
วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม – ธันวาคม  2557 

  Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 39 July – December , 2014 

49 

การพัฒนาคู
มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
The The Development for Risk  Management  Manual, Chandrakasem  Ratchabhat University 

 

ชยาภา  อัตชู1 
Chayapa  Attachoo1 

 

บทคัดย
อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) ศึกษาปKญหาและแนวทางการพัฒนาคูRมือการบริหาร
จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) สรWางคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3) ประเมินความพึงพอใจตRอการใชWคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กลุRมตัวอยRางที่ใชWในการวิจัย รวมทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งไดWมาโดย        
การเลือกแบบเจาะจง คือ อาจารยD 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 30 คน เครื่องมือที่ใชW ไดWแกR 
แบบสัมภาษณDการสนทนากลุRม และแบบประเมินความพึงพอใจ มีคRาความเช่ือม่ัน 0.92 วิเคราะหD
ขWอมูลโดยใชWสถิติพื้นฐาน ไดWแกR ความถี่ รWอยละ คRาเฉลี่ย สRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหD
ขWอมูลเชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบวRา 1) ปKญหาและแนวทางการพัฒนาคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง ไดWแกR 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไมRมีตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการลดความเสี่ยง ไมRมีการแสดง  
ความเช่ือมโยงกับเกณฑDการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 แบบฟอรDมมีความซ้ําซWอน    
ปKญหาเนื้อหา องคDประกอบในคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง ไดWแกR ไมRมีคํานิยามศัพทD  ไมRมีตัวอยRาง 
หรือกรณีศึกษาตามขั้นตอน ไมRมีคําอธิบายแสดงการเช่ือมโยงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ไมRมีคําอธิบายใชWสูตรคํานวณระดับความเสี่ยง ไมRมี Flow chart ไมRมีปฏิทิน       
การปฏิบัติงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2) สรWางคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบ
และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน มีตัวอยRางวิธีการระบุความเสี่ยง วิธีกําหนดปKจจัย 
และมี Flow chart ปฏิทิน คํานิยามศัพทD มีการอธิบายความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการควบคุมภายใน 3) ผลการประเมินความพึงพอใจตRอการใชWคูRมือที่สรWางขึ้น อยูRในระดับมาก    
(�̅	= 3.87 , S.D. = .316 ) 
 คําสําคัญ: การพัฒนา คูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 

 The purpose of this research were to 1) study problem and guidelines for Risk 
Management Manual Development Chandrakasem Ratchabhat University, 2) create the Risk 
Management Manual, Chandrakasem Ratchabhat University and 3) evaluate the satisfaction 
with Risk Management Manual, Chandrakasem Ratchabhat University usage.Sampled group 
in this research included 38 persons. It received from an intentional selection by 8 of 
instructor and 30 of University staff. The reliability variable is 0.92 and use the data analysis 
by basic statistics as following: frequency, percentage, standard deviation and content 
analysis. 
 The research results found that 1) the problem and guidelines for Risk Management 
Manual Development have the system problems which were, first, risk management plan 
did not have the indicator for evaluate risk reduction result. Second, risk management 
process did not show the correlation with internal quality assurance criteria (2010 B.E.). 
Third, form was complex and lacking of collaboration for holding plan. Fourth, problem and 
content in the manual did not have explanation thoroughly about knowledge, risk basic and 
management, glossary, example or case study, flow chart plan, explanation about  the 
correlation between Risk  Management plan and internal control report, including the 
explanation how was happen of formula calculation, the absence of guideline management 
plan and the operational calendar along with the risk management plan  2) the manual 
creation should have the system and risk management plan clearly, including form, risk 
identification method, thinking method, project factor identification method, flow chart, 
calendar, glossary, the explanation of correlation with educational quality assurance and the 
internal control report operation in manual 3) The satisfied result is good result by having 
frequency score 3.87 and standard deviation .316 
 Keywords: The Development, for Risk Management Manual, Chandrakasem Ratchabhat 

University 
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บทนํา 
 การบริหารความเสี่ยงเปuนสRวนหน่ึงของ
การบริหารจัดการองคDกร เปuนเร่ืองสRวนรวมท่ี    
ทุกคนในองคDกร ต้ังแตRคณะกรรมการ ผูWบริหาร
ระดับสูง จนถึงบุคลากรทุกคนควรไดWมีสRวนรRวมใน
การวิเคราะหDในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเช่ือมโยง
สัมพันธDกับการกําหนดกลยุทธD นโยบาย แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององคDกร (สํานักงาน
อัยการสูงสุด. 2555 : 1) 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผRนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตร 3/1 บัญญัติ
วRา “การบริหารราชการตWองเปuนไปเพื่อประโยชนD
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตRอภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุWมคRาในเชิงภารกิจ 
แหRงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหนRวยงานท่ีไมRจําเปuน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหWแกRทWองถิ่น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ        
การตอบสนอง ความตWองการของประชาชน              
มีผูWรับผิดชอบตRอผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพ
การใหWบริการจึงเปuนแนวทางหน่ึงท่ีจําเปuนอยRางย่ิง
เพื่อใหWการบริหารราชการเปuนไปอยRางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถตอบสนองความตWองการของประชาชน 
ในการปฏิบัติหนWาท่ีของสRวนราชการตWองใชWวิธีการ
บริหารกิจการบWานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยRางย่ิงใหW
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูWปฏิบัติราชการ         
การมีสRวนรRวมของประชาชน การเปzดเผยขWอมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ท้ังน้ีตามความเหมาะสมของแตRละภารกิจ”  
(กลุRมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง, 2556: 1-2) 

พระราชกฤษฎีกาวRาดWวยหลักเกณฑDและ
วิธีการบริหารกิจการบWานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
มาตรา 12 กําหนดวRาเพื่อประโยชนDในการปฏิบัติ
ราชการใหWเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตRอ
คณะรัฐมนตรี เพื่ อกํ าหนด มาตรการกํ ากับ      

การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลง
เปuนลายลักษณDอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และ
มาตรา 45 กําหนดใหWสRวนราชการจัดใหWมีคณะ    
ผูWประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสRวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ คุณภาพการใหWบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูWรับบริการ ความคุWมคRาในภารกิจ ท้ังน้ี
ตามเกณฑD วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผRนดิน
วRาดWวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผRนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วRาดWวยการตรวจเงินแผRนดิน พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหW
หัวหนWาหนRวยงานภาครัฐ ใชWการบริหารความเสี่ยง
เปuนแนวทางและหลักปฏิบัติในการจัดวางระบบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหRงชาติ พ.ศ. 
2542 แกWไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดWกําหนด
จุดมุRงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ี
มุRงเนWนคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียด
ไวWใน หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบดWวย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพื่อใชW เปuนกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและ
กําหนดใหWสถานศึกษาทุกแหRงตWองไดWรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยRางนWอย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ป� 
โดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคDการมหาชน) หรือเรียกช่ือ
ยRอวRา “สมศ.”  

ดังนั้น สถานศึกษาจึงตWองมีการประกัน
คุณภาพตามเกณฑDของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยทําหนWาท่ีใน
การกํากับ ดูแลการดําเนินงานในมหาวิทยาลัยใหWมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปKจจัยท่ีจะทําใหW
องคDกรมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ไดWแกR 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขWอมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เพื่อ
สัมฤทธ์ิผลตามเป~าหมายท่ีกําหนด โดยใชWหลัก 
การบริหารจัดการบWานเมืองและสังคมท่ีดี (Good 
governance) 

เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยRาง
รวดเร็ว และสภาพแวดลWอมตRางๆ ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม และ     
การแขRงขั้น ทําใหWองคDการท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน
ตWองปรับตัว และพรWอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง  
เพื่อใหWเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน
การดําเนินงานตRางๆ จึงตWองระมัดระวัง ดWวย    
การดําเนินการอยRางโปรRงใส และนําทรัพยากรท่ีมีอยูR
ใ ชW ใ หW เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช นD สู ง สุ ด  แ ล ะ คํ า นึ ง ถึ ง          
ความรับผิดชอบตRอสังคม  
 จากเหตุผลและความจําเปuนดังกลRาว
ขWางตWน สํานักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเปuนผูWสอบทาน
แผนบริหารความเสี่ยงของหนRวยรับตรวจใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเปuน
ผูWจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน แลWวรายงานตRอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา มีการนําผลการประเมิน และขWอเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยไปใชWในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหDความเสี่ยงในป�ถัดไป   

จากการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง
ของหนRวยรับตรวจ พบปKญหาวRา หนRวยรับตรวจ
หลายหนRวยงานยังไมRเขWาใจถึงขั้นตอนกระบวน  
การวิเคราะหDความเสี่ยง ไมRทราบถึงความเสี่ยงท่ี
แทWจริงของหนRวยงาน แผนการบริหารความเสี่ยง
ไมRสามารถท่ีจะลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นแกRหนRวยรับ

ตรวจไดW จ ึง ทํา ใหWผู Wว ิจ ัย เห ็นวRาสภาพปKญหา
ดังกลRาวของหนRวยรับตรวจจะเปuนอุปสรรคตRอ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ซึ่งจะทําใหWเกิดความเสียหายแกRการบริหารงาน  
ท้ังในปKจจุบันและอนาคต 
 ดังน้ัน ผูW วิจัยจึงเห็นความจําเปuนของ
พัฒนาคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ท้ัง น้ีเพื่อชRวยสRงเสริมและ
สนับสนุนใหWหนRวยรับตรวจและมหาวิทยาลัยมี          
การบริหารความเสี่ยงอยRางเปuนระบบ การดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคD ตลอดจนลดความเสี่ยงตRางๆ  
ท่ีอาจเกิดขึ้นใหWอยูRในระดับท่ียอมรับไดW 
 

วัตถุประสงคIของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปKญหาและแนวทางการพัฒนา
คูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
 2. เพื่อสรWางคูRมือการบริหารจัดการ        
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจตRอการใชW
คูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ
มตัวอย
าง 

 ประชากรท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี ประชากร 
คือ ผูWเกี่ยวขWองกับการดูแลรับผิดชอบงานบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหนRวยงานตRางๆในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ไดWแกR อาจารยD จํานวน 8 คน 
และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 30 คน รวม
ท้ังสิ้น 38 คน   
 กลุRมเป~าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 
38 คน ประกอบดWวย 
  1. อาจารยD จํานวน 8 คน คณะละ 1 คน 
ไดWแกR คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะศึกษาศาสตรD  คณะมนุษยศาสตรDและ
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สังคมศาสตรD คณะวิทยาศาสตรD บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัยการแพทยDทางเลือก ศูนยDการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
 2. บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 30 คน 
หนRวยงานละ 2 คน ไดWแกR คณะเกษตรและชีวภาพ 
คณะวิทยาการจั ดการ  คณะ ศึกษาศาสตรD       
คณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD คณะวิทยาศาสตรD 
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการแพทยDทางเลือก  
ศูนยDการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสRงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
สํา นัก ศิลปะและ วัฒนธรรม สํา นักงานสภา
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ตัวแปรที่ใชMในการวิจัย 
    1. ตัวแปรตMน คือ คูRมือการบริหารจัด    

การความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 2. ตัวแปรตาม  คือ ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจตRอการใชWคูRมือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล
คร้ังน้ี ประกอบดWวย 
  1. แบบสัมภาษณDแบบมีโครงสรWางเกี่ยวกับ
ปK ญ ห า แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า คูR มื อ            
การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จํานวน 1 ฉบับ  
  2. คูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 1 เลRม 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจตRอคูRมือ
การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จํานวน 1 ฉบับ มีคRาความเช่ือม่ัน 0.92  

  

 การรวบรวมขMอมูล 
        ผูWวิจัยไดWดําเนินการเก็บรวบรวมขWอมูล
ตามลําดับดังน้ี 
  1. ผูWวิจัยทําหนังสือบันทึกขWอความเพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขWอมูลกับกลุRมตัวอยRางท่ีเปuน
อาจารยD และเจWาหนWาท่ี ท่ีเกี่ยวขWองกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามวันเวลาท่ีกําหนด 
  2. ผูWวิจัยทําการเก็บรวบรวมขWอมูลกับ
กลุRมตัวอยRาง โดยเก็บรวบรวมขWอมูลระหวRางวันท่ี 
1-31 มีนาคม พ.ศ.2557 พรWอมช้ีแจงขั้นตอนตRางๆ 
ในการทําแบบสัมภาษณDและแบบประเมินกับกลุRม
ตัวอยRาง 
  3. ผูWวิจัยเก็บรวบรวมแบบสัมภาษณDและ
แบบประเมินคืนจากกลุRมตัวอยRาง โดยตรวจสอบ 
ความสมบูรณDของแบบสอบถามจากกลุRมตัวอยRาง
ทุกคน พรWอมท้ังตรวจสอบการรับคืนวRาครบถWวน
ตามจํานวนแบบสอบถามท้ังหมดหรือไมR  

 การวิเคราะหIขMอมูล 
 1. หาคRาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาโดย
พิจารณาคRาดัชนีความสอดคลWอง (Item-Objective 
Congruency Index) 
 2. หาคRาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
วิเคราะหDขWอคําถามเปuนรายขWอ โดยใชW Item-Total 
Correlation โดยใชWสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธDของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) 
 3. หาคRาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
โดยใชW สูตรการหาคRาสัมประสิทธ์ิแบบแอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach) 
 4. การวิเคราะหDความพึงพอใจของคูRมือ

การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใชWคRาเฉลี่ย (�̅)
และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ผลการวิจัย 

 1. ปKญหาและแนวทางในการพัฒนาคูRมือ
การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
 จากการวิเคราะหDขWอมูลจากการสนทนา
กลุRม (Focus Group) จากประชากรกลุRมเป~าหมาย 
จํานวน 9 คน พบวRา  
 1 . 1  ปK ญ ห า ใ น ก า ร พั ฒ น า คูR มื อ       
การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
 1.1.1 ปKญหาระบบและขั้นตอน    
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.1.2 ปKญหา เนื้อหา องคDประกอบ      
ในคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1 .1 .3  ปKญหาระบบและขั้นตอน   
การบริหารจัดการความเสี่ยง ไมRชัดเจน ไมRละเอียด 
ไมRมีตัวช้ีวัดเพื่อประเมินใหWทราบวRาความเสี่ยง
ลดลงหรือไมR ไมRมีการแสดงความเช่ือมโยงกับ
เกณฑDการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.
2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
 1.1.4 ตารางแบบฟอรDมมีความซ้ําซWอน 
 1.1.5 ขาดความรRวมมือในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.2 ปKญหา เนื้อหา องคDประกอบใน
คูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังน้ี 
 1.2.1 ไมRมีคําอธิบายอยRางละเอียด
เกี่ยวกับความรูWพื้นฐานความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสี่ยงเปuนพื้นฐานเบ้ืองตWน 
  1.2.2 ไมRมีคํานิยามศัพทD 
 1.2.3 ไมRมีตัวอยRาง หรือ กรณีศึกษา 
แสดงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอน 
 1 . 2 . 4  ไมR มี คํ าอ ธิบายการแสดง     
การเช่ือมโยงระหวRางแผนการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน วRามี
ความเช่ือมโยงกันอยRางไร  

 1.2.5 ไมRมีคําอธิบายการวิ เคราะหD
ความเสี่ ยงโดยใชW สูตรการคํานวณ วRาระดับ   
ความเสี่ยงไดWมาอยRางไร 
 1.2.6 ไมRมี Flow chart ในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีชัดเจน 
 1.2 .7 ไมRมีคํ าอธิบายการแสดง 
ความเช่ือมโยงการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กับการการประกันคุณภาพ (สกอ.) ตัวบRงช้ีท่ี 7.4 
ไวWในคูRมือ 
 1.2.8 ไมRมีปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2. แนวทางในการพัฒนาคูRมือการบริหาร
จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 จากการท่ีผูWวิจัยไดWวิเคราะหDปKญหาและ
แนวทางในการพัฒนาคูRมือการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อใหW
การพัฒนาคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปuนไปอยRางมี
ประสิทธิภาพ ผูWวิจัยไดWนําแนวทางดังกลRาวขWางตWน
มาพัฒนาคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
จัดทําเปuนคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับ
ปรับปรุง ซึ่งมีองคDประกอบตRางๆ ในประเด็น
ดังตRอไปน้ี 
 คูRมือบริหารจัดการความเสี่ยง ควรมี
ระบบและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี
ชัดเจนไวWในคูRมือ ไดWแกR ขั้นตอนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แนวการคิดวิเคราะหDการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ควรมีแบบฟอรDม ตัวอยRางวิธีการระบุ
ความเสี่ยง วิธีคิด วิธีกําหนดปKจจัย โครงการ และ
มี Flow chart ปฏิทินการจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ความหมายคํานิยามศัพทD ท่ีชัดเจนไวW
ในคูRมือ และมีการอธิบายความเช่ือมโยงแผน    
การบริหารจัดการความเสี่ยงกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจัดรายงานการควบคุมภายใน 
ไวWในเลRมคูRมือ 
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   3. ผลการประเมินความพึงพอใจตRอการใชW
คูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

ก ลุR ม ตั วอยR า งมี ร ะ ดับความ เ ห็นตR อ       
การประเมินคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยภาพรวม อยูRใน
ระดับมาก โดยมีคRาเฉลี่ย และสRวนเ บ่ียงเบน

มาตรฐาน (�̅= 3.87, S.D. = .316) เมื่อพิจารณา เปuน

รายขWอ พบวRา ทุกขWออยูRในระดับมาก      โดย
เรียงลําดับจากมากไปนWอย 3 ลําดับ ดังน้ี 
 1. องคDประกอบของเนื้อหามีความพึงพอใจ
อยูRในระดับมาก โดยมีคRาเฉลี่ย และสRวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (�̅= 3.97 , S.D. = .352) 
 2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ หD ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ         
การควบคุมความเสี่ยง มีความพึงพอใจอยูRในระดับ

มาก (�̅= 3.92 , S.D. = .537) 
 3. ขั้นตอน (ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการความเสี่ยง) มีความพึงพอใจอยูRในระดับ

มาก (�̅= 3.89 , S.D. = .443) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผล
ประเด็นสําคัญดังน้ี 
  1. จากผลการวิจัยพบวRา ปKญหาและ
แนวทางในการพัฒนาคูRมือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดWแกR 
ปKญหาขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงไมRชัดเจน 
ไมRละเอียด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ไมRมี
ตัวช้ีวัดเพื่อประเมินใหWทราบวRาความเสี่ยงลดลง
หรือไมR กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ไมRมี
การแสดงความเช่ือมโยงกับเกณฑDการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาราง
แบบฟอรDมมีความซ้ําซWอน ขาดความรRวมมือใน         
การจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไมRมี

คําอธิบายอยRางละเอียดเกี่ยวกับความรูWพื้นฐาน
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเปuนพื้นฐาน
เบ้ืองตWน ไมRมีคํานิยามศัพทD ไมRมีตัวอยRาง หรือ 
ก ร ณ ีศ ึก ษ า  แ ส ด ง ก า ร จ ัด ทํา แ ผ น บ ร ิห า ร    
ความเสี่ยงตามขั้นตอน ไมRมีคําอธิบายการแสดง      
การเช่ือมโยงระหวRางแผนการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในวRามี
ความเช่ือมโยงกันอยRางไร ไมRมีคําอธิบาย        
การวิเคราะหDความเสี่ยงโดยใชWสูตรการคํานวณวRา
ระดับความเสี่ยงไดWมาอยRางไร ไมRมี Flow chart   
ในการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี
ชัดเจน ไมRมีคําอธิบายการแสดงความเช่ือมโยง 
การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ ยงกับ     
การประกันคุณภาพ (สกอ.) ตัวบRงช้ีท่ี 7.4 ไวWในคูRมือ
ไมRมีปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

 2. แนวทางการพัฒนาคูRมือการบริหาร
จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยฯ ควรใหWมีการปรับปรุงคูRมือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใหWมีความถูกตWองสมบูรณD 
ครบถWวน และสะดวกตRอผูWปฏิ บั ติงาน ซึ่ งคูRมือ      
การบริหารจัดการความเสี่ยงควรประกอบไปดWวย
ประเด็นดังตRอไปน้ี 
 2.1 ควรมีระบบและขั้นตอนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีชัดเจนไวWในคูRมือ ไดWแกR ขั้นตอน
การบริหารจัดการความเสี่ยง แนวการคิดวิเคราะหD
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.2 ควรมีแบบฟอรDม ตัวอยRางวิธีการ
ระบุความเสี่ยง วิ ธีคิด วิ ธีกําหนดปKจจัยเสี่ยง    
โดยละเอียด 
 2.3 ควรมี Flow chart กระบวนการ
จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีชัดเจน 
 2 . 4  ควรมีปฏิ ทินการจั ด ทําแผน           
การบริหารความเสี่ยง 
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 2.5 ควรมีคํานิยามศัพทDท่ีชัดเจนไวWใน
คูRมือ 
 2.6 ควรมีการอธิบายความเช่ือมโยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดรายงาน การควบคุม
ภายใน ไวWในเลRมคูRมือ 
 2.7 แบบฟอรDมการรายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ตWองมีการรายงานผลหลัง    
การควบคุมความเสี่ ย ง  วR าห ลัง ดํา เ นินการ     
ความเสี่ยงลดลงหรือไมR  
 สอดคลWองกับคํากลRาวของปรีชา   
ชWางยืน และคนอื่นๆ. (2539: 132) ท่ีกลRาวถึง
ลักษณะ ท่ีดี ของคูR มื อ  ตWองมีความชัดเจนใหW
ร ายละ เ อี ยดค รอบค ลุม  เพื่ อ ใ หW ผูW อR า น เกิ ด       
ความเขWาใจแจRมแจWง การเขียนคูRมือตWองครอบคลุม
ประเด็นตRางๆ ดังน้ี ควรระบุใหWชัดเจนวRาคูRมือน้ัน
เปuนคูRมือสําหรับใคร ใครเปuนผูWใชW กําหนดวัตถุประสงคD
ใหWชัดเจน คูRมือน้ีชRวยผูWใชWไดWอยRางไร ควรมีหลักการ
หรือความรูWท่ีจําเปuนแกRผูWใชWในการใชWเคร่ืองมือ 
เพื่อใหWการใชWคูRมือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหา
สาระท่ีใหWน้ันควรมีความถูกตWอง ใหWขWอมูลละเอียด
ท่ีพียงพอท่ีจะชวยใหWผูWใชWคูRมือสามารถทําสิ่งน้ันไดW
สําเร็จ ขั้นตอนการทําจะตWองมีการเรียงลําดับท่ี
เหมาะสม ซึ่งจะชRวยใหWผูWใชWสามารถทําสิ่งน้ันๆ         
ไดWอยRางถูกตWอง รวดเร็วและประหยัดและสอดคลWอง 
กับคํากลRาวของ สมมารถ ปรุงสุวรรณ. (2545: 
83) ไดWใหWความเห็นไวWวRาคูRมือท่ีดีน้ัน ควรมีลักษณะ
ในประเด็นหลักๆ ดังน้ี    
 2.7.1 ดWานเนื้อหาถูกตWองถูกตWอง 
และครอบคลุมสาระของคูRมือน้ันๆ  
 2.7.2 การจัดลําดับขWอมูล   
 2.7.3 รายละเอียดของขWอมูลตWอง
ชัดเจนเขWาใจงRาย      

 2.7.4 ผูW ใดอRานแลWวสามารถนําไป
ปฏิบัติไดW 5. รูปแบบของคูRมือสวยงามและทนตRอ
การใชW   
 3. การประเมินความพึงพอใจในการใชW
คูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม กลุRมตัวอยRางมีระดับความพึงพอใจ
ตRอการประเมินคูRมือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยภาพรวม      

อยูRในระดับมาก (�̅ = 3.87, S.D. = .316) ท้ังน้ี

อาจเนื่องมาจากระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีผูWวิจัยจัดทําขึ ้น มีความเหมาะสม
ช ัด เจน  สามารถ นํา ไปใช Wใ นการจ ัด ทําแผน     
การบริหารจัดการความเสี่ยงไดW และครอบคลุมกับตัว
บRง ช้ีดWานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
นําไปใชW เปuนห ลักฐานแสดงในการตรวจ รับ       
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดWเปuนอยRางดี    
จึงมีความคิดเห็นตRอคู Rม ือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง อยูRในระดับมาก และสอดคลWองกับ
งานวิจัยวิมล มิระสิงหD (2556: 56) เร่ือง การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม พบวRากลุRมตัวอยRางมีระดับ
ความคิดเห็นตRอการประเมินระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    

โดยภาพรวมอยูRในระดับมาก (�̅= 4.36, S.D. = 
.52) เมื่อพิจารณาเปuนรายขWอ พบวRา ทุกขWออยูRใน
ระดับมาก 
    

ขMอเสนอแนะการวิจัย 
 ขMอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 สํ า นั กงานตรวจสอบภายใน  ควรมี           
การถRายทอดระบบกลไกพัฒนาคูRมือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงหรืองานสรWางสรรคDไปยังหนRวยงานตRางๆ  
ในมหาวิทยาลัย โดยแจWงใหWบุคลากรทุกระดับทราบ 
และยึดเปuนแนวปฏิบัตไิดWอยRางถูกตWอง 
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ขMอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต
อไป 

 1 .  ควรศึกษาเป รียบเ ทียบปKญหาใน     
การจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอื่นๆ 

 2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนา     
ค วาม เขW ม แ ข็ ง ใ นระ บบการบ ริหารจั ดกา ร       
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
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