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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของการ

จัดซ้ือจัดจ้างของส านักงานศาลยุติธรรม ตัวอย่างคือ บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานเป็น

เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงานศาลยุติธรรมที่ตอบแบบสอบถามโดย

แบบสอบถามได้รับตอบกลับมามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวนทั้งสิ้ น 330 ชุด แล้ว น ามา

วิเคราะห์สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

ผลจากการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 

ซ่ึงประกอบด้วย การก ากบัดูแลกจิการและวัฒนธรรมองค์กร การก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์

ขององค์กร ผลการด าเนินงาน การทบทวนและการแก้ไข และข้อมูล การสื่อสาร และการรายงานผล  

เมื่อผ่านการสกัดองค์ประกอบแล้วเหลือเพียง 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 

ผลการด าเนินงานข้อมูลการสื่อสาร และรายงานผล การทบทวนและแก้ไข และองค์ประกอบที่ 2 

การก ากบัดูแลกจิการและวัฒนธรรมองค์กร และการก าหนดกลยุทธ ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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1. บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

ท าให้เกิดความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรการบริหารความเสี่ยงเป็น

กระบวนการขับเคล่ือนที่ส าคัญ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเข้มแขง็ให้แก่องค์กรเพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานในการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งทางบวกและ

ทางลบที่อาจเกดิข้ึนได้ตลอดเวลาและสามารถพัฒนาไปอย่างม่ันคง จึงเลง็เหน็ความเสี่ยงของการ

จัดซ้ือจัดจ้างของส านักงานศาลยุติธรรมที่ต้องให้ความส าคัญซ่ึงปัจจุบันน้ีส านักงานศาลยุติธรรมได้

น าการบริหารความเสี่ยง 8 องค์ประกอบเข้ามาใช้ (ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักด์ิ 

ส านักงานศาลยุติธรรม, 2561) แต่เน่ืองจากกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ประยุกต์แนว

ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการ

แผ่นดิน (ที่มา: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2562) จึงมีความจ าเป็นต้องมีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด 

COSO ERM 2017 มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร 

(Governance & Culture) การก าหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร (Strategy & 

Objective Setting) ผลการด าเนินงาน (Performance) การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review 

& Revision) และข้อมูล การสื่อสาร และการรายงาน (Information Communication & 

Reporting) 

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 

2562 เ พ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ ยง ซ่ึงเ ป็นไปตามประกาศ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 79 บังคับให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมด

ต้องด าเนินตามนโยบายการคลัง การจัดท างบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหาร

การเงินการคลังและการก่อหน้ี คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับ

ความคุ้มค่าและภาระการเงินการคลังที่เกดิแก่รัฐ รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน

แก่การเงินการคลังอย่างรอบคอบ จึงท าให้หน่วยงานของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑท์ี่กระทรวงการคลังก าหนดเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามกระบวนการ

ที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการใ ห้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีด

ความสามารถให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

กบับริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน (ที่มา: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2562) 

ดังน้ี 

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่าง

สมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
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อย่างเหมาะสมโดยมีการก าหนด บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล

หรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ และการก าหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริม

การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานของรัฐต้องมีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ 

ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐต้องมีการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

น้อยปีละคร้ังและต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซ่ึง

การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และ

การตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ

เสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา

เคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารความ

เสี่ยงของหน่วยงานเก ิดประสิทธ ิภาพสูงสุด ในรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

หน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (ที่มา: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2562) 

ส านักงานศาลยุติธรรมซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐกต้็องปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงตามหลักสากลที่ก าหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐ ส านักงาน

ศาลยุติธรรมจึงให้ความส าคัญของการบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ ส านักงานศาลยุติธรรมจึงได้

ประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารด าเนินงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีมาตรฐานชัดเจนภายใต้

หลักนิติธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทยีมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ

แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้ใช้

เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม โดยยกระดับมาตรฐาน

ระบบงานสู่ระดับสากลได้ก าหนดให้มีการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายในระบบงานธุรการศาลยุติธรรม เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการปฏบัิติที่มีคุณภาพตามระยะเวลาที่

ก  าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงาน (ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักด์ิ ส านักงานศาล

ยุติธรรม, 2561) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นส านักงานศาลยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

รพีพัฒนศักด์ิ จึงได้น าหลักการของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้ในการ

จัดซ้ือจัดจ้างของส านักงานศาลยุติธรรม เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวกบัการบริหารราชการรวมทั้งกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานศาลยุติธรรม 

เพ่ือให้หน่วยงานในสงักดัส านักงานศาลยุติธรรมสามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตนเองซ่ึงเป็นไป

ตามองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงานศาลยุติธรรมกต้็องมี

การจัดการความเสี่ยงซ่ึงต้องเป็นไปตามองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การวิเคราะห์ 

ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง การก าหนดและผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการความ
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เสี่ยง การรายงาน การประเมินผลและการทบทวนปรับปรุงมาตรการบริหารความเสี่ยง (ที่มา: 

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักด์ิ ส านักงานศาลยุติธรรม, 2561) 

 

2.  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงาน

ศาลยุติธรรม  

 

3.  ขอบเขตการวิจยั 

3.1  ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่จะศึกษาประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานเป็น

เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้ น  

568 คน 

3.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศึกษาองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงาน 

ศาลยุติธรรม ได้แก่ การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance & Culture) การ

ก าหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร (Strategy & Objective Setting) ผลการด าเนินงาน 

(Performance) การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review & Revision) และข้อมูล การสื่อสาร 

และการรายงาน (Information Communication & Reporting) เป็นลักษณะการศึกษาเชิงส ารวจ 

(Survey Research)โดยการใช้แบบสอบถามและการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

เป็นแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพของส านักงานศาล

ยุติธรรม 

 

5.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยสร้าง

ข้ึนเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการเกบ็ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ โดยมีเน้ือหาแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต าแหน่ง ระดับต าแหน่งงาน อายุการท างานในหน่วยงานปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการศึกษาองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของการ

จัดซ้ือจัดจ้างของส านักงานศาลยุติธรรม โดยมีเน้ือหา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
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1. การก ากบัดูแลกจิการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance & Culture) 

2. การก าหนดกลยุทธ ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร(Strategy & Objective Setting) 

3. ผลการด าเนินงาน (Performance) 

4. การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review & Revision) 

5. ข้อมูล การสื่อสาร และการรายงาน (Information Communication & Reporting) 

โดยค าถามเป็นแบบค าถามแบบให้เลือกตอบ แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ผู้ตอบประเมินว่ามีการปฏบัิติงานตามการบริหารความเสี่ยง

ของส านักงานศาลยุติธรรม  

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงได้ก าหนดเกณฑ์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลของ เบสท ์(John W. Best & 

James V. Kahn,1989 อ้างถึง นายบุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังน้ี 

1.00 - 1.49 = มีความเหน็อยู่ในระดับน้อยที่สดุ 

1.50 - 2.49 = มีความเหน็อยู่ในระดับน้อย 

2.50 - 3.49 = มีความเหน็อยู่ในระดับปานกลาง 

3.50 - 4.49 = มีความเหน็อยู่ในระดับมาก 

4.50 - 5.00 = มีความเหน็อยู่ในระดับมากที่สดุ 

 

6. ผลการศึกษา 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาองค์ประกอบการบริหารความเส่ียงของการจดัซ้ือจดัจา้งของ
ส านกังานศาลยุติธรรมใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์และใชว้เิคราะห์ได ้ จ  านวน  330  ชุด  น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น  3  ตอน  
ดงัต่อไปน้ี 
6.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้

ปฏบัิติงานเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงานศาลยุติธรรมส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.0 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 23.0 อายุโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 30 - 40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมา อายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.8 ต าแหน่งส่วน

ใหญ่เป็นต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาเป็นต าแหน่งนักวิชาการ

พัสดุ คิดเป็นร้อยละ 32.4 ระดับของต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นระดับปฏบัิติการ คิดเป็นร้อยละ 43.0 

รองลงมาเป็นต าแหน่งระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 17.6 และอายุการท างานใน
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หน่วยงานปัจจุบันส่วนใหญ่น้อยกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมา อายุการท างานใน

หน่วยงานปัจจุบันมากกว่า 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.9  

 

6.2  ค่าเฉลีย่ความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารความเสี่ยงของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ข้อมูลความคิดเหน็ของบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏบัิติงานเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ด้าน 

จ าแนกในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า  ด้านข้อมูล การสื่อสาร และการรายงานผล โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.700 

รองลงมา คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.724 ด้านผลการด าเนินงานโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.723 ด้านการก ากับ

ดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.707 และด้านการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียต ่าสดุอยู่ที่ 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.788 ตามล าดับ 

 

6.3  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) การบริหารความเสีย่งของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของส านักงานศาลยุติธรรม ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) ซ่ึงเป็นวิธีที่ใช้ใน

การทดสอบเชิงยืนยันทฤษฎี (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือท าการลดจ านวนตัวแปรลง 

เน่ืองจากการทบทวนวรรณกรรมท าให้พบว่าจ านวนตัวแปรมีมากและก่อนน าตัวแปรไปใช้ จึงได้ท า

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบ้ืองต้น (Frequencies) การทดสอบความน่าเช่ือถือ และ

การวัดความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ก่อนน าไปวิเคราะห์ ดังน้ี 

6.3.1 การวัดค่าเหมาะสมขององค์ประกอบด้วย KMO and Bartlett’s Test  พบว่า 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy วัดค่าความเหมาะสมของข้อมูล เพ่ือใช้

เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ในที่น้ีได้เท่ากับ 0.954 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 

และเข้าใกล้ค่า 1 ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลขององค์ประกอบมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์

องค์ประกอบแบบ  Factor  Analysis ส่วน Bartlett's Test of Sphericity เป็นค่าที่ใช้ทดสอบ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรจะมีการประมาณการแบบ Chi - Square เท่ากับ 5969.093 โดยได้ค่า 

Significance เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.5 หมายความว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน 

(กลัยา วานิชบัญชา, 2546) 

6.3.2 ผู้วิจัยได้สกัดองค์ประกอบโดยวิธี  Principal Component Analysis (PCA) 

และผลการสกดัองค์ประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏมีจ านวน 2 องค์ประกอบ ดังน้ี 
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1) องค์ประกอบที่ 1 มีค่าแปรปรวนเท่ากับ 38.154 และมีค่าแปรปรวนสะสม 

(Communality) เทา่กบั 38.154 

2) องค์ประกอบที่ 2 มีค่าแปรปรวนเท่ากับ 28.625 และมีค่าแปรปรวนสะสม 

(Communality) เทา่กบั 66.780 

6.3.3 Rotated Component Matrixa จะเหน็ได้ว่าการวัดค่า Factor Analysis เมื่อมี

การหมุนแกนองค์ประกอบโดยวิธี Orthogonal แบบ Varimax ค่า Factor Loading จะได้

องค์ประกอบออกมาใหม่ 2 องค์ประกอบ โดยตาราง Rotated Component Matrixa ได้แสดง

เมตริกซ์องค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบไว้แล้ว องค์ประกอบที่เกิดข้ึนใหม่แต่ละตัวสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมได้มากพอสมควร ซ่ึงจากตารางค่า Total Variance 

Explained สรุปได้ว่า องค์ประกอบทั้ง 2 ตัว อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรได้   

66.780% ซ่ึงแยกได้เป็นองค์ประกอบที่ 1 สามารถอธิบายได้ 61.461% และองค์ประกอบที่ 2 

อธบิายได้ 5.318% สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบใหม่ที่เกดิข้ึนได้ดังน้ี 

1) องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานข้อมูลการสื่อสาร และรายงานผล การ

ทบทวนและแก้ไข เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis  ประกอบด้วย 14 ตัวแปร ที่มีค่า  

Factor Loading สูงที่สุด คือ หน่วยงานมีการติดตามทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงอย่าง

สม ่าเสมอ ท าการวัดค่าความเช่ือมั่น ( Reliability) ด้วยค่า Cronbach's Alpha ขององค์ประกอบ

ด้านผลการด าเนินงานข้อมูลการสื่อสาร และรายงานผล การทบทวนและแก้ไข  อีกคร้ังพบว่าค่า

ความเช่ือมั่น (Cronbach's Alpha) อยู่ในระดับยอมรับได้คือมีค่าเท่ากับ 0.955 ซ่ึงเกินกว่า 0.70 

ขึ้นไป (ฐิติโชค พันศิริพัฒน์ อ้างถึง Hair.et al., 2006)  

2) องค์ประกอบที่ 2 การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร และการก าหนด 

กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis ประกอบด้วย 6 

ตัวแปรที่มีค่า  Factor Loading สูงที่สุด คือ หน่วยงานมีการก าหนดโครงสร้างในการบริหารความ

เสี่ยงภายใน โดยมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ท าการวัดค่าความ

เช่ือมั่น (Reliability) ด้วยค่า Cronbach's Alpha ขององค์ประกอบด้านการก ากับดูแลกิจการและ

วัฒนธรรมองค์กร และการก าหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กรอีกคร้ังพบว่าค่าความ

เช่ือมั่น (Cronbach's Alpha) อยู่ในระดับยอมรับได้คือมีค่าเท่ากับ 0.918 ซ่ึงเกินกว่า 0.70 ขึ้ น

ไป (ฐิติโชค พันศิริพัฒน์ อ้างถึง Hair.et al., 2006) 

 

7.  อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างของ

ส านักงานศาลยุติธรรม ด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก  Principal component analysis (PCA) ใช้

เกณฑ์ในการสกัดองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (eigen value) เท่ากับ หรือมากกว่า 1 ขึ้ นไป

การศึกษางานวิจัยการวัดค่า Factor Analysis เมื่อมีการหมุนแกนปัจจัยโดยวิธี Orthogonal แบบ 
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Varimax ค่า Factor Loading จะได้องค์ประกอบออกมาใหม่ 2 องค์ประกอบ จาก 5 

องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานข้อมูลการสื่อสาร และรายงานผล การ

ทบทวนและแก้ไข องค์ประกอบที่ 2 การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร และการก าหนด

กลยุทธ ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร การศึกษางานวิจัย สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

1) องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานข้อมูลการสื่อสาร และรายงานผล การทบทวน

และแก้ไข จากการวิเคราะห์สถิติพบว่าองค์ประกอบด้านผลการด าเนินงานข้อมูลการสื่อสาร และ

รายงานผล การทบทวนและแก้ไข มีค่า Factor Loading อยู่ในระดับยอมรับได้โดยมีค่า Factor 

Loading สูงสุดอยู่ที่ 0.813 คือ หน่วยงานมีการติดตามทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงอย่าง

สม ่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญาพร ปัญญาสาร และธนวิทย์ บุตรอุดม (ม.ป.ป) ได้

กล่าวไว้ว่า การน าผลการประเมินความเสี่ยงด้านงานพัสดุมาพัฒนาระบบให้ดีย่ิงข้ัน การทบทวน

ประสิทธิภาพด้านงานพัสดุของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน และการติดตามผลของ

การด าเนินการด้านงานพัสดุตามแผนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน

จากการบริหารงานด้านพัสดุ สอดคล้องกบังานวิจัย ของพัชรินทร์ ข าวงษ์ (2554 : 4) ได้กล่าวไว้

ว่า ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในองค์กรเป็นความเสี่ยงไม่มีวันหยุด ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดที่จะ

ด าเนินงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง ทุกคนหรือทุกองค์กรจะด ารงอยู่ภายใต้

ความเสี่ยงทั้งน้ัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานการเงินบัญชีและพัสดุ เป็นแผนกงานที่เป็นแกน

หลักของงานส านักงานมีความส าคัญและมีโอกาสเสี่ยงสูง ในการศึกษาจึงเป็นกระบวนการโดยลด

ความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ที่จะเกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสียหายที่เกิดข้ึนใน

อนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดย

บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก ระบบบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้อย่าง

รวดเรว็และรอบคอบสามารถระบุและจัดการความสญูเสยีต่าง ๆ อนัเป็นอุปสรรคในการท างานได้  

และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของวีรินทร์ ศิริพันธ์ (2017)  ได้กล่าวว่า การด าเนิน 

กลยุทธ์ การทบทวนและการปรับปรุงการจัดการกลยุทธ์เป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนได้ องค์กรจะต้อง

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเปล่ียนแปลงตามไปด้วย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงให้เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวดี โขวิฑูรกิจ (2561) ได้กล่าวว่า 

องค์กรทบทวนผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่ท  าให้ผลการด าเนินงานไม่

เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงที่องค์กรมีอยู่เทยีบกับระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ รวมถึงความถูกต้องในการประเมินมูลค่าความเสี่ยงขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (2561) ได้กล่าวว่า  องค์กรควรมีการทบทวนผลการ

ด าเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง องค์กรมีผล

การด าเนินงานตามเป้าหมายหรือไม่ องค์กรประเมินความเสี่ยงได้แม่นย าหรือไม่ องค์กร

พิจารณาระดับความเสี่ยงได้เหมาะสมกับเป้าหมายหรือไม่ หรือมีความเสี่ยงอื่นใดที่ก  าลังเกิดข้ึน

และอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร องค์กรจึงต้องมีการติดตามข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงในระดับ
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องค์กรและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพ่ิมมูลค่าองค์กรให้พัฒนาอย่าง

ย่ังยืนและเจริญเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว 

2) องค์ประกอบที่ 2 การก ากบัดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร และการก าหนดกล

ยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร จากการวิเคราะห์สถิติพบว่าด้านองค์ประกอบที่ 2 การก ากับ

ดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร และการก าหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร มีค่า 

Factor Loading อยู่ในระดับยอมรับได้โดยมีค่า Factor Loading สูงสุดอยู่ที่ 0.840 คือ หน่วยงาน

ของท่านมีการก าหนดโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวดี โขวิฑูรกิจ (2561) ได้กล่าวว่า 

การก ากับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบ องค์กรควรมีการก าหนด

โครงสร้างการด าเนินงานที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดย

การก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานต้องพิจารณาจากกลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และ

ควรท าความเข้าใจสภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจจะช่วยให้องค์กรสามารถระบุปัจจัยทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กรและความเสี่ยงที่จะตามมา องค์กรจึงต้องมีการก าหนดระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคู่ไปกับการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

สอดคล้องกับงานวิจัย ของชยาภา ชยาวิวัฒนาวงศ์ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า โครงสร้างการก ากับ

ดูแลควรครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความ

เสี่ยง เจ้าของความเสี่ยงและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความย่ังยืนโดยบุคคลเหล่าน้ี มีบทบาท

ส าคัญในการก ากับดูแล  ควบคุม และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุ สอดคล้องกบังานวิจัย ของวีรินทร์ ศิริพันธ ์(2017) ได้กล่าวไว้ว่า การก าหนด 

วิสยัทศัน์และพันธกจิองค์กรเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัที่องค์กรจะต้องมีการก าหนดกรอบการก ากับ

ดูแลความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลความเสี่ยงและ

สอดคล้องกับงานวิจัย ของจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (2561)ได้กล่าวว่า  องค์กรควรจัดตั้ ง

โครงสร้างการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมีการก าหนด

โครงสร้างการด าเนินงานและสายบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยง มี

การก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เน่ืองจากโครงสร้างการ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสทิธผิลขององค์กรจะช่วยในการประเมินควบคุม และติดตามความเสี่ยง

ของแต่ละหน่วยงาน และท าให้การปฏบัิติงานของทุกคนมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในองค์กร

ภายใต้กรอบเดียวกนั 

 

8.  ขอ้เสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 



10 

จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงของ

การจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงานศาลยุติธรรม เน่ืองจากศาลเยาวชนและครอบครัว ของส านักงาน 

ศาลยุติธรรมยังไม่ได้รับการจัดสรรต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ จึงต้องมีการแต่งต้ังบุคคลที่เป็น

ต าแหน่งอื่นให้ปฏบัิติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างแทน หรือมีการปฏบัิติงานด้านการเบิกจ่ายเงินจาก

การจัดซ้ือจัดจ้างควบคู่ไปด้วยอาจจะก่อให้เกดิความผิดพลาดในการสอบทานการปฏบัิติงาน หรือ

อาจท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริต ซ่ึงส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างของ

ส านักงานศาลยุติธรรมได้ หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเร่ืองการบริหารความ

เสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ดังน้ันการบริหารความเสี่ยงที่ดี

หน่วยงานควรมีการบริหารความเสี่ยงที่เช่ือมโยงกับกลยุทธ์วางแผนไปพร้อม ๆ กัน และเร่ืองของ

ความเสี่ยงควรถูกให้ความส าคัญในระดับบนก่อน จึงจะสามารถสร้างวัฒนธรรมในการค านึงถึง

ความเสี่ยงให้เกดิขึ้นทั่วทั้งองค์กรได้ 

 

8.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

1. การบริหารความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงานศาลยุติธรรมท าให้ทราบ

ว่าบุคคลากรมีความเข้าใจในบทบาทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะ

ได้น ามาแก้ไขท าให้การบริหารความเสี่ยงเกดิประสทิธภิาพสงูสุด  

2. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรเลือกบางองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้

ได้ผลวิจัยที่ชัดเจนมากข้ึนในองค์ประกอบน้ัน ๆ ซ่ึงอาจจะเลือกองค์ประกอบที่เพ่ิมเติมมาจาก

องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง 
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