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การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพือพฒันาตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงาน
เชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยใช้กระบวนการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มีวิธีดําเนินการวิจยั 3 ขนัตอนดงันี ขนัตอนที 
1 การศกึษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจยัเอกสารทีเกียวข้อง ขนัตอนที 2 การวิจยัอนาคตแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) และขนัตอนที 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิง
เนือหาของตวับ่งชีความเสียงกับเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR โดยใช้สถิติ Fleiss Kappa 
กําหนดให้ผู้ให้ข้อมลูหลกั คือ ผู้บริหาร บคุลากรสายวิชาการ และบคุลากรสายสนบัสนนุของคณะ
ดริุยางคศาสตร์ จํานวน 20 คน และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 2 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยร้อยละ 
มธัยฐาน พิสยัระหวา่งควอไทล์ และ Fleiss Kappa  

ผลวิจยัพบว่า ตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรมี 4 องค์ประกอบหลกั คือ ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิตและผลลพัธ์ ซึงในแต่ละองค์ประกอบหลกัมีองค์ประกอบย่อยทงัหมด 18 ด้าน 
และ 56 ตวับง่ชี โดยมีคา่ความสอดคล้องของตวับง่ชีความเสียงอยู่ในระดบัมาก (Fleiss Kappa = 
0.804) 
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 The purpose of this research was to develop the risk management indicators for 

operative system of Faculty of Music Silpakorn University. This research was the Ethnographic 

Delphi Futures Research (EDFR). It was based on the three methodology steps as follows: First, 

the researcher studied documents and related researches. Second, the researcher used 

Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR). And third, the researcher used Fleiss Kappa 

statistic to analyze the consistency of the risk indicators. The 22 key informants were executive 

administrators, instructors, administrative staffs of the Faculty of Music and outsided key 

informants. The research tools used interview and questionnaires. The statistics used for 

analyzing the collected data were basic statistics frequency, median, and interquartile range 

and Fleiss Kappa. The research results were as follows: The risk management indicators for 

operative system of Faculty of Music Silpakorn University consisted of 4 main elements of the 

context, input, process and output and outcome including with 18 elements and 56 indicators. 

And the consistency of the risk indicators is substantial (Fleiss Kappa = 0.804) 
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