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บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอความเสี่ยง
ในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 4 ดาน คือ ดานกลยุทธ 
ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามความคิดเห็นของขาราชการพลเรือน
ระดับสูง ระดับกลางและระดับตน จําแนกตามตําแหนงและประสบการณทํางาน  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยไดแก ขาราชการพลเรือนระดับสูง  ระดับกลาง  และระดับตนสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 290 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม  
แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
จํานวน 40 ขอ ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนงและประสบการณทํางาน  
วิเคราะหโดยหาคารอยละ  วิเคราะหขอมูลการการบรหิารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จําแนกตามตําแหนง วิเคราะหโดยการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) และ จําแนกตามประสบการณ วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t – test )   
  

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 การศกึษาความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
สรุปผลไดดังนี้ 
 5.1.1  สถานภาพของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการพลเรือน
ระดับกลาง คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาไดแกขาราชการพลเรือนระดับตน และขาราชการพลเรือน
ระดับสูงคิดเปนรอยละ 19.66 และ 10.34 ขาราชการพลเรือนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีประสบการณการทํางานตั้งแต 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 52.07 รองลงมามีประสบการณการทํางาน
ต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 47.93  

   5.1.2  ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร  
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน และระดับนอย 
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2 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานกลยุทธ  ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ และดานการเงิน  ตามลําดับ 
            1)  ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ดานกลยุทธ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก 2 ขอ และ
ปานกลาง 8 ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก หนวยงานของทานเปลี่ยนแปลง
นโยบายตามผูบริหาร  หนวยงานของทานเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานตามผูบริหาร และ
หนวยงานของทานไมไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชน อยางเปนรูปธรรม ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยสุด คือ หนวยงานของทานแสดงแผนภูมิโครงสรางและสายงานบังคับบัญชาไมเปนปจจุบัน  
    2)  ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
ดานการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลาง 
10 ขอ และนอย 2 ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก หนวยงานของทาน
ขาดที่ปรึกษาเฉพาะดาน หนวยงานของทานขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานและหนวยงาน
ของทานขาดผูเชี่ยวชาญในการกําหนด TOR ทําใหการดําเนินการไมเปนไปตามแผน ตามลําดับ  
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต  
    3)  ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
ดานการเงิน โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ และ
นอย 6 ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานของทานไดรับเงนิงบประมาณ
ไมเพียงพอ หนวยงานของทานใชระบบ GFMIS ที่ยังพัฒนาไมสมบูรณ และหนวยงานของทาน
ไมสามารถปองกันการสมยอมกันระหวางผูขาย/ผูรับจางจากการนําระบบการจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ หนวยงานของทานมี ความผิดพลาด
ในการอนุมัติวงเงินเกินอํานาจ 

  4)  ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ
ปานกลาง 5 ขอ และนอย  5 ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงาน
ของทานขาดการกํากับ ควบคุม การนําซอฟตแวรมาใช และหนวยงานของทานขาดความรูความเขาใจ
เร่ืองหลักเกณฑการขอรับพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หนวยงานของทานขาดความรูความเขาใจเรื่อง
หลักเกณฑการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ และหนวยงานของทานขาดความรูความเขาใจเรื่องหลักเกณฑ
การขอรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และหนวยงานของทานขาดการกํากับ ควบคุมการปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ หนวยงานของทานขาดความรูความเขาใจ
เร่ืองระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
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 ขาราชการพลเรือนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีตําแหนงตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รายดานและโดยรวม 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ขาราชการพลเรือนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสบการณทํางานตางกัน  
มีความคิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดานกลยุทธ  
ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน และโดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนในดาน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยขาราชการที่มีประสบการณทํางานต่ํากวา 20 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวาขาราชการที่มี

ประสบการณทํางาน ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 
 5.1.3  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อใชในการลดความเสี่ยง  เปนรายดาน ดังนี้ 
 1)  ดานกลยุทธ ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดานกลยุทธ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและ
การวางแผนในการทํางานที่ไมชัดเจน  ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง
การกําหนดกลยุทธ มีการดําเนินการตามกลยุทธ และความไมชัดเจนของโครงสรางและการบริหารงาน
ท่ีตอเนื่อง และควรเนนการมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ   
 2)  ดานการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดานการปฏิบัติงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามแผนงาน  ควรมีการพัฒนาการทํางานของบุคลากร มีการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน 
ขาดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงสราง ตําแหนงงานและการวางแผน
ที่ไมชัดเจน และขาดความรวมมือในการทํางาน อุปกรณเทคโนโลยี และงบประมาณที่ไมเพียงพอ 
และบุคลากรมีความรูและความสามารถ 
 3)  ดานการเงิน ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดานการเงิน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการอบรม
ใหความรูเร่ืองการเงิน งบประมาณมีจํากัด และการเบิกจายไมเปนไปตามแผนควรปฏิบัติตามระเบียบ  
มีขั้นตอนการดําเนินการที่ลาชา และบุคลากรดานการเงินไมเพียงพอและควรมีการตรวจสอบคาใชจาย   

     4)  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎ ระเบียบการปฏิบัติงาน   
บุคลากรควรยึดกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ผูปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ของสํานัก กฎระเบียบในการปฏิบัติงานไมเหมาะสม มีความซับซอน  ควรมีความยืดหยุนในการใช
กฎระเบียบ ควรมีการจัดทําคูมือการใชกฎระเบียบการปฏิบัติงาน  และควรมีการแจงการเปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบียบการปฏิบัติงานใหมๆ ใหรับทราบ   
 

5.2  อภิปรายผล 

 
 การศึกษาความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
   5.2.1  ความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเสี่ยงดานกลยุทธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และดานดานการเงิน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา
ในการดําเนินกิจการขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่ิงที่สําคัญของภาครัฐ ก็คือ การทําใหประชาชน
อยูดีกินดี ในรูปของตัวเงิน ซ่ึงเปนมิติสุดทายของ บาลานซ สกอรการด (balanced scorecard) แตเนื่องจาก
สภาพแวดลอมในการดําเนินงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความไมแนนอนที่เพิ่มมากขึ้นอยูตลอดเวลา  
การที่จะรักษาไวซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขันจึงตองมาพรอมกับการเลือกกลยุทธที่ดีและ

การตัดสินใจที่เหมาะสมและถูกจังหวะ แตแนนอนวาสิ่งเหลานี้ก็มีพรอมกับความเสี่ยง ซ่ึงความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ครอบคลุมในทุกสวนองคกรดวย ดวยเหตุนี้การบริหารความเสี่ยงจึงกลายเปนสวนสําคัญ
ของกิจกรรมภายในองคกร ที่จะชวยใหกิจกรรมภายในองคกรดําเนินตอไปไดและบรรลุเปาหมาย
ที่วางไวในทายที่สุด ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวาดานกลยุทธมีเสี่ยงสูงสุด ทั้งนี้กลยุทธ 
ในการบริหารจัดการองคกรใหระบุเปาประสงคหรือส่ิงที่ตองการบรรลุของหนวยงานหรือบริษัท

จะตองมีการทําแผนที่กลยุทธ (strategy maps) ซ่ึงจะชวยใหทราบไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เพราะเปาประสงค
เหลานี้เปนสิ่งที่บริษัทหรือองคกรตองการ เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคกรตอไป ดังนั้น
กลยุทธจึงเปนปจจัยที่มีความเสี่ยงมากสุดของการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย กลาวคือ
หากมีการจัดการตามขั้นตอนของแผนการที่กําหนดไวยอมสงผลใหบรรลุเปาหมาย แตในสภาพ
ความเปนจริงนั้นอาจมีอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ตามแผน
ไมเปนไปตามขั้นตอนก็ยอมสงผลกระทบตอเปาหมายของการบริหารงาน  ดวยเหตุนี้จึงสงผลให
ดานกลยุทธมีความเสี่ยงสูงสุด จากผลการวิจัยที่พบเปนไปตามวัตถุประสงคของการวจิยัสําหรับสมมตฐิาน
ไมตรงกันกลาวคือ ระดับความคิดเห็นของขาราชการพลเรือนที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอ
การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายดานและโดยรวมไมแตกตางกัน 
และขาราชการพลเรือนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสบการณทํางานตางกัน  
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มีความคิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดานกลยุทธ  
ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน และโดยรวมไมแตกตางกัน สวนในดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขาราชการที่มีประสบการณ
ทํางานต่ํากวา 20 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวาขาราชการที่มีประสบการณทํางาน ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 
 จากผลการวิจยัสามารถนํามาอภิปรายผลเปนรายดาน  ไดดังนี ้

 1)  ดานกลยุทธ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มี

ความเสี่ยงสูงสุด พบวา หนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามผูบริหาร รองลงมา หนวยงาน
มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานตามผูบริหาร และหนวยงานไมไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
อยางเปนรูปธรรม จะเห็นไดวาทั้งการกําหนดนโยบายและการวางแผนการดําเนินการนั้นผูบริหาร
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ แตในทางปฏิบัตินั้นการกําหนดกลยุทธจะตองใหทุกคน
ในองคกรมีสวนรวมในการกําหนด เพราะจะทําใหทราบถึงสภาพความเปนจริงในทุกดาน สามารถ
กําหนดกลยุทธไดถูกทิศทาง นอกจากนี้การนําผลการวิจัยมากําหนดกลยุทธก็เปนสิ่งสําคัญ
เพราะผลจากการวิจัยนั้นเปนขอมูลที่ผานกระบวนการอยางเปนระบบมีความนาเชื่อถือ แตผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ที่พบวาหนวยงานไมไดนําผลการวิจัยมาใชในการกําหนดกลยุทธ ดวยเหตุนี้
จึงสงผลใหความเสี่ยงดานกลยุทธอยูในระดับปานกลาง และเปนปจจัยที่มีความเสี่ยงสูงสุด 
ซ่ึงการความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ดานกลยุทธ ความเสี่ยงสูงสุด
ไดแก ผลงานวิจัยไมไดถูกนํามาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม นโยบายเปลี่ยนแปลงตามผูบริหาร
เปลี่ยนบอย และโครงสรางองคกรใหมขาดความเปนเอกภาพ ซึ่งไมตรงกับผลการวิจัยเนื่องจาก
เปนการวิเคราะหความเสี่ยงเฉพาะคณะทํางาน อยางไรก็ตามยังมีความใกลเคียงกันอยู (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 10)  

 2)  ดานการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มี
ความเสี่ยงสูงสุด พบวา หนวยงานขาดที่ปรึกษาเฉพาะดาน รองลงมาหนวยงานขาดบุคลากรที่มี
ความชํานาญเฉพาะดานและหนวยงานขาดผูเชี่ยวชาญในการกําหนด TOR (terms of  referonce)         
ทําใหการดําเนินการไมเปนไปตามแผน  ทั้งนี้ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (operational risk)           
เปนเหตุการณใด  ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณไมแนนอน  และสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย (ที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุผล
สําเร็จเนื่องจากเกิดปญหาทางดานกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการดําเนินงานขององคกร 

เชน การปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานนั้น
ความรอบรูและเชี่ยวชาญในเรื่องการปฏิบัติงานถือวาเปนส่ิงจําเปนและสําคัญโดยเฉพาะความชํานาญ

เฉพาะดาน เพราะจะทําใหอัตราเสี่ยงในการทํางานเกิดขึ้นนอย ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ดานการปฏิบัติงาน ใหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในพื้นที่
เส่ียงภัยสูงสุด รองลงมาคือขั้นตอนการปฏิบัติงานมากขึ้น และความเสีย่งดานการขาดการพฒันาตนเอง 
เนื่องจากเปนการวิเคราะหความเสี่ยงเฉพาะคณะทํางาน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550, 
หนา 10)  
         3)  ดานการเงิน โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา หนวยงาน
ไดรับเงินงบประมาณไมเพียงพอ มีความเสี่ยงสูงสุด รองลงมา คือหนวยงานใชระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ แบบอิเล็คทรอนิกส (government  fiscal  management information system : GFMIS) 
ที่ยังพัฒนาไมสมบูรณ และหนวยงานไมสามารถปองกันการสมยอมกันระหวางผูขาย/ผูรับจาง
จากการนําระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิส  ทั้งนี้ความเสี่ยงดานการเงิน  (financial risk) 
อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ในดานลบตอ
การบริหารจัดการทางดานการเงินขององคกรในทุกมิติ การบริหารรัฐกิจในยุคปจจุบันถูกครอบคลุม
ดวยกระแสธรรมาภิบาล ไมวาในเรื่องของการขอกูยืมเงินจากองคการระหวางประเทศ หรือการติดตอ
คาขาย การติดตอทางสัมพันธไมตรี เนื่องจากเรื่องธรรมภิบาลเปนกติกาแหงความเชื่อมั่นของนานาชาติ  
ถาผูบริหารของรัฐขาดการใหความสําคัญในเรื่องนี้ ยอมเปนความเสี่ยงตอการขอความชวยเหลือ
หรือความสนับสนุนทางการเงิน หรือตอสัมพันธไมตรีได เชนเดี่ยวกับบริษัทธุรกิจเอกชน
ที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด  (public  company) ก็ตองมีความเสี่ยงตอการขาดความเชื่อถือไววางใจ
ไดเชนกัน ถาบริษัทมหาชนจํากัดขาดบรรษัทอภิบาลไป ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหความเสี่ยงดานการเงิน
อยูในระดับนอย  ซึ่งการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550  
ดานการเงิน วิเคราะหความเสียงดานการเงิน ความเสี่ยงสูงมากคือ การเบิกจายเงินงบประมาณ
ไมทันในปงบประมาณ (งบประมาณถูกพับไป) และการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็คทรอนิกส (government  fiscal  management information system : GFMIS) ยังไมสมบูรณ 
สําหรับการไดรับเงินงบประมาณไมเพียงพออยูในระดับสูง  เนื่องจากเปนการวิเคราะหความเสี่ยง
เฉพาะคณะทํางาน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 11) 

4)  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา หนวยงานขาดการกํากับ ควบคุม การนําซอฟตแวรมาใช และหนวยงานขาดความรูความเขาใจ
เรื่องหลักเกณฑการขอรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงสุด รองลงมาคือ หนวยงาน
ขาดความรูความเขาใจเรื่องหลักเกณฑการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ และหนวยงานขาดความรู
ความเขาใจเรื่องหลักเกณฑการขอรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และหนวยงานขาดการกํากับ 
ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance risk)  
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย 
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(ที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ในการดําเนินการขององคกรอันเนื่องมาจากการดําเนินการทางกฎ ระเบียบ ที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อน
จากบทบัญญัติที่กําหนดตามกฎหมาย เชน ขาดการกํากับ ควบคุม การนําซอฟตแวรมาใช และ

ขาดความรูความเขาใจใจเรื่องกฎ ระเบียบนอย ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วิเคราะหความเสียงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสูงมาก ไดแก ขาดการกํากับ ควบคุมซอฟแวรมาใช ระดับปานกลางขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องกฎระเบียบ และขาการกาํกับ ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจากเปนการวิเคราะหความเสี่ยงเฉพาะคณะทํางาน (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2550, หนา 11) 

 5.3.2  ขาราชการพลเรือนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีตําแหนงตางกัน  
มีความคิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รายดานและโดยรวม 
ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้เปนเพราะขาราชการพลเรือนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการรับรูและปฏิบัติตามกรอบและแนวทางเดียวกันทางดานกลยุทธ  
ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหขาราชการ
พลเรือนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไมแตกตางกัน 

 5.3.3  ขาราชการพลเรือนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสบการณทํางาน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดานกลยุทธ  
ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน และโดยรวม ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
สวนในดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยขาราชการที่มีประสบการณทํางานต่ํากวา 20 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็สูงกวาขาราชการ
ที่มีประสบการณทํางาน ตั้งแต 20 ปขึ้นไป  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ขาราชการที่มีประสบการณทํางานต่ํากวา 20 ป ซ่ึงมีบางกลุมที่มีประสบการณทํางานนอยหรือพึ่งเริ่มตน
การทํางานจึงทําใหการเขาใจในเรื่องกฎ ระเบียบการทํางานยังไมดีพอ  ดวยเหตุนี้จึงทําใหขาราชการ
ที่มีประสบการณทํางานต่ํากวา 20 ป  มีความคิดเห็นดานความเสี่ยงสูงกวาขาราชการที่มีประสบการณ
ทํางานตั้งแต 20 ปขึ้นไป 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1  ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 

           1)  ดานกลยุทธ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรบริหารความเสี่ยงในเรื่อง
นโยบาย ซ่ึงนโยบายควรดําเนินการตามแผนกลยุทธที่วางไว ไมควรเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
ของผูบริหาร และควรมีการกลั่นกรองงานหัวขอวิจัยที่สามารถนํามาใชประโยชนใหคุมคากับ
เงินงบประมาณที่ใชไปและมีการเผยแพรงานวิจัยอยางกวางขวาง 
              2)  ดานการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรบริหารความเสี่ยง
ในเรื่องขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นที่มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะเรื่องนั้นๆ 
เพื่อรวมเปนคณะทํางานในการจัดทํา TOR และพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญเฉพาะดาน  
โดยการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะของหนวยงาน รวมทั้งจางที่ปรึกษาเฉพาะดานที่ 
   3)  ดานการเงิน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรบริหารความเสี่ยงในเรื่อง
การไดรับเงินงบประมาณไมเพียงพอ โดยการประสานแผนระหวางหนวยงานเพื่อกําหนดพื้นที่ และ
แบงกลุมเปาหมาย พรอมทั้งศึกษาวิเคราะห วิจัย เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการของบประมาณเพิ่ม  
การใชระบบ GFMIS ที่ยังพัฒนาไมสมบูรณ ดังนั้นสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควร รายงาน
ปญหาอุปสรรคจากการใชงานตามระบบ GFMIS ใหกรมบัญชีกลางทราบเพื่อดําเนินการแกไข  

 4)  ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรบริหาร

ความเสี่ยงในเรื่องหนวยงานขาดการกํากับ ควบคุมการนําซอฟแวรมาใช โดยสํานักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ควรจัดหาซอฟแวรใหถูกตองตามกฎหมาย  สงเสริมใหใชซอฟแวรระบบเปด จัดใหมี
ซอฟแวรหรือฮารดแวรที่ปองกันการเขียน หรือลบขอมูลทับฮารดดิสก  จัดอบรมใหความรู
เรื่องกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 5)  ควรมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในกลุมขาราชการที่มีอายุราชการต่ํากวา 20 ป  
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
        1)  ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
       2)  ควรมีการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการ 
           3)  ควรศึกษาประโยชนที่ไดจากการนําผลการวิจัยไปชวยลดความเสี่ยงของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   


