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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการน าระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร 

มาใช้ตามกรอบแนวคิด COSO - ERM 2017 ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณีของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือกับกลุ่มตัวอย่าง 

บุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 327 ราย ในการศึกษาวิจัย 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิง

พรรณนาและการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component  

Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบในการน าระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบ

แนวคิด  COSO - ERM  2017 ประกอบด้วย ด้านการก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร ด้าน

การก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ ด้านเป้าหมายผลการด าเนินงาน ด้านการทบทวนและปรับปรุง

แก้ไข และด้านสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน เมื่อผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วเหลือ

เพียง 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการก าหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และวัฒนธรรมองค์กร 

องค์ประกอบด้านผลการด าเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข และองค์ประกอบด้านสารสนเทศ 

การสื่อสารและการรายงาน 
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1. บทน า  

การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรมและการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนจึงต้อง

ปรับตัวเตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง  การบริหารความเสี่ยงในองค์กรภาครัฐน้ัน เป็นการ

บริหารจัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และตามแนวทาง  

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: 

HPO) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและ

ทรัพย์สนิของประเทศ ท าให้ต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับประชาชนมากขึ้นและต้องเปิดเผย

ข้อมูลในการปฏบัิติราชการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติงานได้ 

ดังน้ัน การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างย่ิงในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน 

และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคต อีกทั้งการบริหารความเสี่ยงยังเป็นการปฏบัิติตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ซ่ึงก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางและหลักปฏบัิติในการ

จัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน และในส่วนภาคการศึกษาส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้ต้องมีการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ได้กล่าวถึงปัจจัยที่จะท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล 

ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและการบริหารการเปล่ียนแปลง ฯลฯ  เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมายที่ก  าหนดตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good governance) และใช้

หลักการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ แนวคิด COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread way Commission) น ามาเป็นกรอบด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลุผลส าเรจ็ 

ตามวัตถุประสงค์ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร, 2556)   

ส าหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็น

กลไกหน่ึงในแผนบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงระบุให้หน่วยงานภายในทุกส่วนงาน 

มีการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังน้ัน

การบริหารความเสี่ยงองค์กรจึงเป็นการผสมผสานการบริหารความเสี่ยงซ่ึงพิจารณาจากความเสี่ยง

ทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่กบัการควบคุมภายในและการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล น าพาไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการพัฒนาและการแข่งขันได้ 

ช่วยลดความเสียหายและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถประเมินได้  ควบคุมได้ และตรวจสอบ

ได้อย่างเป็นระบบและมีรูปธรรม โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์

และกลยุทธเ์ป็นส าคัญ (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553) 
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ทุกองค์กรจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง มีคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยง และมีแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีการด าเนินการร่วมกันในการจัดการปัจจัยเสี่ยง

ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล และ

ทบทวนการด าเนินการเพ่ือเป็นการป้องกันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนที่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์การ

ด าเนินงานขององค์กร  ซ่ึงช่วยท าให้สาธารณะเกิดความม่ันใจได้ว่าองค์กรมีความตระหนักในการที่

จะจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร เป็นการสร้าง

มูลค่าเพ่ิม ให้แก่หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) (ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ, 2557)  

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญอย่างมากในการบริหารงาน การศึกษาองค์ประกอบ 

ในการน าระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบแนวคิด COSO - ERM 2017 เพ่ือการ

น าเสนอข้อมูลจากการศึกษามาช่วยให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึง

ความส าคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยช่วยสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรน าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน

ต่อไปอกีด้วย  

 

2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

        เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการน าระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบ

แนวคิด COSO - ERM 2017  

 

3. ขอบเขตของการวิจยั                                                                                                                         

         ขอบเขตเนื้ อหา  เป็นการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการ

บริหารความเสี่ยงองค์กรตามกรอบแนวคิด COSO-ERM2017 ซ่ึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  

คือ การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร  การก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์  เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน  การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข และสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน 

จากบุคลากรสายสนับสนุน (Back Office) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

       ขอบเขตแหล่งขอ้มูล 

ประชากร คือ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

โดยมีประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,798 คน (ข้อมูลประจ าเดือนเมษายน 2562 

จากงานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)   

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  บุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จึงได้

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 327 คน      
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4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลองค์ประกอบที่ส าคัญในการน าระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ 

ตามกรอบแนวคิด COSO - ERM 2017 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับให้

ผู้บริหารน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงและพัฒนา

บุคลากรให้ปฏบัิติงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 

5. กรอบแนวคิดของการศึกษา 

การวิจัยในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาองค์ประกอบในการน าระบบการบริหารความเสี่ยง

องค์กรมาใช้ตามกรอบแนวคิด COSO-ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organization 

of the Tread way Commission (COSO), 2017) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 

 

 

 

 

                     

         

 

 

 

 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีการ 

เกบ็ข้อมูลแบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือการศึกษาองค์ประกอบในการน าระบบการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบแนวคิด COSO - ERM 2017 กรณีศึกษา: คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ        

มีค าตอบให้เลือก (Checklist) 

ส่วนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบในการน าระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบ 

แนวคิด COSO - ERM 2017  

การสร้างแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีค าตอบในลักษณะมาตรวัดลิเคิร์ท  

(Likert Scale) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวัดแบบอัตราส่วนการประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับและแปล 

ความหมายระดับความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 

องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงในองค์กร 
กรอบแนวคิด COSO - ERM  2017 

1. การก ากบัดูแลกิจการและวฒันธรรมองคก์ร 
2. การก าหนดกลยทุธ์และวตัถุประสงค ์ 
3. เป้าหมายผลการด าเนินงาน  
4. การทบทวนและปรับปรุงแกไ้ข 
5. สารสนเทศ การส่ือสารและการรายงาน 
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คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21-5.00   หมายถึง  เหน็ด้วยมากที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41-4.20   หมายถึง  เหน็ด้วยมาก 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61-3.40   หมายถึง  เหน็ด้วยปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81-2.60   หมายถึง  เหน็ด้วยน้อย 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.80   หมายถึง  เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 

 

7. ผลการศึกษาวิจยั 

  การศึกษาวิจัยสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 69.63  

ซ่ึงจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกินคร่ึงหน่ึงของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรองลงมาจบ

ปริญญาโท และส่วนใหญ่มีอายุงานในต าแหน่ง 10 ปีขึ้นไป รองลงมามีอายุงาน 1-5 ปี โดยระดับ

ความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นบุคลากรสายสนับสนุน (Back Office) คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อองค์ประกอบในการน าระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตาม

กรอบแนวคิด COSO - ERM 2017 ในแต่ละด้าน ดังน้ี 

 

องคป์ระกอบของการบริหารความเสีย่ง 

ตามกรอบแนวคิด COSO - ERM 2017 

 

X  

 

S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากบัดูแลกจิการและวัฒนธรรมองค์กร 4.37 0.55 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 2 การก าหนดกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์ 4.37 0.56 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 3 เป้าหมายผลการด าเนินงาน 4.33 0.57 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 4.30 0.61 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 5 สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน 4.50 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.51 มากทีสุ่ด 

 

 การศึกษาระดับความคิดเหน็ต่อองค์ประกอบในการน าระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

มาใช้ตามกรอบแนวคิด COSO - ERM 2017 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า องค์ประกอบที่ 5

สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา องค์ประกอบ

ที่ 1 การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเท่ากันกับองค์ประกอบที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์และ

วัตถุประสงค์  อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนองค์ประกอบที่ 3 เป้าหมายผลการด าเนินงานมีค่าเฉล่ีย

เป็นล าดับถัดมา และองค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยู่ในระดับ 

มากที่สดุ 
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 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) 

ซ่ึงเป็นวิธีที่ใช้ในการทดสอบเชิงยืนยันทฤษฎี (confirmatory factor analysis) เพ่ือท าการลดจ านวน 

ตัวแปรลง เน่ืองจากการทบทวนวรรณกรรมท าให้พบว่าจ านวนตัวแปรมีมากและก่อนน าตัวแปรไปใช้ 

จึงได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบ้ืองต้น (Frequencies) หาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามแบบสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 

1954: 202-204) ก่อนน าไปวิเคราะห์มีค่าความเช่ือมั่น (Cronbach's Alpha) ขององค์ประกอบ 

ทั้งหมดในแบบสอบถาม เท่ากับ .973 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามน้ีมีค่าความเช่ือมั่นที่เหมาะสม

หรือยอมรับได้ สามารถน าไปใช้ได้ต่อไป เน่ืองจากมีค่าเกนิ .80 ขึ้นไป (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2553) 

   การวัดความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วย KMO 

and Bartlett's Test ใช้วิธี Kaiser - Meyer - Olkin (KMO) โดยวัดความเหมาะสมของข้อมูลเพ่ือใช้

เทคนิค Factor Analysis ในที่น้ีได้เท่ากับ .962 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 (กัลยา วานิชบัญชา, 2544) เป็น

ค่าที่เข้าใกล้ค่า 1 จึงสรุปได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิค Factor  Analysis และค่า Bartlett's 

Test of Sphericity เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร จะมีการประมาณการแบบ Chi - Square 

เท่ากับ  8161.187 โดยได้ค่า Significance เท่ากับ .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.5 หมายความว่า ตัวแปร

ทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน จึงสมควรใช้  Factor Analysis ต่อไป ส่วนการ วัดค่าวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor Analysis) เมื่อมีการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 

(Varimax) ค่าน า้หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ันจะได้องค์ประกอบใหม่ 3 องค์ประกอบ 

คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และวัฒนธรรมองค์กร ด้านผลการด าเนินงาน ทบทวนและ

ปรับปรุงแก้ไข และด้านสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจและความคิดเหน็ของบุคลากรสายสนับสนุน (Back 

Office) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อองค์ประกอบในการน าระบบการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบแนวคิด COSO - ERM 2017 องค์ประกอบที่มีความส าคัญจาก

ทั้งหมด 5 องค์ประกอบเหลือเพียง 3 องค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากความส าคัญมากที่สุดไปหา

น้อยที่สดุดังน้ี  

1. ด้านการก าหนดกลยุทธ ์วัตถุประสงค์และวัฒนธรรมองค์กร  

2. ด้านผลการด าเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 

3. ด้านสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน  

องคป์ระกอบที ่1 ดา้นการก าหนดกลยุทธ ์วตัถุประสงคแ์ละวฒันธรรมองคก์ร จากผล 

การวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า มีความเช่ือม่ันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตัวแปรที่ส าคัญคือ องค์กรควร

ประเมินกลยุทธ์ทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่คาดว่าจะ
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เกิดขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์  สาทตพัน (2559) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน

กลยุทธโ์ดยใช้การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management (ERM) กรณีศึกษาของบริษัท  

ABC จ ากัด โดยมีการประเมินทางเลือกกลยุทธ์ ท าให้ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ลดลงและ

สามารถระบุกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ในคร้ังน้ีกลยุทธ์ที่สามารถลดความเสี่ยงและความรุนแรงของเหตุการณ์ 

ได้ค่าความเสี่ยงของกลยุทธ์ภายหลังการตอบสนองความเสี่ยงของกิจกรรมควบคุมที่ต ่าสุด ได้แก่ 

กลยุทธ์เกี่ยวกับการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9100 เพ่ือรองรับตลาดระดับบนค่าความ

เสี่ยงของกลยุทธ์อยู่ที่ 18 % เม่ือเทยีบกับกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์กร (ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่ืองการ

ก าหนดมาตรฐานการจัดการระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและด าเนินการตาม 

แผนงานอย่างเป็นระบบ) และสอดคล้องกบังานวิจัยของสนุทรีย์  วิพัฒครุฑ (2557) ศึกษาพบว่า

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ประกอบด้วย  

ปัจจัยด้านนโยบาย และกลยุทธใ์นการบริหารความเสี่ยงอยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือปัจจัยด้าน

สภาวะผู้น า และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรตามล าดับซ่ึงการรับรู้วัฒนธรรมของพนักงานจากการ 

ศึกษาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในกรณีศึกษาของบริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) นฤมล 

โพชะเรือง (2554) พบว่าปัญหาการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน ด้านลูกค้าส าคัญที่สุด คือ 

พนักงานยังไม่เหน็ความส าคัญของลูกค้าและไม่มีความรู้ในสินค้าท าให้ไม่มีความมั่นใจในการขาย

หรือให้บริการและมีแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาพนักงาน 

น าระบบตรวจสอบมาตรฐาน ส ารวจความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้พนักงานพัฒนากระบวนการ

ท างานในทุกขั้นตอนแทรกอยู่กบังานประจ า 

การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซ่ึง ประภาพรรณ 

รักเล้ียง และคณะ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบและศึกษาสภาพการบริหาร

ความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย การก าหนด 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอบข่ายงานการบริหาร

ความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารความเสี่ยง

ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยการประเมินรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา 

เอกชนพบว่า มีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วิฑรูย์ สมโต (2551) ผลศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏบัิติการของธนาคารกรุงไทย

ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงใหม่มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหาร 

ความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นปลายลักษณ์อักษร มีผลท าให้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการมีโอกาสที่จะ

เกิดขึ้ นน้อย ซ่ึงการศึกษาเร่ืองการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 และงานวิจัยของพุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูลและ

คณะ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง

ประสงค์และจัดล าดับความต้องการจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26  
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ผลการวิจัยประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ

ด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และความ

เสี่ยงด้านบุคลากร  ด้านที่มีความส าคัญของความต้องการจ าเป็นล าดับแรกคือด้านกลยุทธ์ และ

นอกจากน้ันการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา 

ชวาลา ละวาทนิ (2559) พบว่าระดับกิจกรรมของการบริหารความเสี่ยงมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการวิเคราะห์ความ

เสี่ยง และด้านการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงส่วนใหญ่ด าเนินการเกี่ยวกบักจิกรรมอยู่ในเกณฑม์าก 

องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นผลการด าเนินงาน ทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ข จากผลการ

วิเคราะห์ ทางสถิติพบว่า มีความเช่ือม่ันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตัวแปรที่ส าคัญคือ องค์กรควรปรับ

โครงสร้าง องค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาวะแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป สอดคล้อง

กับงานวิจัยของเกษวลี สังขทิพย์ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีขององค์กรอิสระ พบว่า การปรับโครงสร้างองค์กรมีผลในการ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ในด้านการส่งรายงานทันเวลา ด้านขั้นตอนการท างานและด้านการ

ควบคุม ท าให้การจัดท า และน าส่งงบทดลอง รายงานฐานะการเงินทันเวลาตามที่ระเบียบก าหนด 

เกดิความคล่องตัวและมีความรวดเรว็มากขึ้น และการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน มีการควบคุมในการ

เกบ็รักษาเงินที่รัดกุมมากข้ึน ส่งผลให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

หลังจากปรับโครงสร้างองค์กรซ่ึงผลการวิจัยของประวัติ ยงบุตรและคณะ (2557) ได้สรุปผลการ

ประเมินรูปแบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ นโยบายการบริหารความเสี่ยง  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  

และกระบวนการ บริหารความเสี่ยง ซ่ึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย การก าหนด

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การระบุ ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การสื่อสาร

ความเสี่ยง และการเฝ้าระวังติดตามความเสี่ยง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล  กิตติวุฒิไกรและ

มนัสดา  ชัยสวนีย์ยากรณ์ (2558) ซ่ึงศึกษาผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงที่ มีผลต่อ

ความส าเรจ็ในการท างานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด มุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความ

เสี่ยงด้านการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ด้านการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 

ด้านการติดตามประเมินผล และการรายงาน มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเรจ็ใน

การท างาน  

องคป์ระกอบที ่3 ดา้นสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน จากผลการวิเคราะห์ทาง

สถิติ พบว่า มีความเช่ือม่ันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตัวแปรที่ส าคัญคือ องค์กรควรรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลด้วยการก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ชัยญามล เลิศสงคราม (2552) ผลการวิจัยการตรวจสอบสภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในปัจจุบันพบว่ามีการบุกรุกเข้าสู่ระบบเครือข่ายทั้ง

จากภายในและภายนอก ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการปิดช่องโหว่ของระบบ 
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ปฏิบัติการและระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรกต็ามจากผลการค้นคว้าอิสระน้ี มหาวิทยาลัย ฯ 

จะสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยได้น้ันควรมีการ

ประเมินระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดความเสี่ยงภัยคุกคาม และควรก าหนด

นโยบายความมั่นคงปลอดภัย อันประกอบด้วยคู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ โดยมี

คู่มือประกอบด้วย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานจะช่วยลดความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามที่เกิดกับ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ และมโนชัย สุดจิตร (2559) ศึกษาเร่ืองการบริหาร 

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ เพ่ือสนับสนุนประสิทธิผลการด าเนินงานในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

กรณีศึกษาของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่า ในภาพรวมการ

บริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การของ ธ.ก.ส. มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกับ

ประสิทธิผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้านการสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการบริหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และด้านการปรับตัวขององค์การ อย่างไรกต็าม 

เมื่อมีการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path analysis) ขององค์ประกอบของตัวแปรเร่ิมต้นของ 

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม กลับพบว่าตัวแปรเร่ิมต้นของตัวแปรต้น คือ ข้อมูลและการสื่อสารเชิง

ความเสี่ยงเทา่น้ันที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่มีความสมัพันธก์บัประสทิธิผลการด าเนินงานเฉพาะด้าน

การสร้างความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มพนักงาน และส่วนงานของรัฐเกี่ยวข้อง และด้าน

การปรับตัวของ ธ.ก.ส. เฉพาะในกิจกรรมการริเร่ิมการเปล่ียนแปลง และการฝังรากการ

เปล่ียนแปลงเป็นวัฒนธรรมองค์กรจากผลศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะให้ ธ.ก.ส. มีการพัฒนาระบบ

ข้อมูลเชิงความเสี่ยงให้มีประสทิธภิาพ ให้ผู้บริหารได้มีบทบาทและเป็นผู้น าในการสื่อสารเชิงความ

เสี่ยง และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับธนาคารและระดับส่วนงานมีบทบาทและมี

อสิระในการให้ความคิดเหน็เชิงความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

อย่างไรกดี็ การบริหารความเสี่ยงจะประสบความส าเรจ็ได้น้ัน ต้องมีโครงสร้างองค์กร

ที่เอื้ ออ านวยต่อการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงมีความเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลอ านาจกัน

อย่างเหมาะสม โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล จะช่วยให้การประเมิน ควบคุม 

และการติดตามความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เกิดความม่ันใจว่าการปฏบัิติงานน้ันมีการบริหาร

ความเสี่ยง ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในองค์กรภายใต้กรอบเดียวกัน การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงต้องการความมุ่งม่ันและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยผู้บริหาร

ระดับสงูจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายให้ปฏบัิติ รวมถึงก าหนดให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและสอดคล้องกันกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร (จุฑามน สทิธผิลวนิชกุล, 2561) 
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9.  ขอ้จ ากดัของการวิจยั 

       1. การวิจัยน้ีได้ด าเนินการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบในการน าระบบการบริหารความ

เสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบแนวคิด COSO - ERM 2017 เทา่นั้น 

       2. การวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามความคิดเหน็จากบุคลากรสายสนับสนุน (Back Office) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุลกเทา่นั้น 

 

10. ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวิจยัในอนาคต 

ผลการศึกษาองค์ประกอบในการน าระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้ตามกรอบ

แนวคิด COSO - ERM 2017 พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน (Back Office) ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระดับความคิดเห็น โดยรู้สึกเห็นด้วยทั้งในภาพรวมและรายด้าน  อยู่ใน

ระดับมากที่สุดในทุกองค์ประกอบ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความเข้าใจในหลักการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรและสามารถร่วมกนัพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพทั่ว

ทั้งองค์กรต่อไปได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาประสิทธิผลในการด าเนินการบริหารความ

เสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าอยู่ในระดับใด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส าเรจ็ของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรต่อไป 

 

11. กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและการให้ความช่วยเหลือ
อยา่งดียิง่จาก ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม คณบดีวิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี ซ่ึงกรุณาเป็น 
อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ และไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการให้ความรู้  ให้ค  าปรึกษาแนะน าดว้ยความ 
เอาใจใส่ ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
  ขอขอบพระคุณ ดร.พทัธนนัท ์  เพชรเชิดชู ประธานกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารณี  เอ้ือชนะจิต รวมถึงคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการแกไ้ขสารนิพนธ์ฉบบัน้ี จนเสร็จสมบูรณ์และท าให้มีคุณค่ามาก
ยิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงผูบ้ริหารและบุคลากรสายสนบัสนุน
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ความ
ร่วมมืออยา่งดียิง่ในการตอบแบบสอบถาม ท าใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัครบถว้นดงัปรากฏ 
  ทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่าน บิดา มารดา ครอบครัวและเพื่อนเรียนร่วมรุ่น 
MACC  7 ท่ีให้ก าลงัใจและสนบัสนุนช่วยเหลือ คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดจ้ากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
ผูว้จิยัขออุทิศใหผู้มี้พระคุณทุก ๆ ท่าน 
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