอเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

๑ .  คณะครุ ศ าสต ร์  ค ว ร ศึ กษ า
ประเด็นและปัจจัยความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ เช่น 
ด้านวัสดุทรัพยการ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านผลผลิตและบริการ ด้านบุคลากร 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย ด้ านการ เมืองแลกฎหมาย ด้ าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่สามารถบริหาร
จัดการตัวเองได้ 

๒. ควรศึกษาการก าหนดระดับความ
เสี่ ย งที่ ส ามารถยอมรับ ได้ ในแต่ด้ าน  โดย
ก าหนดให้สอดคล้องกับโครงการและกิจกรรม
ของคณะครุศาสตร์ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงในแต่ด้านของคณะครุศาสตร์
ต่อไป 
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