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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในการ

บริหารงบลงทุนของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยศึกษาปจจัยภายใน

องคกร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณวิทยา โดยสัมภาษณแบบเจาะลึกผูบริหารที่เกี่ยวของกับการ

บริหารงบลงทุน  

 ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุนของงาน

สถาปตยกรรม และวิศวกรรม รองคณบดีฝายทรัพยสิน และระบบสนับสนุน หัวหนางานสถาปตยกรรม และ

วิศวกรรม และหัวหนาฝายนโยบายและแผน มีทัศนคติที่คลายคลึงกัน โดยใหความสําคัญมากที่สุดตอความเสี่ยง

จากปจจัยภายใน คือ การขาดกระบวนการติดตามงานอยางเปนระบบ รองลงมาคือบุคลากรขาดความรูความ

เขาใจ และความผิดพลาดในการทํางาน 

 จากการสัมภาษณแนวทางการจัดการความเสี่ยงของผูบริหารทั้งสามทาน พบวาเปนในแนวทาง

เดียวกัน โดยเสนอใหหากระบวนการในการควบคุมการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และเพิ่มการติดตามงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงแบบลด และควบคุมความเสี่ยง  

ทั้งนี้ งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะดานการปฏิบัติงาน จากปจจัยภายในของงานสถาปตยกรรม 

และวิศวกรรม ซึ่งผูที่สนใจควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ทั้งจากปจจัยในภาย และภายนอก ที่สงผลใหเกิดความเสี่ยง

ดานการปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุน เชน ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ความเสี่ยงทางดานการจัดซื้อจัดจาง 

ความเสี่ยงดานการทุจริต เปนตน อีกทั้งควรศึกษาความเสี่ยงในกระบวนการบริหารงานพัสดุ และระเบียบพัสดุ 

เพื่อใหการศึกษาวิจัยคนพบความเสี่ยงอยางครอบคลุมทุกดาน อันจะสามารถนําไปใชในการกําหนดกลยุทธใน

การจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตอไป 

คําสําคัญ : การจัดการความเสี่ยง  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  ความเสี่ยง  บริหารงบลงทุน 
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ABSTRACT 
 This research aims to study guidelines for operational risk in budget investment management 

of the Architecture and Engineering Department, Faculty of Medicine, and Siriraj Hospital at Mahidol 

University. This research focuses on external factors of the organization based on descriptive 

research taken from interviews with executive officers who are in charge of organizational budgeting, 

investment, and management.  

 The research found that all of the executive offices such as: the Deputy Dean of Properties 

and Facilities, Chairman of Policy and Planning Department, and Head Officer of Architecture and 

Engineering Division, all shared a similar attitudes regarding Organization Budgets Investment 

Management. The most important factors of internal operation risk are the organizations’ staffs and 

the most important factor of external operation risk is organizational policy. 

 The guidelines for operational risk management in the organization budgets investment of 

Architecture and Engineering Department from the Deputy Dean of Properties and Facilities, 

Chairman of Policy and Planning Department, and Head Officer of Architecture and Engineering 

Division are all similar. They focus on reduction and controlling the operational risk. 

 Finally, this research aims to learn from internal factors of Architecture and Engineering 

Department. For those interested in further information, they should look more in depth into other 

factors using comprehensive analysis. 

Key Words : Risk, Risk Mangement, Operational Risk 
E-mail : sipttn@mahidol.ac.th 

 
คํานํา 

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  ปจจุบันจึงเปนยุคแหงการแขงขัน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ นี้ถือเปนความ

เส่ียงที่สงผลตอการดําเนินงาน และการบรรลุวัตถุประสงค ในการปรับเปล่ียนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในกระบวนการทํางาน และการมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จึงควรมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบจากสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกองคกร ซึ่งการมีแผน

บริหารความเสี่ยงยอมเปนเครื่องมือในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

และผูเกี่ยวของขององคกร นอกจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองคกรทางธุรกิจ และเศรษฐกิจแลว หนวยงานภาครัฐ

ตางๆ ยังใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานราชการเชนกัน และพัฒนาการที่เปนรูปธรรมที่

เห็นไดชัดเจนที่สุดไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดใหหนวยงานราชการตางๆ จัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตรอันเปนกลไกในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยราชการนั้น เพื่อให

สามารถบรรลุเปาประสงคตามที่ไดกําหนดไว (นฤมล สะอาดโฉม, 2550)   
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ทั้งนี้ในการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชในองคกร จะชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการ

ดําเนินการตาง ๆ ขององคกร จะมีการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเปน

การทํานายอนาคตอยางมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือปองกันความเสียหายในการทํางานแตละ

ขั้นตอนไวลวงหนา หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น

หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนํากระบวนการบริหารความ

เส่ียงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการไวลวงหนา ในขณะที่องคกรอื่นที่ไมเคยมีการเตรียมการหรือไมมีการนํา

แนวคิดของกระบวน การบริหารความเสี่ยงมาใช เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตขึ้น องคกรเหลานั้นจะประสบกับ

ปญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแกไข ดังนั้นการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาชวยเสริม

รวมกับการทํางาน จะชวยใหภาระงานที่ปฏิบัติการอยูเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และปองกันโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงและปญหาที่จะเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

 การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการองคกร เปนเรื่องสวนรวมที่ทุกคนในองคกร 

ตั้งแตคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรไดมีสวนรวมในการ วิเคราะหในเชิงลึก เชิงบูรณา

การ และเชื่อมโยงสัมพันธกับการกําหนดกลยุทธ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององคกร ซึ่งการ

บริหารความเสี่ยงที่ดีจะเปนการวัดความสามารถและการดําเนินงานของ บุคลากรภายในองคกร ทั้งนี้องคกรที่มี

การบริหารจัดการที่ดี จะตองดําเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องคประกอบที่สําคัญ คือ การตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ทั้งนี้ 

การบริหารความเสี่ยงไดถูกบรรจุเปนดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ คือ

ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงในประเด็นการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ซึ่ง

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย และรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว

เปนการลวงหนาในปงบประมาณ 2550 (ธารสุดา อมรเพชรกุล,  2546) และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

รวมไปถึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล (Good Governance: GG) ซึ่งความเสี่ยงของหนวยงานภาครัฐมี

ความแตกตางจากภาคเอกชน เนื่องจากวิสัยทัศนและภารกิจที่แตกตางกัน โดยในภาคเอกชนนั้น ความเสี่ยงทาง

การเงินเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่สุด เพราะแผนยุทธศาสตรของหนวยงานจะมุงเนนไปที่การสรางกําไรสูงสุด 

ในขณะที่แผนยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐจะมุงเนนที่การตอบสนองนโยบายรัฐและใหบริการประชาชน 

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของหนวยงานภาครัฐจึงเกี่ยวกับความเสี่ยงเชิงนโยบาย 

 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนองคกรของภาครัฐ ที่มีการบริหารจัดการเพื่อมุงเปนสถาบัน

ทางการแพทยของแผนดินที่ไมมุงหวังผลกําไรสูงสุด หากแตมุงทิศทางที่จะกาวหนาสูความเปนเลิศในระดับสากล 

การพัฒนามีทั้งดานทรัพยากรบุคคล กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ และวางแนวทางพัฒนาตอเนื่องตาม

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหมที่มีกิจกรรมตอเนื่องของ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง (PDCA) จัดใหมี

การติดตาม รายงานผลจากการวัดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปน

ตัวชี้วัดระดับคณะแพทยศาสตร     ศิริราชพยาบาล (Corporate KPI F2 : Budget Effectiveness) โดย

เทียบเคียงจากตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ การพัฒนาอันตอเนื่องนี้ หมายรวมถึงการวางแผนและการบริหาร

งบประมาณ เพื่อจัดสรรทรัพยากรตางๆใหแกภาควิชา/หนวยงานของคณะฯในการดําเนินการใหประสบ
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ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจหลักทุกดานภายใตแผนงาน ผลผลิตที่วางแผนไว มีการสื่อสารรายงานแผน – ผลเพื่อให

เกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้งตอบสนองความตองการของผูมีสวนได

สวนเสียใหไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของทุกภาคสวน (ฝายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล, 2552) ตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณและการเงินของประเทศที่ไดกําหนดแนวคิด

เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ที่เนนการจัดการงบประมาณทั้งในมิติงานตาม

ยุทธศาสตรของหนวยงาน มิติงานตามยุทธศาสตรพื้นที่ และมิติงานตามแบบงบประมาณในเชิงบูรณาการ 

 การบริหารงบประมาณ ในความรับผิดชอบของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม ภายใตการบริหาร

ของรองคณบดีฝายทรัพยสิน และระบบสนับสนุน เปนงบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปนงบลงทุนสําหรับการปรับปรุง 

และกอสรางอาคารและพื้นที่ตางๆ ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จากรายงานสรุปผลการบริหาร

งบประมาณดานงบลงทุน (ครุภัณฑ และสิ่งกอสราง ประจําไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2553 งบลงทุนที่งาน

สถาปตยกรรม และวิศวกรรมรับผิดชอบในการบริหารงบลงทุนใหเปนไปตามแผนปงบประมาณ มีมูลคามากกวา 

3,670 ลานบาท (งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, 2553) 

 งานสถาปตยกรรม และวิศวกรรมจะไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการงบลงทุนใหสามารถเบิกจายให

ครบถวนตามแผนของปงบประมาณนั้นๆ ซึ่งสามารถจําแนกภาระงานหลักของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม

ออกเปนดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการออกแบบ และกําหนดคุณลักษณะของโครงการ 

2. ดานการควบคุมงานการปรับปรุง และกอสราง 

3. ดานการบริหารงบลงทุน 

4. ดานการจัดทําเอกสารขออนมุตัิจัดหา (PR), ประสานงานพัสดุ 

5. ดานการบริหารโครงการปรับปรุง และกอสราง 

ผูวิจัยเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ในสังกัดงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม  มีหนาที่ความ

รับผิดชอบในดานการบริหารงบลงทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่ การกอสรางอาคารใหม และการจัดหาครุภัณฑ

ประจําอาคาร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการในการบริหารงบลงทุน 

ของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม ตามแนวคิดของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน

องคกร (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO)) ที่ไดเสนอวา

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ประกอบไปดวยความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากขาดการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองคกร โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ 

หรือเหตุการณภายนอก (ดวงใจ ชวยตระกูล, 2551)  

ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน (บริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน), 2545) หรือเกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายในองคกร ซึ่งส่ิงแวดลอมภายในขององคกรมีผล

ที่มีนัยสําคัญตอการนําการบริหารความเสี่ยงขององคกรไปปฏิบัติ และทําใหเกิดผลอยางตอเนื่อง เนื่องจาก

สภาพแวดลอมภายในจะเปนบริบทในการนําองคประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององคกรอื่นๆ ไป

ประยุกตใชใหเกิดผล และมีผลกระทบเปนอยางมากไมวาจะในเชิงบวกหรือเชิงลบ (สมาคมผูตรวจสอบภายใน

แหงประเทศไทย, 2551)  ทั้งนี้ หากสามารถนําผลจากการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการนี้
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ไปปรับปรุงแกไขได จะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงบลงทุนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลตอไปดวย 
 

อุปกรณ และวิธกีาร 
อุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย 
1. เครื่องบันทึกเสียง (ชวยเก็บขอมูล ในกรณีเปนขอมูลที่สําคัญ และมีประโยชนตอการวิจัย ไมสามารถจําได

ทั้งหมด เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลใหไดมากที่สุดโดยไมตกหลน และใหไดขอมูลที่เปนจริงที่สุด) 

2. กลองถายรูป 

3. สมุดจดบันทึก/ปากกา 

4. แนวทางการสัมภาษณ 
วิธีการเก็บขอมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร วิทยานิพนธ และ งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปน

พื้นฐานในการดําเนินการศึกษาวิจัย โดยการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ใน

การบริหารงบลงทุน และระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน โดยขอมูลที่ตองการไดแก 

1.1 ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ในการบริหารงบลงทุนของงานสถาปตยกรรม และ

วิศวกรรม 

1.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ในการบริหารงบลงทุนของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม  

1.3 แนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ในการบริหารงบลงทุนของงานสถาปตยกรรม และ

วิศวกรรม 

2. การสังเกต (Observation)  

2.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) โดยการที่ผูวิจัยไดนําขอมูลจากกิจกรรมในการ

บริหารงบลงทุน ที่ผูวิจัยไดประสบกับปญหา อุปสรรค และเหตุการณตางๆ และจดบันทึกไวเพื่อนําไปใช

ในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

2.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non- Participation Observation) ผูวิจัยจะสังเกตจากเหตุการณที่เกิดขึ้น 

และบุคลากรในงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม ที่มีกิจกรรมเกี่ยวของกับการบริหารงบลงทุน  

3. การสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) จากผูใหขอมูลหลัก คือ 

รองคณบดีฝายทรัพยสิน และระบบสนับสนุนหัวหนางานสถาปตยกรรม และวิศวกรรมและหัวหนาฝาย

นโยบาย และแผนโดยใชลักษณะการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) โดยจะเตรียม

คําถามแบบกวางๆ ในหัวขอดังตอไปน้ี 

3.1 ทัศนคติ และการใหความหมายของความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ในการบริหารงบลงทุนของงาน

สถาปตยกรรม และวิศวกรรม 

3.2 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการในการบริหารงบลงทุนของงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ในปงบประมาณ 

2553 

3.3 แนวความคิดในการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ในการบริหารงบลงทุนของงานสถาปตยกรรม 

และวิศวกรรม 
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4. วิธีการวิจัย ในการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ในการบริหารงบลงทุน

ของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เมื่อ

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทั้งจากการคนควาเอกสาร และจากการสัมภาษณครบถวนเรียบรอยแลว จึงนําขอมูลที่

ไดมาทําการวิเคราะหวา แตละกิจกรรมในกระบวนการบริหารงบลงทุน มีความเสี่ยงอะไรบาง, โอกาสการเกิด

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการมากหรือนอย และมีระดับ และผลกระทบมากนอยเพียงไร เพื่อนํามาประกอบ

กับนโยบายการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่ไดจากการสัมภาษณตอไป 

 
ผลการทดลอง และวจิารณ 

ผลการทดลอง 
รองคณบดีฝายทรัพยสิน และระบบสนับสนุนมีทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ในการ

บริหารงบลงทุน ของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรมวาคือเหตุการณที่เกิดจากปจจัยภายในองคกร อันสงผลให

การใชงบประมาณไมเปนไปตามแผน 

หัวหนางานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม วามีทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในการ

บริหารงบลงทุน ของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม คือความผิดพลาด ความลาชา หรือความไมพรอมจากการ

ทํางาน สงผลใหไมสามารถเบิกจายเงินไดตามแผนงบลงทุนที่วางแผนไวในแตละปงบประมาณ 

ฝายนโยบาย และแผน เปนหนวยงานภายใตการบริหารงานของรองคณบดีฝายนโยบายและแผน สังกัด

สํานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  เปนหนวยงานหลักที่ประสาน และรวมกําหนดนโยบายของ

คณะฯ เพื่อสนับสนุนใหคณะฯ ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายการเปนสถาบันการแพทยชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย  

โดยมีภาระหนาที่ในการศึกษาวิเคราะห และประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อจัดทําแผนงาน โครงการ และ

งบประมาณ อีกทั้งยังตองติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณของแตละหนวยงาน เพื่อใหมีการดําเนินงาน

เปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ไดกําหนดไวมีทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุนของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรมสอดคลองกับสองทานแรก โดยมี

แนวคิดที่เฉพาะเจาะจงในดานการวางแผนงบลงทุน วา ความเสี่ยงคือ การวางแผนงบลงทุนที่ขาดการวิเคราะห

งานอยางชัดเจน  ขาดการวิเคราะหความเปนไปได และการจัดลําดับความสําคัญ ทําใหไมสามารถดําเนินการ

ตามแผนงบลงทุนที่ไดวางแผนไว 
บทวิจารณ 

การศึกษาวิจัยนี้ ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณผูใหขอมูลซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวของกับการบริหารงบลงทุน ทําใหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตรงตามวัตถุประสงค สามารถนํามาวิเคราะห

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน และไดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย แตจากการที่ผูวิจัยเลือกใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเปนเครื่องมือประกอบกับการสังเกต

อยางมีสวนรวม จึงมีขอจํากัด และขอดีของวิจัยครั้งนี้ คือ  
ขอจํากัด 

1. ถึงแมวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนี้สวนใหญมาจากความรู และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงบ
ลงทุนของผูใหสัมภาษณ จนไดรับขอมูลที่สามารถนํามาใชวิเคราะหจนไดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการ
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ปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค โดยผูใหสัมภาษณแตละทานมีความรู และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงบ

ลงทุนในมุมมองที่แตกตางกัน  

2. ขอมูลที่ไดขึ้นอยูกับสถานการณที่ผูใหสัมภาษณเพิ่งไดประสบมา หรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบอยครั้ง 

จึงทําใหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอาจไมครบถวน โดยขณะที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเปนชวงใกลปด

งบประมาณ จึงอาจทําใหพลาดประเด็นความเสี่ยงที่เกิดในชวงเวลาอื่นๆ ไป 
ขอดี 

1. ทําใหไดรับขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค และสามารถนํามาวิเคราะหไดจริง เนื่องจากผูวิจัย และผูให

สัมภาษณ มีการพูดคุย และการอธิบายในแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 

2. การใชการสังเกตแบบมีสวนรวม ทําใหสามารถรับรูไดถึงอารมณ และความรูสึกของผูใหสัมภาษณ ที่

แสดงใหเห็นถึงความวิตกกังวล การใหความสําคัญ การกลาวซ้ํา ซึ่งสามารถนําไปประกอบการวิเคราะหประเด็น

ดานการใหความสําคัญความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานได 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
รองคณบดีฝายทรัพยสิน และระบบสนับสนุน หัวหนางานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม และหัวหนาฝาย

นโยบายและแผน มีทัศนะคติเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุนของงานสถาปตยกรรม 

และวิศวกรรมที่คลายคลึงกัน โดยความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุน ของงานสถาปตยกรรม 

และวิศวกรรม คือ การปฏิบัติงานดวยการขาดความรูความเขาใจในกระบวนการอยางชัดเจน ความไมพรอมของ

บุคลากร การทํางานผิดพลาด ลาชา และขาดการศึกษาขอมูลประกอบการวางแผนงบลงทุน ที่สงผลใหการใชงบ

ลงทุนไมเปนไปตามที่ไดกําหนดไว 

โดยผูใหสัมภาษณทั้งสามทานใหความสําคัญกับความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ  ขั้นตอนของงาน 

มากที่สุด กระบวนการที่เกิดเปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน คือ ความเสี่ยงจากขั้นตอนในงานพัสดุ, การ

วางแผนงบลงทุน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม โดยผูบริหารที่ใหสัมภาษณแต

ละทานก็จะใหความเห็นในสวนที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนผลดีตอการศึกษาถึงแนวทางการจัดการความ

เส่ียงที่จะทําใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชงานไดจริง และตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งนี้ เห็นวาหากลด

ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการไดจะเกิดประโยชนอยางมาก 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ และ

บุคลากร ซึ่งเปนปจจัยภายใน สามารถควบคุมความเสี่ยงได โดยการหากระบวนการในการควบคุมการ

ปฏิบัติงานเพิ่มเติม และเพิ่มการติดตามงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงแบบลด 

ควบคุมความเสี่ยง 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทําใหคนพบความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่เกิดจากกระบวนการ และบุคลากร 

และแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  ซึ่งคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สามารถนําไปใช

ประโยชนเพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารงบลงทุน เชน กระบวนการพิจารณาอนุมัติงบลงทุน, กระบวนการ

ติดตาม และขั้นตอนเอกสารในการเปลี่ยนแปลงรายงานงบลงทุน เพื่อใหการบริหารงบลงทุนของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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จากการสัมภาษณผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงบลงทุนของงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม

นั้น พบวาความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากปจจัยภายในงานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม  

ซึ่งผูใหสัมภาษณมีแนวคิดที่สอดคลองกันวาความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่เกิดจากกระบวนการ และขั้นตอน

การทํางานที่ยังไมมีประสิทธิภาพเปนเหตุผลหลัก เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการบริหารงบลงทุนของงาน

สถาปตยกรรม และวิศวกรรมไมเปนไปตามแผนงบลงทุนที่ไดวางแผนไวในแตละป โดยผูใหสัมภาษณจะมีแนว

ทางการจัดการความเสี่ยงที่แตกตางกันไป แตลวนใหปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนเพื่อใหการบริหารงบ

ลงทุนเปนไปตามแผนงบลงทุนสงผลใหการพัฒนาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนไปตามเปาหมาย ซึ่ง

หนวยงานในฝายวิศวกรรมบริการ และอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่มีลักษณะการทํางาน

ที่ตองติดตอประสานงานกับหนวยงานหลายหนวยงานโดยมีความเกี่ยวของกับงบลงทุนของคณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล เชน งานพัสดุ, งานซอมบํารุง, งานสื่อสาร และงานระบบแกสทางการแพทย เปนตน สามารถนํา

ผลการวิจัยครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน แลวนําไปสูการพัฒนาการบริหารงบ

ลงทุนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในอนาคตตอไป 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัตอไป 

ผลจากการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุนของงาน

สถาปตยกรรม และวิศวกรรม เปนการวิจัยที่มุงเนนเฉพาะความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

บริหารงบลงทุน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทําใหไดผลการศึกษาเปนลักษณะแนวความคิด และนโยบายจาก

ผูบริหารที่เปนผูใหสัมภาษณ โดยยังไมไดนําไปปฏิบัติจริงวาจะเกิดปญหา และอุปสรรคอยางไร และมี

กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงอยางไรบาง รวมท้ังการประเมินผลวาแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่

นํามาใชแนวทางใดเหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนตอคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมากที่สุด หากผูสนใจ

ทําการวิจัยครั้งตอไป ควรนําแนวทางการจัดการจัดความเสี่ยงที่ไดจาการวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมถึงความ

เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง และเปรียบเทียบผลลัพธในการจัดการความเสี่ยงของแตละแนวทาง เพื่อคน

พบวาแนวทางใดเหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนตอองคกรมากที่สุด 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุนของงาน

สถาปตยกรรม และวิศวกรรม เปนการศึกษาเจาะจงเฉพาะดานการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากปจจัยภายในของงาน

สถาปตยกรรม และวิศวกรรม ซึ่งจากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยมุงเนนที่จะศึกษาเฉพาะความเสี่ยงจากกระบวนการ 

ความเสี่ยงจากบุคลากร และความเสี่ยงจากนโยบาย ตามที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ  ผูที่สนใจควรศึกษาความ

เส่ียงในดานอื่นๆ ทั้งจากปจจัยในภาย และภายนอก ที่สงผลใหเกิดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในการบริหาร

งบลงทุน เชน ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ความเสี่ยงทางดานการจัดซื้อจัดจาง ความเสี่ยงดานการทุจริต เปนตน 

อีกทั้งควรศึกษาความเสี่ยงในกระบวนการบริหารงานพัสดุ และระเบียบพัสดุ เพื่อใหการศึกษาวิจัยคนพบความ

เส่ียงอยางครอบคลุมทุกดาน อันจะสามารถนําไปใชในการกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงานตอไป 
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