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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  
ดังตอไปนี้ 

 2.1  โครงสรางสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2  ความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

  2.2.1  ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
  2.2.2  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
  2.2.3  ความเสี่ยงดานการเงิน 

  2.2.4  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 2.3  ความรูเกี่ยวกับความเสี่ยง 

  2.3.1  ความหมายของความเสี่ยง 
  2.3.2  ความสําคัญของการการบริหารความเสี่ยง 
  2.3.3  แนวคิดพื้นฐานของความเสี่ยง 
  2.3.4  การบริหารความเสี่ยง 
  2.3.5  การบริหารความเสี่ยงของหนวยงานราชการ 
  2.3.6  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2.4  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 2.5  ความหมายของความคิดเห็น 

 2.6  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ             
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542  

 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
  2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 2.8  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1  โครงสรางสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  
 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   พ .ศ .  2548  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2548, หนา 9-16)  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจเกี่ยวกับ
พัฒนายุทธศาสตร  การแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวา
ดวยการศึกษาแหงชาติ จัดทํางบประมาณและบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง 
เพื่อการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

1)  ศึกษา  วิเคราะห  จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย  เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
 2)  พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 
 3)  แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
 4)  จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 5)  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไป
ของกระทรวง 
 6)  ดําเนนิการเกี่ยวกับงานลูกเสือ  ยุวกาชาดและกจิกรรมนักเรียน 
 7)  สงเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 
 8)  สงเสริมประสานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและการกีฬา  เพื่อการศึกษา  
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 9)  ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง  รวมทั้งดําเนินการ
เกี่ยวกับงานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของ

สวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 10)  พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง 
 11)  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ซ่ึงมิไดอยูในอาํนาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกดักระทรวง 
 12)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 ขอ  3  ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธกิาร  ดังตอไปนี้ 
 1)  สํานักอํานวยการ 
 2)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3)  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 
 4)  สํานักการลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 5)  สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
 6)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7)  สํานักตรวจราชการ  และติดตามประเมินผล 
 8)  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 9)  สํานักนิตกิาร 
 10)  สํานักบรหิารงานการศกึษานอกโรงเรียน 
 11)  สํานักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 ขอ  4  สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 1)  สํานักอํานวยการ  มีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้
 (1)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  รวมทั้งการจัดระบบการอํานวยการและการประสานราชการของผูบริหารระดับสูง
ในสังกัดกระทรวง 
 (2)  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน  การบริหารงานบุคคล  การพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร  การบริหารงานการคลัง และสินทรัพยของกระทรวง และ
สํานักงานปลัดกระทรวง 
 (3)  ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
 (4)  ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงในงานที่เกีย่วกบั
การศึกษาแหงชาติหรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเปนงานที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใด

ในสังกัดกระทรวง 
 (5)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 2)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1)  จัดทําขอเสนอนโยบาย  แผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวง  รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
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ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาของรัฐ 
 (2)  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
 (3)  สนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวง  รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 (4)  พัฒนาระบบคลังขอมูล  และฐานขอมูลสารสนเทศ  รวมทั้งเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนศูนยกลางขอมูลของกระทรวง 
 (5)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวง 
 (6)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 3)  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1)  เปนศูนยกลางในการประสานงานการพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากร
ทางการศึกษาสําหรับหนวยงานทางการศึกษา  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 (2)  จัดทํานโยบาย   แผนและแนวทางในการพัฒนาครู  คณาจารย  และ
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (3)  ใหคําแนะนํา  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเปนไปตามแผนและแนวทางในการพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 
 (4)  สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใชในการพัฒนา 
 (5)  พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝกอบรม 
 (6)  จัดทําฐานขอมูลในการพัฒนา 
 (7)  สงเสริมและประสานงานเครือขายการพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (8)  ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความรวมมือจากหนวยงาน  
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (9)  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  
ในสวนที่เปนการทดลองนํารอง  หรือการพัฒนา 
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 (10)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 4)  สํานักการลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (1)  สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด  
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลูกเสือ  ขอบังคับสภากาชาดไทย  และนโยบายของกระทรวง 
  (2)    สงเสรมิ  สนับสนุน  ศึกษา  วเิคราะห  วิจัยเพื่อการพัฒนานกัเรียน นักศึกษา
โดยผานกระบวนการลูกเสือและยวุกาชาด 
  (3)  สงเสริมการปองกัน  แกไข  และคุมครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
 (4)  สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิของนักเรียนนักศึกษา 
 (5)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 5)  สํานักความสัมพันธตางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1)  ประสานการดําเนินงานดานการตางประเทศของกระทรวงกับองคกร
ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
 (2)  จัดทํานโยบายและแผนความรวมมือและงบประมาณดานการตางประเทศ 
 (3)  จัดทําฐานขอมูลกลางดานการตางประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา 
 (4)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  ใหบริการใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานการศึกษากับตางประเทศ  เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางทางการศึกษา
ของประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค 
 (5)  ประสานการระดมทรัพยากรและความรวมมือระหวางประเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง  รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการเพื่อรวมเปนคณะกรรมการดานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานระหวางประเทศ 
 (6)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 6)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
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 7)  สํานักตรวจราชการ  และติดตามประเมินผล  มีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้
 (1)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  
และประเมนิผลการจัดการศกึษาของกระทรวง 
 (2)  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  จัดทํา
แผนการตรวจราชการ  และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง
ในการตรวจราชการ  ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
 (3)  วิจัยและพัฒนาระบบ  และประสานเครือขายการตรวจราชการ  การติดตาม
ตรวจสอบ  และประเมินผลของกระทรวง 
 (4)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 8)  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1)  จัดทํานโยบาย  ยุทธศาสตร  เปาหมายการใหบริการ  กําหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ  แผนงบประมาณ  และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งจัดทํานโยบาย  
แผนปฏิบัตริาชการ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง 
 (2)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและจัดทําสถิติ  ประมวลผลขอมูล  ดัชนีดานการบริหาร
จัดการศึกษา 
 (3)  ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือดานเงินกูยืมตางประเทศ 
 (4)  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  และประสานงานตามนโยบายพิเศษ  นโยบาย
เรงดวน  งานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
 (5)  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  และใหคําปรึกษาแนะนําวิชาการดานการจัด
การศึกษา  การวางแผนการงบประมาณ  การติดตามประเมินผล  การรายงานผลและประสาน
การปฏิบัติงานของหนวยงานในกระทรวงและในสํานักงานปลัดกระทรวงใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
 (6)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 9)  สํานักนิติการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1)  ศึกษา  วิเคราะห  และกําหนดแนวทางการบังคับใชกฎหมาย  กฎและระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งใหคาํปรึกษาแนะนาํเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายของสวนราชการ  และหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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 (2)  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบยีบในความรับผิดชอบของกระทรวง  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 (3)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง  
อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง 
 (4)  ดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณและรองทุกข  การรองเรียน  และ
ขอความเปนธรรมของขาราชการและลูกจางในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและสวนราชการ

ที่เกี่ยวของ 
 (5)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ของกระทรวง 
 (6)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 10)  สํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1)  จัดทําขอเสนอนโยบาย  แผน  และหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  รวมทั้งประสานความรวมมือและความชวยเหลือกบัหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภาครฐั
และเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ 
 (2)  สงเสริม  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  และดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (3)  สงเสริม  สนับสนุน  ประสานงาน  ระดมทรัพยากร พัฒนาแหลงการเรียนรู  
ศูนยการเรียน  และพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและเครือขาย  
รวมทั้งกํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 (4)  สงเสริม  ผลิต  พัฒนา  เผยแพรการเรียนรูและใหบริการดานวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  รวมทั้งบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาและสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
 (5)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ  สงเสริม  สนับสนุน  
และประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (6)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 11)  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี ้
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 (1)  เปนหนวยงานในการสงเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและ
ดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่วกับการศึกษาเอกชน 
 (2)  เสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร  แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน  กําหนดกฎ  ระเบียบ  
และเกณฑมาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน  รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  
การประกันคุณภาพ  การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน 
 (3)  ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาเอกชน  การอุดหนุนการศึกษาเอกชน  
การคุมครองการทํางาน  สิทธิประโยชนของครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผูเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาเอกชน 
 (4)  เปนศนูยสงเสริมสนับสนุนขอมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน  
ตลอดจนติดตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการจัดการศึกษาเอกชน 
 (5)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.2  ความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 2.2.1  ความเสี่ยงดานกลยุทธ  (strategic risk)  หมายถึง  เหตุการณใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต
สถานการณที่ไมแนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) 
หรือความลมเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาประสงคตามกลยุทธการดําเนินงานที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ ไดแก          
  1)  ผลงานวิจยัไมไดถูกนํามาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
  2)  นโยบายเปลี่ยนแปลงตามผูบริหารที่เปล่ียนบอย 

3)  โครงสรางองคกรใหมขาดความเปนเอกภาพ 
4)  โครงสรางและสายงานบงัคับบัญชาไมเหมาะสม 
5)  โครงสรางและสายงานบงัคับบัญชาไมชัดเจน 
6)  โครงสรางและสายงานบงัคับบัญชาแสดงแผนภูมิไมถูกตอง 
7)  โครงสรางและสายงานบงัคับบัญชาแสดงแผนภูมิไมเปนปจจุบัน 
8)  การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว 
9)  การกําหนดยุทธศาสตรการทํางานไมแนนอน     

 2.2.2  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  (operational risk)  หมายถึง  เหตุการณใด ๆ  ที่อาจเกดิขึน้
ภายใตสถานการณไมแนนอน  และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย  (ที่เปนตัวเงินและ
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ไมเปนตัวเงิน)  หรือความลมเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุผลสําเร็จเนื่องจากเกิดปญหา

ทางดานกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการดําเนินงานขององคกร ไดแก 
 1)  การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 2)  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 3)  ขาดการพัฒนาตนเอง 
 4)   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 5)  ขาดผูเชี่ยวชาญในการกําหนด TOR (terms of reference) ทําใหการดําเนินการ
ไมเปนไปตามแผน 
 6)  การประสานงานระหวางหนวยงานในสังกัด สป. ขาดความคลองตัว 
 7)  การเชื่อมโยงระบบเครือขายขาดประสิทธิภาพ 
 8)  ขาดความเขมงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
 9)  การจัดซื้อจัดจางลาชา 
 10)  ขาดการบริหารสัญญาที่ดี 
 11)  บุคลากรขาดความชํานาญเฉพาะดาน 
 12)  ขาดที่ปรึกษาเฉพาะดาน 
 2.2.3  ความเสี่ยงดานการเงิน  (financial risk)  หมายถึง  เหตุการณใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ภายใตสถานการณที่ไมแนนอน   และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายในดานลบตอ
การบริหารจัดการทางดานการเงินขององคกรในทุกมิติ ไดแก 
  1)  การเบิกจายเงินงบประมาณไมทันในปงบประมาณ (งบประมาณถูกพับไป) 
  2)  การพัฒนาระบบ GFMIS (government fiscal management information system) 
ยังไมสมบูรณ 
  3)  ไดรับเงินงบประมาณไมเพียงพอ 
  4)  การใชจายเงินงบประมาณผิดประเภท/วัตถุประสงค 
  5)  ระบบการจดัซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถปองกันการสมยอมกัน 
ระหวางผูขาย/ผูรับจาง 
  6)  ความผิดพลาดในการอนมุัติวงเงินเกินอํานาจ 
  7)  ขาดความรวมมือจากหนวยงานในการจัดสงรายงานการใชจายเงินงบประมาณ
อยางสม่ําเสมอ 
  8)  ทรัพยสินของทางราชการสูญหาย 
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 2.2.4  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance risk)  หมายถึง  เหตุการณใด  ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ในการดําเนินการขององคกรอันเนื่องมาจากการดําเนินการทางกฎ  ระเบียบที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อน
จากบทบัญญัติที่กําหนดตามกฎหมาย ไดแก 

1)  ขาดการกํากับ ควบคุม การนําซอฟตแวรมาใช 
  2)  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องระเบยีบคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ 
           3)  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องระเบียบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 4)  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องระเบียบคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 5)  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร 
 6)  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการคารักษายาบาล 
 7)  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องการเบิกเงินคาใชจายในการประชุมราชการ 
 8)  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องหลักเกณฑการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 9)  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องหลักเกณฑการขอรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

10)  ขาดการกํากับ ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ  
  

2.3  ความรูเกี่ยวกับความเสี่ยง 
  
       2.3.1  ความหมายของความเสี่ยง  
  ความเสี่ยง  ในความหมายของการจัดการ  หมายถึง  โอกาสที่องคการจะเกิดการดําเนิน
ผิดพลาดเสียหาย  ไมประสบผลสําเร็จตามแผนงานหรือเปาหมายที่ตั้งไว  หรือความเปนไปได
อันที่จะเกิดความสูญเสียข้ึน  หรืออุปสรรคที่มากระทบตอองคการ  (ธร  สุนทรายุทธ, 2550, หนา 152)  
  ความเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสที่บางสิ่งบางอยางอาจเกิดขึ้น  ซึ่งเปนผลลัพธของสิ่งที่เปน
อันตรายหรือคุกคามที่สงผลกระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการตาง ๆ ทั้งนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้น
เนื่องมาจากความไมแนนอน  ซ่ึงสามารถวัดไดจากความนาจะเปนของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธของ
ส่ิงที่เกิดขึ้น  (ถาไดเกิดขึ้นจริง)  ซ่ึงในแตละหนวยงานในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น อาจมีมุมมอง
ในเรื่องความเสี่ยงแตกตางกันหรือตรงขามกันได  (ชัยเสฎฐ  พรหมศรี, 2550, หนา 14) 
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    ความเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสที่องคการจะเกิดการดําเนินงานที่ขาดทุน  หรือไมสามารถ
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามแผนงาน หรือเปาหมายที่ตั้งไว  (เจริญ  เจษฎาวัลย, 2548, 
หนา 15) 
  ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในอนาคต  และอาจสงผลในดานลบ
ที่ไมตองการ  ดังนั้น  การตัดสินใจกระทําการใด ๆ โดยไมมีขอมูล หรือไมมีการวางแผนใด ๆ จึงสามารถ
กลาวไดวาเปนการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง 
  ความไมแนนอน  หมายถึง  ความเปลี่ยนแปลง ไมคงที่ดังเดิมตลอดกาล  หรือหมายถึง  
ผลเหตุการณและส่ิงตาง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งที่เปนไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือ
ความคาดหมาย  (บางครั้งอาจใชคําวาโอกาส  ซ่ึงมักจะทําใหรูสึกเปนไปในทางบวกหรือเกิดขึ้นใหม 
ในขณะที่คําวา  ความไมแนนอน  มักจะทําใหรูสึกเปนไปในทางลบและอาจมีการเกิดขึ้น
แลวแตเปล่ียนแปลงได) เชน สภาพรางกาย  ภูมิอากาศ ฯลฯ  
  ปญหา  หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะสงผลในทางลบ เปนอุปสรรคตอเปาหมาย  
การดําเนินการจําเปนตองมีการแกไข เพราะมิเชนนั้นปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตามมา 
ปญหาอาจมิไดเกิดจากสาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป  หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจาก
การเสี่ยงอาจไมไดกลายเปนปญหาเสมอไป (เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ หรือถาเปนเชิงลบ 
ก็อาจมีความเสียหายมาก-นอยแตกตางกัน) 
  ดังนั้น  การรูเทาทันถึงความหมาย  ลักษณะรูปแบบ สาเหตุการเกิด หรือผลที่เกิดขึ้นจาก
การเสี่ยงภายใตสถานการณที่เรียกไดวาเปนความเสี่ยงนั้น  เปนเรื่องที่สําคัญและมีประโยชนอยางมาก
ในการที่แตละองคกรสมัยใหมจะนําหลักการของ “การบริหารความเสี่ยง” ไปใชในการวางแผน
ควบคูกับการบริหารงาน  บริหารโครงการหรือบริหารองคกรไดเหมาะสมและบรรลุตามวิสัยทัศน  
พันธกิจ  เปาหมาย  และวัตถุประสงคขององคกรที่วางไว 
 ความเสี่ยง  หรือ Risk  ในทีน่ี้  หมายถึง  โอกาสที่องคการจะเกดิการดําเนินงานที่ขาดทุน  
หรือไมสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามแผนงาน  หรือเปาหมายที่ตั้งไว 
 กลาวคือ  เมื่อมีการวางเปาหมายหรือแผนงานไวในตอนแรกเริ่มนั้น  สภาพแวดลอม
มีอยูอยางหนึ่ง  ตอคร้ันเมื่อดําเนินการลงไป  เวลาเปลี่ยนไป  สภาพแวดลอมเปลี่ยนไป  ในทิศทาง
ที่ไมเหมือนกันกับตอนที่วางแผนหรือกําหนดเปาหมายนั้นไว  โดยเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
สงผลในทางลบ  หรือกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานที่ไมอาจประสบความสําเร็จไดเชนเดียวกับ
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงนั้น  อาจสงผลในทางบวกก็ได  ซ่ึงจะทําใหความเสี่ยงเดิมที่คาดการณไวลดลง  
หรือไมมีอีกตอไป 
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           2.3.2  ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง  
                 ในการบริหารจัดการทั่วไป  จะตองดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายโดยเฉพาะ 
ที่จะเกี่ยวของกับการควบคุม  เพื่อไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายนั้น  จะตองเนน คือ  (ธร สุนทรยุทธ, 
2550, หนา 153-154)   
   1)  การตรวจสอบภายใน  (internal  audit) 

2)  การควบคมุภายใน  (internal  control) 
   3)  การบริหารจัดการความเสี่ยง  (risk management) 

  ผลกระทบจากความเสี่ยง 
  ผลของความเสี่ยงอาจสงผลถงึองคกร  ดังนี้ 

1)  ความเสี่ยงตอการดําเนนิการที่ขาดทุน  ผลการดําเนินงานที่ขาดทุนขององคการ
แสวงหากําไร  ที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของผูบริหาร หรือเกิดจากภยัธรรมชาติ  ที่ไมคาดฝน  
อาจนําไปสูความลมสลายขององคการได  สวนองคการทางการศึกษาถงึแมไมไดเปนองคการ
แสวงหาผลกําไร  หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด ยอมสงผลถึงความชะงักงันหรือลมเหลวไดเชนกัน 

2)  ความเสี่ยงตอความลมเหลวของนโยบายหรือโครงการ  หากผิดพลาดในนโยบาย 
ยอมสงผลตอทิศทางการพัฒนา  หากเปนระดับโครงการก็จะสงผลถึงความสูญเปลาของโครงการ  
มักจะเกิดจากการไมไดศึกษาความเปนไปได  ไมไดคํานึงถึงจุดคุมทุน  หรือมีการทุจริตคอรัปชั่น
ใหเห็นอยูเนื่อง ๆ โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐที่ประสบความลมเหลว 

3)  ความเสี่ยงตอความเชื่อถือไววางใจ  ความสําเร็จหรือความลมเหลวของผูบริหาร  
จะสั่งสมถึงกระแสนยิมและความไววางใจของสาธารณชน 

 ทําไมจึงตองปองกันความเสี่ยง 
ทุกคนเห็นความสําคัญของการปองกันความเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยงอยูแลว  

เชน  ในชีวิตจริง  การทําประกันภัยรถยนต  การทําประกันชีวิต  หรือประกันสุขภาพ  เหลานี้เปน
การปองกันความเสี่ยงสวนบุคคล สวนความปองกันความเสี่ยงจากองคการ เพื่อลดความเสี่ยง
ในองคการนั่นเอง  จึงพอสรุปได  ดังนี้ 

1)   เพื่อใหผลดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงควางไว 
2)  เพื่อสงเสริมความมั่นคง  และลดความผันผวนของรายได อันจะทําใหองคการ

เติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
3)  ลดโอกาสที่จะทําใหเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน 
4)  เพิ่มคุณคาใหกับบุคลากร และผูเกี่ยวของ 
5)  เพื่อใหเกดิการบูรณาการกับระบบงานอื่นไดดกีวาเดมิ 
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 การปองกันความเสี่ยง  หากเปนรูปธุรกิจหรือบริษัท  ซ่ึงมักจะมีความเสี่ยงทางดานการเงิน
อาจเกี่ยวกับ 1)  ความเสี่ยงทางธุรกิจ  (business  risk) 2)  ความเสี่ยงทางดานการเงิน  (financial  risk) 
3)  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย  (interest  rate  risk)  4)  ความเสี่ยงในอํานาจซื้อ  (purchasing  
power  risk)  5)  ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตอ  (reinvestment  rate  risk) 
  ความเสี่ยงที่มีความแนนอน 
  การดําเนินกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม  จะตองมีความเสี่ยงที่แนนอน (certainty risk) 
เกดิขึ้นอยูในระดบัหนึ่งที่ผูบริหารจะตองเผชิญ  และจะตองปองกนัหรือกําจดัความเสีย่งเหลานัน้ใหได 
  ความเสี่ยงที่แนนอนที่มีเกิดขึ้นเสมอ  ไดแก 
  1)  ความผิดพลาดบกพรองอันเกิดจากการปฏิบัติงานของมนุษย 
  มนุษยมีลักษณะการทําผิดพลาดติดตัวอยูเปนธรรมชาติ  ที่เรียกกันวา Human Error  
ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดทักษะ  หรือขาดความตั้งใจในการทํางาน  หรือการขาดสมาธิในการทํางาน 
  2)  ความผิดพลาดบกพรองอันเกิดจากการทํางานของเครื่องจักร 
  การทํางานผานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่เปนเครื่องจักรกล  หรืออิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร  ยอมมีโอกาสเกิดการทํางานผิดจังหวะ  เกิดการหยุดชะงัก  หรือหมดอายุการใชงาน  
ความเสื่อมสภาพ  การสึกหรอหรือถึงกําหนดการเปลี่ยนกลไกภายในเครื่องจักร  ยอมนํามาซึ่ง
การปฏิบัติงานผิดพลาดบกพรองได 
  3)  ขีดจํากดัความสามารถของมนุษย 
  มนุษยทุกคน  ยอมมีขีดความสามารถจํากัดในสภาพแวดลอมหนึ่ง  มนุษย
อาจมีความรูความสามารถปฏิบัติงานตามแผนหรือเปาหมายไดสําเร็จ แตเนื่องจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  
จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยูเสมอตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปภายใตเงื่อนไข  
สภาพแวดลอมใหมที่ เปลี่ยนแปลงไป   ถามีนัยสําคัญ   หรือมีความรุนแรงถึงระดับหนึ่ง
ที่เกินขีดความสามารถของผูบริหารที่รับผิดชอบนั้น  ก็ยอมเกิดความเสี่ยงตอการปฏิบัติหนาที่  
ที่จะนํามาซึ่งความลมเหลวไดเสมอ 
  4)  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมการดาํเนินงาน 
  เงื่อนไขสําคัญของการดําเนินกิจการงานตาง ๆ ที่จะประสบความสําเร็จหรือ
ความลมเหลว  สวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ซ่ึงมักจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเสมอ 
  ความเสี่ยงของผูบริหารองคการที่จะตองเผชิญอยางแนนอนอีกอยางหนึ่งก็คือ  
การผันแปร  เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ที่อาจนํามาซึ่ง
ความลมเหลวไดเชนกัน 
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                 ความเสี่ยงที่ไมมีความแนนอน 
    ความเสี่ยงอีกลักษณะหนึ่ง  ที่ผูบริหารองคการตองเผชิญ  คือความเสี่ยงที่ไมมี
ความแนนอน (uncertainty  risk) เปนความเสี่ยงที่ไมอาจหยั่งรูไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
  ความเสี่ยงที่ไมมีความแนนอน  ที่มักเกิดขึ้นเสมอ  ไดแก 
  1)  ภัยธรรมชาติที่รุนแรง 

   ภัยธรรมชาติที่รุนแรงอาจเกิดขึ้นไดหลากหลาย  เชน  แผนดินไหว  อุทกภัย  
หรือภัยจากนอกโลก  เปนตน  ซ่ึงภัยลักษณะนี้ยากที่จะรูได  วาจะเกิดขึ้นเมื่อใด  หรือไมอาจเกิดขึ้น
ก็ได 
 2)  ภัยจากน้ํามือมนุษย 

   ภัยจากน้ํามือมนุษย  ก็มีหลากหลาย  เชน  การปลนจี้  การวางเพลิง  การทุจริต
จากบุคคลภายนอก  หรือบุคคลภายใน  หรือโดยบุคคลภายในรวมมือบุคคลภายนอกกระทําการทุจริต  
ฉอโกงองคการ  ซ่ึงภัยลักษณะนี้  ก็ยากที่จะคาดการณไดเชนกันวา  จะเกิดขึ้นหรือไม  หรือจะเกิดขึ้น
เมื่อใด 
  ลักษณะธรรมชาติของความเสี่ยงดังกลาว  บางกรณีก็ไมอาจจําแนกไดชัดเจน
วาเปนความเสี่ยงที่มีความแนนอน  หรือความเสี่ยงที่ไมมีความแนนอนระดับใด  ดังเชนกรณี
ความเสี่ยงจากการทุจริตโดยบุคคลภายนอก  ถาเปนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก  หรือ
มีก็แตนอย  หรือไมก็มีกระบวนการควบคุมปองกันอยางแข็งแรง  ความเสี่ยงที่แนนอนวาโดยทั่วไปแลว  
มักจะมีการทุจริตเกิดขึ้นอยางแนนอน  ก็จะลดระดับลงมาเหลือศูนยก็เปนได  ดังนี้เปนตน 
 อยางไรก็ตาม  ไมวาความเสี่ยงนั้น  จะมีลักษณะแนนอน  หรือไมมีความแนนอน  
ผูบริหารองคการทุก ๆ  องคการ  ยอมมีพันธกรณีที่สําคัญที่จะตองทําหนาที่ปองกัน  และหาทาง
ควบคุมความเสี่ยงบรรดามีเหลานั้น 
                  ผลกระทบจากความเสี่ยง 
 ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของฝายจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง  หรือ 
Risk  ก็คือ  จะตองทําหนาที่คนหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองคการของตนใหพบเพื่อจะไดหาวิธี
ปองกันผลกระทบที่จะสงผลตามมา  ในลักษณะตาง ๆ  เชนความเสี่ยงตอการดําเนินงานที่ขาดทุน 
       ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน  บางลักษณะอาจสงผลกระทบตอองคการที่สามารถ

ยังความเสียหายขั้นรายแรง (serious damage) ตอผลการประกอบการขององคการได 
       ผลการดําเนินงานที่ขาดทุนขององคการแสวงหากําไร  ที่เกิดจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดของผูบริหาร  หรือเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมคาดฝน  อาจนํามาซึ่งความลมสลายของ
องคการได 
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   ตัวอยางเชน  การตัดสินใจผิดพลาดของผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทย  
ในการนําทุนสํารองเงินตราของประเทศไปปกปองตอเงินบาท  และการตัดสินใจผิดพลาดซ้ําสอง                
เมื่อตัดสินใจเปลี่ยนระบบคาเงินบาทเปนระบบลอยตัว แทนการลดคาเงินบาท หรือการขยายกิจการ 
อัตราแลกเปลี่ยน  เปนตน  ซ่ึงสุดทายนํามาซึ่งความลมสลายของเศรษฐกิจของชาติในเวลาตอมา 
        ความเสี่ยงตอความลมเหลวของนโยบายหรือโครงการ 
 การดําเนินกิจการงานทั้งหลายทั้งปวงของบรรดาผูบริหารที่เปนผูนําขององคการ

นั้น  ยอมมีการกําหนดนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการขึ้นมาเพื่อใหผูใตบังคับบัญชารับไปปฏิบัติ 
 ความเสี่ยงที่มีอยู  หรืออาจมีโอกาสเกิดขึ้น  ยอมสามารถสงผลกระทบทําให
นโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการที่กําหนดไว  ไมประสบความสําเร็จก็ได 

  ความเสี่ยงตอความเชื่อถือไววางใจ 
 ความสําเร็จหรือความลมเหลวของผูบริหารที่ สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 
ความหวังดีขององคการ  อันเกิดจากการสะสมของความนิยม  และความเชื่อถือไววางใสของ
สาธารณชนนั้น 
 องคการที่มีหลักธรรมาภิบาล ในกรณีเปนองคการของรัฐ  หรือการกํากับดูแล
กิจการที่ดี  ในกรณีเปนองคการธุรกิจภาคเอกชนนั้น  ความเชื่อมั่น (confidence) ที่สาธารณชนมีตอ
ยอมนํามาซึ่งการใหความเชื่อถือไววางใจตอองคการนั้น 
 องคการที่ดําเนินงานอยางไรประสิทธิภาพ  ไมมีประสิทธิผล  มีแตการดํารง
ความเปนอยูของสถานภาพองคการของตนบนความหรูหราฟุมเฟอย  หรือมีการทุจริตคอรัปชั่น  หรือ
มีการออกรายงานลวงตอสาธารณชน  โดยเฉพาะรายงานการเงินอันทุจริต (fraudulent  financial  
reporting) ยอมสงผลกระทบตอระดับความเชื่อถือไววางใจของสาธารณชนอยางแนนอน 
 ดังนั้น  พันธกรณีที่สําคัญของผูบริหารองคกรในระดับตาง ๆ ดังกลาว  ตั้งแตระดบั
สูงสุด  ไลละลงมาจนถึงผูบริหารระดับลางสุด  ลวนตางมีพันธกรณีที่สําคัญ  ในอนัที่จะตองคนหา
ความเสี่ยง (identifying  risk) ใหพบ  และตองสามารถปองกันและควบคุมความเสี่ยงบรรดามีเหลานั้น
ใหได  โดยการจัดกระบวนการบริหารความเสี่ยง  (risk  management) ที่เหมาะสมอยูเสมอตลอดเวลา 
(เจริญ เจษฎาวัลย, 2548, หนา 15-18) 
                2.3.3  แนวคิดพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง 
 ในการดําเนินกิจการขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  สิ่งที่สําคัญของภาครัฐ  ก็คือ  
การทําใหประชาชนอยูดีกินดี  ในรูปของตัวเงิน  ซ่ึงเปนมิติสุดทายของ Balanced  Scorecard  (BSC) 
แตเนื่องจากสภาพแวดลอมในการดําเนินงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความไมแนนอนที่เพิ่มมากขึ้น 
อยูตลอดเวลา  การที่จะรักษาไวซ่ึงความไดเปรียบทางการแขงขันจึงตองมาพรอมกับการเลือกกลยุทธที่ดี
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และการตัดสินใจที่เหมาะสมและถูกจังหวะ  แตแนนอนวาสิ่งเหลานี้ก็มีพรอมกับความเสี่ยง  
ซ่ึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ครอบคลุมในทุกสวนองคกรดวย  ดวยเหตุนี้การบริหารความเสี่ยง
จึงกลายเปนสวนสําคัญของกิจกรรมภายในองคกร  ที่จะชวยใหกิจกรรมภายในองคกรดําเนินตอไป
ไดและบรรลุเปาหมายที่วางไวในทายที่สุด  โดยกอนที่จะกลาวถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
เราจะมาพิจารณาถึงนิยามของความเสี่ยงกอนวา  หมายถึงอะไร 
 ความเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสที่บางสิ่งบางอยางอาจเกิดขึ้น  ซึ่งเปนผลลัพธของสิ่งที่เปน
อันตรายหรือคุกคามที่สงผลกระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการตาง ๆ ทั้งนี้  ความเสี่ยงเกิดขึ้น
เนื่องมาจากความไมแนนอน  ซ่ึงสามารถวัดไดจากความนาจะเปนของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธของ
ส่ิงที่เกิดขึ้น (ถาไดเกิดขึ้นจริง) ซ่ึงในแตละหนวยงานในองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น  อาจมีมุมมอง
ในเรื่องความเสี่ยงแตกตางกันหรือตรงขามกันได  เชน  บุคลากรในแผนรักษาความปลอดภัย
อาจมองเรื่องความเสี่ยงเปนเรื่องเลวรายที่ตองไดรับการจัดการโดยเรงดวน  ในขณะที่แผนการเงิน
อาจมีมุมมองที่แตกตางออกไป   อยางไรก็ตามบุคลากรในองคกรตองตระหนักอยูเสมอวา  
ตองไมสรางความเสี่ยงเกินกวาที่องคกรของตนเองจะรับไหว  แตทั้งน้ีทั้งนั้นตองตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการหาโอกาสที่จะสรางประโยชนสูงสุดใหแกหนวยงานหรือองคกรของตน 
 จากที่กลาวมาขางตน  จะเปนไดวาความเสี่ยงมีประเดน็สําคัญดังตอไปนี้ 
               ความเสี่ยง  คอื  ความไมแนนอนวาจะไดผลลัพธตามเปาประสงคหรือไม 
 ความเสี่ยง  คือ  โอกาส  หรือสถานการณที่อาจจะทําใหองคกรไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ที่วางไวได 
 ความเสี่ยง  คือ  การกระทําหรือสถานการณที่อาจสงผลทั้งทางดานบวกและลบแกหนวยงาน
และองคกร 
 ความเสี่ยง  คือ  บุคลากรในองคกรตองไมเสี่ยงเกินกวาที่องคกรหรือหนวยงานของตน
จะสามารถรับไหว 
 ผลกระทบของความเสี่ยงอาจวัดไดจากแนวโนมของเหตกุารณที่ไมตองการใหเกิดขึน้

อยางเฉพาะเจาะจงกับผลลัพธหรือความสูญเสียท่ีไมอยากใหเกิดขึ้นนัน้  หรือเขียนยอในสูตรไดดังนี้ 
   RI = L × C 
  โดยที่ RI = ผลกระทบของความเสี่ยง 
   L  = แนวโนมที่จะเกิดขึ้น 
   C = ผลลัพธ 
 ถามองความเสี่ยงบนพื้นฐานแหงความเปนจริงจะพบวา  ความเสี่ยงสามารถพิจารณาได
ใน  2  แนวทางดวยกัน  คือ  ความเสี่ยงที่สามารถคาดการณหรือปองกันได  และความเสี่ยงที่ไมสามารถ
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คาดการณหรือปองกันได  เชน  ถาเรามีนัดเสนองานลูกคาไวในตอนเชา  เปาหมายของเราคือ
การไปใหทันตามกําหนดนัดนั้น  เราก็สามารถคาดการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลตอ
การบรรลุเปาหมายของเราได  เชน  การจราจรที่ติดขัดอันเนื่องมาจากสภาพการจราจรที่เปนอยู
อยางปกติหรือสืบเนื่องมาจากฝนตกก็ตาม  เราอาจปองกันได  โดยการฟงพยากรณอากาศกอนลวงหนา
หรือฟงรายงานจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเสนทางที่รถติด  และอาจออกจากบานใหเชามาขึ้นกวาเดิม  
ในขณะที่ถึงแมวาเราจะออกเชาแลวแตไมแนวาอาจจะมีสิ่งไมคาดฝนนําไปสูการขัดขวาง

การบรรลุเปาหมายของเราได  ซ่ึงสิ่งที่วานั้นเปนสิ่งที่เราคิดไมถึงมากอนและไมสามารถควบคุมได  
เชน  ในระหวางเดินทางอยูมีรถพุงออกมาจากโชวรูมเหมือนขาวในวันที่  14  เม.ย. 2550  ที่ผานมา 
(ที่มา  พาดหัวขาว “รปภ.เฟอง-แอบขับคัมร่ีชนยับโชวรูม” จากหนังสือพิมพขาวสด  ฉบับวันที่  15  
เม.ย. 2550) ทําใหรถติดในเสนทางที่เราใช  เปนตน  ซ่ึงสิ่งที่ไมคาดคิดเหลานี้ก็เหมือนกับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น  เมื่อวันที่  11  กันยายน  ที่เครื่องบิน  2  ลํา  พุงเขาชนตึกเวิลดเทรด  หรือเหตกุารณสึนามิ
ซัดถลมจังหวัดแถบทะเลอันดามัน  หรือเมื่อไมนานที่ผานมาในกรณีที่นักศึกษาชาวเกาหลีใต
ใชอาวุธปนกราดยิงนักศึกษาและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเวอรจิเนียเทค  หรือในกรณีที่คลังแสง
ของทหารที่จังหวัดลพบุรีเกิดระเบิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่รอนจัด  ซึ่งถือวาเปน
ความเสี่ยงที่ไมไดคาดคิดมากอนหรือไมเชื่อวาจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้  ก็เลยไมไดมีมาตรการ
ในการปองกันไว (preventive approach) แตเมื่อเกิดขึ้นมาแลวก็กลายเปนขอมูลที่สําคัญที่จะนําไปใช
เพื่อการปองกันความเสี่ยงในครั้งตอ ๆ ไป 
 กรณีตัวอยางของการปองกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดก็คือ  การซื้อประกันภัยตาง ๆ หรือ
การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนหรือในการถือเงินสกุลตาง ๆ ในการกูยืมเงินจากตางประเทศ  
ซ่ึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจมาแลวในชวงป  2540  ที่ผานมา  ทําใหสถาบันการเงินตองปดตัวลง
หลายสิบแหง  ตัวอยางการปองกันความเสี่ยงที่เห็นไดชัดที่สุดเมื่อไมนานมานี้ก็คือ  การใชเครื่องบิน
บินขึ้นไปยิงสารเคมีบนทองฟาเพื่อทําลายกลุมเมฆที่รวมตัวกัน  อันอาจจะกอใหเกดิลูกเห็บในบริเวณ
จังหวัดนครสวรรค  รวมทั้งมาตรการในการเฝาระวังการดื่มสุราและขับรถในชวยเทศกาลสงกรานตดวย 
 ถึงแมวาความเสี่ยงจะดูเหมือนเปนสิ่งที่ไมคอยดีหรือนาพิสมัยเทาใดนัก  แตความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นก็อาจนําไปสูผลลัพธไดใน  2  ลักษณะเสมอ  ซ่ึงก็คือ  โอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่คุมคา
จากการยอมรับความเสี่ยงนั้น  หรือในทางกลับกัน  คือ  โอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอการดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ  ที่ทําใหไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวได  เราตองไมลืมวาความเสี่ยงก็เหมือน
เหรียญที่มี  2  ดานเสมอ  ดังคํากลาวที่วา  High Risk – High  Return  และ  Low  Risk – Low  Return  
หรือ  Greater  Risk  yields  Greater  Return 
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             2.3.4  การบริหารความเสี่ยง 
 ในแตละวันตองเผชิญกับความเสี่ยงอยูตลอดเวลา  ทั้งความเสี่ยงที่อาจคาดการณได  และ
ความเสี่ยงที่เราคาดการณไมได  ในการทําธุรกิจเชนเดียวกัน  ความเสี่ยงนั้นมักมากใน  2  ลักษณะเสมอ
ซ่ึงตางก็สงผลตอความไมแนนอนในอนาคตของการทําธุรกิจ  ความเสี่ยงทั้ง  2  ลักษณะที่วาไดแก  
ความเสี่ยงที่มาจากการเกง็กําไร (speculative  risks) เชน  การลงทุนทางการเงิน  ซ่ึงเกี่ยวของกับโอกาส
ที่จะไดกําไรหรือสูญเสียกําไร และความเสี่ยงที่แทจริง (pure  risks) ซ่ึงเกี่ยวของกับโอกาสที่จะสูญเสีย
หรือไมสูญเสีย  จะเห็นไดวาความเสี่ยงทั้ง  2  ลักษณะนี้แตกตางกัน  ตรงที่แบบแรกนั้นเมื่อเส่ียงแลว
ก็มีโอกาสที่จะไดกําไรหรือผลตอบแทน   ซึ่งทําใหตองการที่จะเสี่ยง  ในขณะที่ความเสี่ยง

ในแบบที่สองนั้น  ไมมีโอกาสที่จะไดผลตอบแทนใด ๆ เลย  อยางดีก็คือเพียงแคไมสูญเสียหรือ
เสมอตัวเทานั้นเอง  ถายกตัวอยางใหชัดเจนในการทําธุรกิจก็คือเมื่อบริษัทแหงหนึ่งผลิตสินคาขึ้นมา  
ถือวาเปนความเสี่ยงแบบเก็งกําไร  (ถึงแมจะมีการวิจัยตลาดเปนอยางดีแลวก็ตาม)  เพราะมีโอกาส
ที่ผลิตภัณฑหรือสินคาตัวนั้นจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวไดพอ ๆ กัน  ในขณะที่โรงงาน
ที่ใชผลิตสินคาตั้งอยูบนความเสี่ยงที่แทจริง  เพราะถาเกิดไฟไหมขึ้นมาบริษัทก็จะไมมีโรงงานไว
ใหผลิตสินคาอีกตอไป  นั่นจึงเปนที่มาของการกระจายความเสี่ยงหรือการถายโอนความเสี่ยง
ในลักษณะที่จะไมเกิดผลดีแตอยางใดกับบริษัท  ในรูปแบบของการซื้อประกันภัย 
  ในการทําธุรกิจ  ผูบริหารตองตระหนักไวเสมอวาโอกาสที่บริษัทของตนจะเผชิญกับ
ความเสี่ยงทั้ง  2  ประเภทนั้นอยูเสมอ  ดังนั้น  การหาวิธีการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงในการทําธุรกจิ
จึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงเปนที่มาของการบริหารจัดการความเสี่ยง  ถาหากผูบริหารเพิกเฉย
หรือไมใหความสนใจตอความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจหรือเหตุการณไดวางแผนไว  
ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบในดานดังตอไปนี้ 
   1)  สุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน  ลูกคา  และบคุคลที่เกีย่วของกับองคกร 
    2)  ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
   3)  ความเชื่อมั่นศรัทธาของสาธารณชน  ประชาชนทั้งภายในและภายนอกองคกร 
   4)  สถานะทางการเงิน  การคลัง 
   5)  เครื่องมือที่ใชในการทํางาน  และสภาพแวดลอม 

6)  ลดโอกาสในการบรรลุเปาประสงคและพันธกิจขององคกรลง 
7)  การพัฒนาผลงานขององคกรเปนไปไดยากมากยิ่งขึ้น 

  การบริหารความเสี่ยง  (risk  management)  หมายถึง  กระบวนการในการปองกันอํานาจ
และทรัพยสินที่ไดมาของบริษัท  โดยการลดโอกาสของการสูญเสียซ่ึงมาจากเหตุการณที่ไมสามารถ
ควบคุมได  นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเปนกระบวนการที่นําไปสูการตัดสินใจที่ดี  
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โดยการใหความเขาใจอยางลึกซึ่งตอความเสี่ยงและผลลัพธที่จะเกิดขึ้น  ซ่ึงผูบริหารในบริษัททุกประเภท
จะตองตื่นตัวตอความเสี่ยงที่มีตอบริษัท  และผลกระทบที่อาจสงผลถึงผลกําไรของบริษัทดวย 

  กอนที่ผูบริหารจะเริ่มกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ผูบริหารควรตอบคําถามเหลานี้
ใหไดเสียกอนเพื่อเพิ่มความเขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องการบริหารความเสี่ยง  คําถามที่วานี้
ประกอบไปดวย 
  1)  อะไรคือเปาประสงคของหนวยงานและโครงการที่ทํา 
  2)  โครงการที่ทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม 

3)  อะไรเปนปจจัยสําคัญทีน่ําไปสูความสําเร็จ 
  4)  ตองมีทรัพยากรจํานวนเทาไร 
  5)  ระดับทกัษะของบุคลากรที่มีอยูเปนอยางไรบาง  
  6)  มีเวลาเทาไรในการทําโครงการนี้ใหสําเร็จ 

7)  ใครเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการนี้ 
 โดยทั่วไป  กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้น  ประกอบดวย  5  ขั้นตอนที่สําคัญ  

ดังตอไปนี้ (ดภูาพ  2  กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพ 2  กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 

(1)  การระบุถึงความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากการเก็งกําไร ความเสี่ยงที่แทจริง 

(2)  วดัผลกระทบที่เกิดกับบริษัท 

(3)  เลือกเทคนิคในการรับมือกับความเสีย่ง 

หลีกเลี่ยง ควบคุม คงไว ถายโอน 

(4)  การนําเอาโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ 

(5)  การติดตามผล 

(ที่มา : ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550, หนา 25) 
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   ขั้นท่ี  1  การระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสของความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 
 การระบุถึงความเสี่ยงเปนกระบวนการที่เปดเผยและกําหนดวาความเสี่ยง 
ที่เปนไปไดขององคกรมีอะไรบาง  การระบุความเสี่ยงจะชวยใหองคกรสามารถที่จะรูไดวากิจกรรม  
หรือสถานที่  หรือทรัพยากรใดขององคกรที่อยูในความเสี่ยง  โดยทั่วไปการระบุถึงความเสี่ยง
สามารถอธิบายไดตามองคประกอบที่สําคัญ  4  ประการดังตอไปนี้ 

 1)  แหลงของความเสี่ยง  (sources  of  risks)  เปนสวนประกอบของสภาพแวดลอม
ขององคกรที่นํามาซึ่งผลลัพธทั้งในดานบวกและดานลบ  ตัวอยางเชน  การตัดสินใจที่จะผลิตสินคาใหม
ภายในองคกรไดรับอิทธิพลจากเงื่อนไขทางการตลาด  ไมวาจะเปนแหลงที่มาของความเสี่ยงทั้งสิ้น  
ความเสี่ยงนี้ขึ้นอยูกับวิธีการของสินคาจะสนองตอบความตองการของตลาดไดหรือไม  หรือขึ้นอยูกับ
คุณภาพของสินคาเอง  หรือข้ึนอยูกับเวลาเมื่อสินคานั้นออกสูตลาด  เปนตน 

 2)  ปจจัยที่อันตราย (hazard  factors)  เปนสภาพหรือสถานการณที่เพิ่มโอกาสของ
ความสูญเสีย  หรือความเสียหาย  หรือความรุนแรง  ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของบริษัท  
ในเรื่องเกี่ยวกับการขยายตลาดสําหรับผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง  โดยเฉพาะก็เปนตัวอยางที่ชัดเจน
ของกิจกรรมที่เปนปจจัยที่อันตราย 

 3)  ภยั  (peril)  คือ  บางสิ่งที่ใกลเคียงกับความเสี่ยง  และมีผลลัพธในเชิงลบหรือไม
กอใหเกิดผลดีใด ๆ ภัยสามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา  และไมสามารถทราบ  หรือคาดเดาความเสียหายได  
อาจกลาวไดวา  ภัยเปนสาเหตุแหงความสูญเสีย  ตัวอยางเชน  อุบัติเหตุภายในโรงงาน  รถชนกัน  
เครื่องบินตก  ไฟไหม  ความลมเหลวของเครือขายในการขนสง  การสอบตก  เปนตน  โดยสรุป
อาจกลาวไดวาภัยมีผลในเชิงลบเสมอ  ซ่ึงตางกับความเสี่ยงอันอาจกอใหเกิดผลไดทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ 

 4)  ทรัพยากรที่มีโอกาสตอความเสี่ยง  (resources  exposed  to  risk)  หมายถึง  
วัตถุที่กําลังเผชิญกับความสูญเสียหรือการไดผลประโยชนที่เปนไปได  ซ่ึงทรัพยากรเหลานี้จะไดรับ
ผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น 

 ในขั้นการระบุความเสี่ยง  ผูบริหารหรือผูจัดการความเสี่ยงตองวิเคราะหความเสี่ยง
เพื่อระบุถึงโอกาสของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น  ตัวอยางเชน  บริษัทที่ทํารานอาหารสุกี้ที่มีชื่อเสียง
แหงหนึ่งมีรถตูที่ใชในการขนสงอาหารตามสาขาตาง ๆ ทั่วประเทศ  บริษัทนี้สามารถคาดไดลวงหนาวา
หนึ่งในจํานวนรถตูสงอาหารที่มีอาจเขาไปเกี่ยวของกับอุบัติเหตุตามทองถนนในขณะที่กําลังเดินทาง

เพื่อไปสงวัตถุดิบเพื่อใชในการประกอบอาหารตามสาขาตาง ๆ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจนําไปสู
การบาดเจ็บของทั้งคนขับเองและบุคคลอื่น ๆ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนตดวย 
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 ในขั้นตอนของการระบุความเสี่ยงซึ่งถือเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญของกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงนั้น  บริษัทอาจใชวิธีการงาย  ดังตอไปไปนี้  เพื่อเปนแนวทางในการทําการบริหารความเสี่ยง
ในขั้นตอ ๆ ไปไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น  โดยวิธีการที่นําไปใชก็คือ 

1)  ใหระบุเปาประสงคหรือส่ิงที่ตองการบรรลุของหนวยงานหรือบริษัทของตนวา
มีอะไรบาน  (แนนอนวาตองมีมากกวา  1  รายงาน)  ซึ่งตรงนี้ถาบริษัทไดมีการทําแผนที่กลยุทธ 
(strategy  maps) ก็จะชวยใหทราบไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เพราะเปาประสงคเหลานี้เปนส่ิงที่บริษัทตองการ  
เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคกรตอไป 

2)  ใหแยกแตละเปาประสงคออกมาใสไวในภาพ  (ดูตัวอยางภาพ  2)  แลวใหระบุ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได  (แนนอนวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอาจมีมากกวา  1  รายงาน)  ทั้งนี้ผูบริหาร
อาจดูตัวอยางของปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองคกรของตนไดจากใบตรวจรายงานความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้น (ดูตาราง 2) 
3)  ใหบุคลากรที่เกีย่วของชวยกนัระดมสมองในการตอบคําถามตอไปนี ้ (ดูตาราง 1) 

  (1)  อะไรเปนสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 (2)  อะไรเปนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุเหลานี้ 
 (3)  ทําไมสาเหตุเหลานี้จึงสรางผลกระทบในลักษณะนั้น ๆ 
  (4)  สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงเหลานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร 
 

Risk  statement 

ชื่อหนวยงาน....................................................................................................................... 
เปาประสงคของหนวยงาน  คือ .......................................................................................... 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้........................................................................................................ 
 
อะไรเปนสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น   
อะไรเปนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตเุหลานี ้  
ทําไมสาเหตุเหลานี้จึงสรางผลกระทบในลักษณะนั้น  
สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงเหลานั้นเกิดขึน้ไดอยางไร  

 
ภาพ  3  การระบุถึงความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ 
(ที่มา : ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550, หนา 25) 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง เกิดขึ้น 
ในหนวยงานหรือไม 

1. ความเสี่ยงจาก 
    ตัวบุคลากร 

บุคลากรที่สําคัญมีการโยกยาย

บุคลากรที่มีความสามารถ 
 

 ในการทําโครงการมีจํานวนนอย  
 บุคลากรขาดทักษะและการ

ฝกอบรมที่เพียงพอตอการทํางาน

ใหบรรลุผล 

 

2. การบริหารจัดการ กระบวนการในการบริหารงานไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 

 การเปลี่ยนผูบริหารบอยทําใหเกิด

ความไมตอเนือ่ง 
 

3. งบประมาณ งบประมาณไมเพียงพอ  
 ถูกตัดงบประมาณ  
 การประมาณงบประมาณผิดพลาด  
4. ปจจัยภายนอก อุปสรรคจากธรรมชาติและ

สภาพแวดลอม 
 

 ประชาชนหรอืหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของไมใหความรวมมอื 

 

 ความตองการของบุคคล 
ที่เกี่ยวของกับองคกร 
มีการเปลี่ยนแปลง 

 

5. ปจจัยภายใน ระยะเวลาในการทําโครงการ

ผิดพลาดหรือไมมีประสิทธิภาพ

หรือไมเปนไปตามความเปนจริง 

 

 ภาพลักษณขององคกร  
 ไมมีผูชํานาญการในการทํา

โครงการที่เฉพาะเจาะจง 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง เกิดขึ้น 
ในหนวยงานหรือไม 

6. เทคโนโลยี เทคโนโลยีมีความซับซอน  
 เทคโนโลยีใหม  
 ความพรอมของเทคโนโลยี  
7. วัฒนธรรม การตอตานการเปลี่ยนแปลงจาก

ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 

 ความแตกตางทางวัฒนธรรม  
8. ขอบเขตในการทํางาน ขอบเขตในการทํางาน/โครงการ

ไมชัดเจน 
 

 เปาประสงคไมชัดเจน  
 เจาภาพในการทํางานไมชัดเจน  
9. คุณภาพ ไมมีมาตรฐานในการทํางานที่

ชัดเจน 
 

 มาตรฐานในการทํางานไมเขากับ

หลักความเปนจริง 
 

 
ภาพ 4  ใบตรวจรายการความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น 
(ที่มา : ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550, หนา 25 - 26) 

 
 ขั้นท่ี  2  วัดความถี่และความรุนแรงของความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

  การที่จะวัดความถี่  และความรุนแรงของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไดนั้น  ผูบริหาร
ตองพิจารณาทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตและกิจกรรมที่กําลังทําอยูในปจจุบัน เพื่อใชประกอบ 
การตัดสินใจ  ส่ิงสําคัญที่บริษัทตองทําก็คือพิจารณาวาโอกาสของความสูญเสียจะเกิดขึ้นบอยแคไหน
และจะตองสูญเสียเงินเปนจํานวนเทาไร  ซ่ึงตรงประเด็นนี้บริษัทอาจใชวิธีการตรวจสอบจากเหตุการณ
ในอดีตที่เกิดขึ้นได  เชน  รถตูที่ใชขนอาหารของบริษัทมีแผนที่ตองการขยายสาขาใหเพิ่มมากขึ้น  
จํานวนของรถตูที่ใชในการขนสงอาหารก็ตองเพิ่มจํานวนตามไปดวย  ซ่ึงแนนอนวาโอกาสของความเสี่ยง  
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือโอกาสของความถี่ที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในระหวางขนสงอาหารก็มีเพิ่มขึ้น 
  ในการวัดความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยงอาจตองมีการจัดลําดับความสําคญั
ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  ซ่ึงโดยทั่วไปผูบริหารหรือผูจัดการความเสี่ยงอาจกําหนดตารางใหกับ
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บุคลากรในแตละแผนกเพื่อชวยกันระดมสมองในการหาลําดับความสําคัญของความเสี่ยงตามคะแนน

ที่ตองระบุไว  โดยมีองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญ  3  ประการ  เพื่อใชในการจัดลําดับความสําคญั
ของความเสี่ยง  ไดแก  ผลกระทบ  (impact)  โอกาสที่จะเกิด  (probability)  และการพินิจพิเคราะห 
(discrimination) 

  1)  ผลกระทบ (impact)  ผูบริหารหรือบริษัทสามารถกําหนดคาของผลกระทบ
ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได โดยการใหคะแนนตามระดับ  5, 4, 3, 2, 1  ซ่ึงมีความหมายดงัตอไปนี้ 
 

ระดับของความเสี่ยง ระดับ

คะแนน 
ผลลัพธ 

ความเสี่ยงทีว่กิฤติ 5 ทําใหงานทีว่างไวลมเหลวและไมบรรลุเปาหมาย 

ความเสี่ยงที่รุนแรง 4 สงผลใหคาใชจายเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ใชเวลามากขึ้น  และ
ความตองการในระดบัรองไมไดรับการตอบสนอง 

ความเสี่ยงปานกลาง 3 สงผลใหมีคาใชจายเพิ่มพอสมควร  อาจใชเวลามากขึ้น  
แตความตองการที่สําคัญยังไดรับการตอบสนอง 

ความเสี่ยงเล็กนอย 2 สงผลตอคาใชจายและเวลาในการทํางานทีเ่พิ่มขึ้น

เล็กนอย 
ความเสี่ยงที่เพกิเฉยได 1 ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอเรื่องคาใชจายและเวลา 

 
ภาพ  5  ระดับคะแนนของความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการทํางาน 
 (ที่มา : ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550, หนา 28) 

 
  2)  โอกาสที่จะเกิด  (probability)  ผูบริหารหรือบริษัทสามารถกําหนดคาของ

ความนาจะเปนที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นไดโดยการใหคะแนนตามระดับ  โดยแบงออกเปน  3  ระดับ  
ไดแก  5, 3, 1  ซ่ึงมีความหมายดังตอไปนี้ 
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ระดับของโอกาสที่จะเกดิ ระดับคะแนน ผลลัพธ 
โอกาสที่จะเกิดสูง 5 โอกาสที่จะเกิดประมาณ  50  เปอรเซ็นตหรือ

มากกวา 
โอกาสที่จะเกิดปานกลาง 3 โอกาสที่จะเกิดมีประมาณ  10  เปอรเซ็นต  ถึง  

49  เปอรเซ็นต 
โอกาสที่จะเกิดต่ํา 1 โอกาสที่จะเกิดมีนอยกวา  10  เปอรเซ็นต 

 

ภาพ  6  ระดับคะแนนของความนาจะเปนที่อาจเกิดขึน้ 
 (ที่มา : ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550, หนา 29) 

 
 3)  การพินิจพิเคราะห  (discrimination) เปนการใหมุมมองเพิ่มเติมที่นําไปใช

เพื่อวัดผลกระทบของความเสี่ยงที่มีตอโครงสรางของโครงการหรือกิจกรรมที่ทําในภาพรวมทั้งหมด  
มากกวาพิจารณาเพียงแคความเสี่ยงในแตละตัวซ่ึงระดับของการพินิจพิเคราะหความเสี่ยงในภาพรวมนั้น  
สามารถแบงออกไดเปน  3  ระดับ  ดังนี้ 
             
ระดับการพนิจิพิเคราะห ระดับคะแนน ผลลัพธ 
ผลกระทบสูง 1 โครงการหรือกิจกรรมที่ทํากําลังเผชิญกับความเสี่ยง  

ซ่ึงความเสี่ยงนี้จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ภายใตคําสั่งของขอบเขต  ระยะเวลาและทรัพยากร
ที่ใช 

ผลกระทบปานกลาง 3 โครงการหรือกิจกรรมมีโอกาสประสบความสําเร็จ  
แตตองมีการวางแผนใหมอีกครั้ง 

ผลกระทบต่ํา 5 ไมมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกดิขึ้น  ความเสีย่ง
สามารถจัดการไดโดยใชเวลาไมมากนกั 

 
ภาพ  7  ตารางพินิจพิเคราะห 
 (ที่มา : ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550, หนา 29) 
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 จากตาราง  5  ระดับคะแนนของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีตอโครงการหรือกิจกรรม
ในภาพรวมหลังจากที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงแตละดานตามองคประกอบทั้ง  3  ดาน
เปนที่เรียบรอยแลว  ก็สามารถระบุคะแนนของความเสี่ยงในแตละเรื่องไดตามสูตรดังตอไปนี้ 
   

ปจจัยความเสีย่งทั้งหมด         =   โอกาสที่จะเกิด  ×   ผลกระทบ 
       การพินิจพเิคราะห 
 หลังจากนัน้ผูบริหารก็สามารถจัดลําดับความเสี่ยงจากคะแนนไดในแตละดานทีว่ิเคราะห 
 หลังจากที่หาเกณฑความเสี่ยงเรียบรอยแลว  จึงกําหนดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงวา  
ความเสี่ยงใดที่ตองดูแลกอนเปนพิเศษหลังจากนั้นก็อาจนําเอาระดับความเสี่ยงที่ไดไปใสในแผนที่

ความเสี่ยง  เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น  (ดูภาพ 3) 
 ขั้นท่ี  3  ประเมินตัวเลือกและเลือกเทคนิคท่ีดีท่ีสุดในการรับมือกับความเสี่ยง 

  หลังจากที่ไดมีการระบุและวัดโอกาสของความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแลว  ผูบริหาร
ยังตองตัดสินใจอีกดวยวาจะรับมือความเสี่ยงที่มาพรอมกับความสูญเสียนี้อยางไร  ซ่ึงมีวิธีการหรือ
เทคนิคในการรับมือความเสี่ยงที่สําคัญอยู  4  แบบ  ไดแก  การหลีกเล่ียงความเสี่ยง  การควบคุม
ความเสี่ยง  การคงไวซ่ึงความเสี่ยง  และการถายโอนความเสี่ยง 
 

แผนที่ความเสีย่ง  :  ตาราง  Matrix 
 

 
5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

    
 ผล

กร
ะท

บ
ขอ

งค
วา
มเ
ส
ี่ยง

 

 1 2 3 4 5 
             โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

ภาพ  8  แผนที่ความเสี่ยง 
(ที่มา : ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550, หนา 31) 

 

ระดับความเสีย่ง  (degree of  risk) 

มีความเสี่ยงสูงมาก 

มีความเสี่ยงสูง 

มีความเสี่ยงปานกลาง 

มีความเสี่ยงต่ํา 
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  การกําหนดมาตรการตอบสนองตอความเสี่ยงจะเปนการกําหนดวิธีการที่จัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นใหลดลง โดยนําระดับความเสี่ยงมากําหนดลงในแผนผังเมทริกซแสดงระดับ
ความเสี่ยง (risk matrix) ซ่ึงแบงระดับของความเสี่ยง ดังนี้ 
  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน 
  ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 16 คะแนน 
  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 9 คะแนน 
  ระดับความเสี่ยงต่ํา (low) คะแนนระดับความเสี่ยง < หรือ = 3 คะแนน 
         ความเสี่ยงที่อยูในโซนสีแดง  (โอกาส  ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยง
อยูระหวาง 17 – 25 คะแนน)  จะตองมีการกําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
โดยทันที  โดยใชกลยุทธ  การลด/ควบคุมความเสี่ยง  (threat)  กระจาย/โอนความเสี่ยง  (transfer) 
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (terminate)  พรอมกําหนดผูรับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

 ความเสี่ยงที่อยูในโซนสีเขียว  (โอกาส  ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยง
อยูระหวาง 10 – 16 คะแนน)  เปนความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการ
ความเสี่ยงเพื่ออยูในระดับที่ยอมรับได  โดยใชกลยุทธการลด/ควบคุมความเสี่ยง  (treat)  กระจาย/
โอนความเสี่ยง  (transfer)  หรือหลีกเล่ียงความเสี่ยง  (terminate)  พรอมกําหนดผูรับผิดชอบและ
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน  โดยมีระดับความสําคัญในการดําเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณ
ใหนอยกวาโซนสีแดง 
 ความเสี่ยงที่อยูในโซนสีเหลือง  (โอกาส  ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยง
อยูระหวาง 4 – 9 คะแนน)  เปนความเสี่ยงที่อยูในระดับพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้ยังตองมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน         
(การจัดการความเสี่ยงปจจุบัน) อยางเครงครัด เพื่อไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่รับไมได 
 ความเสี่ยงที่อยูในโซนสีฟา (โอกาส  ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยง
อยูระหวาง นอยกวา หรือ เทากับ 3) เปนความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับได ไมจําเปนตองมีมาตรการ
จัดการเพิ่มเติมใด ๆ กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ ในทางกลับกันอาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในใหม
ใหผอนคลายการควบคุมไดระดับหนึ่ง 
 ทั้งนี้  มาตรการจัดการกับความเสี่ยงนอกจากคํานึงถึงจากระดับความเสี่ยง
ที่อยูในแตละโซนของ Risk Matrix แลวยังอาจดูประกอบไดจากการจัดลําดับของระดับความเสี่ยง
ใน Risk Rrofile/Ranking 
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 รายละเอียดของแตละประเดน็มี ดังนี ้
 1)  การหลีกเล่ียงความเสี่ยง  (risk  avoidance)  ในกรณีที่บริษัทเลือกที่จะใชเทคนิค
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อหยุดหรือลดเขารวมกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  บริษัทที่ทํารานอาหารสุกี้แหงนี้
สามารถหลีกเล่ียงความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนตที่สงผลตอความเสียหายตอตัวรถและ

ความสูญเสียตอบุคคลได  โดยอาจยกเลิกแผนกที่ใชในการขนสง  แตในกรณีนี้ไมอาจเปนไปได
เพราะไมเชนนั้น  บริษัทก็จะไมสามารถสงวัตถุดิบไปปอนตามสาขาตาง ๆ ของตนเองได (ในกรณี
ที่เลือกแบบนี้บริษัทอาจจางบริษัทภายนอกเขามาบริหารจัดการแทนในเรื่องการขนสง  ซ่ึงเปนการใช
เทคนิคในรูปแบบอื่น)  หรือในกรณีของบริษัทผูผลิตยาอาจระงับการผลิตตวัยาใหม  เพราะหลังการ
ถูกฟองรองดําเนินคดีจากผลขางเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้นกับผูบริโภค  เปนตน 
 2)  การควบคุมความเสี่ยง  (risk  control)  ในกรณีที่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไมสามารถ
นําไปปฏิบัติได  หรือไมเปนที่นาพึงพอใจ  เพราะจะสงผลกระทบในเชิงลบตอบริษัทไดมากกวา  
บริษัทอาจเลือกเทคนิคการควบคุมความเสี่ยง  หรือกลาวใหเขาใจไดโดยงายก็คือ  การใชวิธีการ
ในการปองกันความสูญเสียเพื่อที่จะลดความถี่ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ในกรณีของบริษัทสุกี้แหงนี้  
อาจใชวิธีการควบคุมความเสี่ยง  โดยการใหการอบรมแกพนักงานขับรถในรูปแบบการขับขี่ที่ปลอดภัย
อยางสูงสุด  และคอยตรวจสอบสภาพรถและเสนทางการเดินทางอยูเสมอ 
 3)  การคงไวซ่ึงความเสี่ยง  (risk  retention) ในกรณีที่ความสูญเสียหรือความเสียหาย
ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือควบคุมได  บริษัทก็ตองยอมรับผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเมื่อการสูญเสีย
สามารถคาดเดาไดหรือจัดการได  บริษัทอาจตัดสินใจที่จะชดเชยความสูญเสียเหลานัน้จากงบประมาณ
ที่มีอยู  โดยอาจสรุปไดวา  บริษัทคงไวซ่ึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นตามมูลคาความเสียหายที่บริษัท
สามารถรับได  ตัวอยางเชน  บริษัทสุกี้อาจพบวารถตูขนอาหารของตนที่ประสบอุบัติเหตุมีคาใชจาย
ในการซอมอยูประมาณ  10,000  ถึง  30,000  บาทตอป  ในกรณีนี้บริษัทอาจมองเห็นวาคาใชจาย
ในการซอมนั้นถูกกวาการที่จะสงเคลมกับบริษัทประกัน 
  4)  การถายโอนความเสี่ยง  (risk  transfer)  เมื่อโอกาสของความเสี่ยงที่มีสูงไมสามารถ
หลีกเล่ียงหรือควบคุมได  ผูบริหารหรือบริษัทสวนมากเลือกที่จะใชเทคนิคการถายโอนความเสี่ยง  
ซ่ึงการถายโอนมักจะถูกสงตอใหกับบริษัทประกันภัย  โดยบริษัทตองจายเบี้ยประกันเปนงวด (premium)  
ใหแกบริษัทประกัน  ในทางกลับกัน  บริษัทประกันก็จะออกกรมธรรมใหกับผูถือกรมธรรม  โดยระบุถึง
จํานวนเงินคุมครองตามที่ไดตกลงกันไวกับบริษัทที่ทําประกัน  ในกรณีของบริษัทสุกี้แหงนี้  ทางบริษัท
อาจถายโอนความเสี่ยงโดยการทําประกันภัยรถยนตใหกับรถตูขนอาหารของตน  เพื่อปองกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการที่รถถูกโจรกรรม  เสียหาย  หรือพนกังานขับรถไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  เปนตน 
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 นักวิชาการทางดานการบริหารความเสี่ยงในตางประเทศนั้น  ไดใหวิธีในการจําเทคนคิ
บริหารความเสี่ยงไวงาย ๆ  วาประกอบดวยตัว  T 4  ตัว  หรือเรียกวา  “four Ts”  อันไดแก 
 Terminate  คือ  การยกเลิกหรือกําจัดความเสี่ยงนั้นออกไป 
 Treat  คือ  การหาแนวทางในการควบคุมกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง  หรือการสูญเสียนั้น 
 Tolerate  คือ  การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ 
 Transfer  คือ  การถายโอนความเสี่ยงไปใหกับบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนบริษัทประกัน  หรือ
หนวยงานอื่นที่ไมใชบริษัทประกัน  (ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, 2550, หนา 13-34) 

 ปจจัยเสี่ยงจากอิทธิพลภายในและอิทธิพลภายนอกองคการ 
 ถาจะกลาวถึงปจจัย (factor) ที่ทําใหเกิดความเสี่ยงนั้น ยากที่จะกําหนดแนนอนลงไปไดวา  
มีอะไรบาง  เพราะความเสี่ยงที่มีในโลกนี้  ดูเหมือนมีมากมายหลากหลายนั้น  การตีกรอบศึกษาและ
ถกเถียงกันในเรื่องปจจัยเสี่ยง  จึงอาจจําแนกประเภทไดอยางกวาง ๆ ถึงแหลงกําเนิดของความเสี่ยง
ในชั้นตนเสียกอน  ซ่ึงอาจจําแนกออกได  2  แหลง  ที่มาของความเสี่ยงคือ 

 1)  ปจจัยเส่ียงอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอก (external  forces) 
 2)  ปจจัยเส่ียงอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายใน (internal  forces) 

ดังจะกลาวถึงในลําดับตอไป 
  1)  ปจจัยเส่ียงอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอก 

 เนื่องจากองคการแตละองคการมักจะถูกอิทธิพลภายนอก (external  forces) 
ครอบคลุม  ทําใหการดําเนินงานมีความเสี่ยงแตกตางกันไป  ซ่ึงบรรดาความเสี่ยงเหลานั้น  ผูบริหาร
หรือผูจัดการ  จําเปนตองทําการคัดชี้ (identify) ออกมา  เพื่อใหทราบวาพื้นที่ใดมีความเสี่ยงอยางไร           
ในระดับใด และแตละพื้นที่มีกลไกการควบคุมที่รัดกุมเพียงพออยูหรือไมดวย 

 ปจจัยเส่ียงจากอิทธิพลภายนอก  โดยทั่วไปอาจมีในเรื่องเหลานี้ 
 (1)  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  (changing  in  technology)  

   การดําเนินกิจการงานทั้งหลายทั้งปวง  ในยุคปจจุบันจะตกอยูภายใต
ความครอบงําของกระแสโลกาภิวัตน  และขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อใดมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่สําคัญหากองคการใดไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมสามารถตามเทคโนโลยี

ที่เปล่ียนแปลงใหมไดทันยอมเปนองคการที่ตกอยูในความเสี่ยงที่สําคัญ 
 (2)  กฎหมายและกฎระเบียบราชการ  (laws  and  regulations)  

 ความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจรายแรงหลากหลายไดจากการเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมายและกฎระเบียบราชการโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอัตราภาษีลักษณะตาง ๆ  
รวมทั้งขอจํากัดเกี่ยวกับธุรกิจที่ไดรับอนุญาต  หรือธุรกิจตองหาม  เมื่อมีการใหเปดหรือการใหปด
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การดําเนินธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง  เชน  กรณีการสั่งปดกิจการธนาคารและบริษัทเงินทุน 
เปนตน 

  (3)  เสถียรภาพของรัฐบาล  (government  stability)   
 การดําเนินงานภายใตกลไกการบริหารรัฐกิจของรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ  

ยอมมีความเสี่ยงต่ํากวา  โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 (4)  ธรรมาภิบาล  (Governance)   
 การบริหารรัฐกิจในยุคปจจุบัน  ถูกครอบคลุมดวยกระแสธรรมาภิบาล  หรือ
ความมี  Good  Governance  ไมวาในเรื่องของการขอกูยืมเงินจากองคการระหวางประเทศ  หรือ
การติดตอคาขายการติดตอทางสัมพันธไมตรี  เนื่องจากเรื่อง  Governance  เปนกติกาแหงความเชื่อมั่น
ของนานาชาติ  ถาผูบริหารของรัฐขาดการใหความสําคัญในเรื่องนี้  ยอมเปนความเสี่ยงตอการขอ
ความชวยเหลือหรือความสนับสนุนทางการเงิน  หรือตอสัมพันธไมตรีได  เชนเดี่ยวกับบริษัทธุรกิจ
เอกชนที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด  (public  company)  ก็ตองมีความเสี่ยงตอการขาดความเชื่อถือ
ไววางใจไดเชนกัน  ถาบริษัทมหาชนจํากัด ขาด Good Corporate Governance หรือบรรษัทอภิบาลไป 
 ปจจัยเสี่ยงลักษณะตาง  ๆ ดังกลาว   เกิดจากอิทธิพลภายนอกที่สามารถ
สงผลกระทบตอองคการได  ตามระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  ถาการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  รุนแรง  และเปนจุดออนขององคการก็ยิ่งเพิ่มโอกาสทําความเสียหาย
ใหเกิดมีขึ้นมากตามนั้น 
  โดยทั่วไปปจจัยเสี่ยงจากอิทธิพลภายนอก  มักอยูนอกเหนือวิสัยที่ผูบริหาร
องคการจะวางมาตรการควบคุมได  นอกจากการทําตัวเบาใหสามารถลอยตัวเหนือความเสี่ยง
ใหไดมากที่สุด  โดยคลอยตามสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปใหไดอยางเหมาะสม 
  สําหรับปจจัยเส่ียงอันเกิดขึ้นจากภายนอก ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ไดแกความเสี่ยงดานกลยุทธ  เชนการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล  การเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบายผูบริหาร 

 2)  ปจจัยเส่ียงอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายใน 
 การดําเนินกิจการงานของแตละองคการ  ยอมมีปจจัยเสี่ยงที่แตกตางกันไปตาม
เงื่อนไขลักษณะกิจกรรมหรือลักษณะธุรกิจ  และความเสี่ยงที่ผูบริหารจะตองเผชิญอยูเปนนิจ  และ
อยางใกลชิดไดเสมอ  ก็คือความเสี่ยงจากอิทธพิลภายใน  (internal  forces)  ซ่ึงอาจมีไดหลากหลาย
ที่สําคัญ  ไดแก 
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 (1)  ความเสี่ยงในการดําเนินงาน  (operating  risk) 
 การดําเนนิงานขององคการอาจตองเผชิญกับความเสี่ยงลักษณะเหลานี้  

เชนในเรื่อง 
 ก.  ทรัพยากรมนุษย  (human  resources) 
 ข.  การพัฒนาผลิตภัณฑ  (product  development) 
 ค.  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ง.  ศักยภาพ (capacity) 
 จ.  ผลิตภัณฑ/บริการลมเหลว  (product / service  failure) 
 ฉ.  สุขภาพและความปลอดภัย (health  and  safety) 

 (2)  ความเสี่ยงในเรื่องความซื่อตรง  (integrity  risk) 
 ความซื่อสัตยสุจริตและความซื่อตรงของพนักงานเปนความเสี่ยงที่สําคัญตอ

การทําใหเกดิเหตุการณเหลานี้  เชน 
 ก.  รายงานทางการเงินที่ทุจริต  (fraudulent  financial  reporting) 
 ข.  การทุจริตของพนักงาน  (employee  fraud) 
 ค.  การปฏิบัติผิดกฎหมาย  (illegal  acts) 
 ง.  การอนุมัตโิดยพลการ  (unauthorized) 
 จ.  การเสื่อมเสียช่ือเสียง  (reputation) 

 (3)  ความเสี่ยงในการมอบอํานาจ  (empowerment  risk) 
 การมอบอํานาจใหบุคคลตาง  ๆ  ภายในองคการรับไปดําเนินการ  

อาจมีปญหาเหลานี้  เชน 
 ก.  ภาวะผูนํา  (leadership) 
 ข.  การมอบอํานาจ / การมอบวงเงิน  (authority / limit) 
 ค.  เครื่องจูงใจการปฏิบัติงาน  (performance  incentives) 
 ง.  การสื่อความ  (communications) 

 (4)  ความเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยี  (technology  risk) 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจทําใหองคการตองดําเนินการ

ในเรื่องเหลานี ้ เชน 
 ก.  การปรับเครื่องมือการผลิตสมัยใหม  (manufacturing) 
 ข.  การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  (development  of  new  product) 
 ค.  การปลดระวางผลิตภณัฑเกา  (phasing  out  old  product) 
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 ง.  การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ  (changing  in  business  practices) 
 (5)  ความเสี่ยงทางการเงิน  (financial  risk) 

 การบริหารการเงิน  (financial  management) จําเปนตองดําเนินการดวย
ความรอบคอบ  เพราะเปน  Area  ที่มีความละเอียดออน  สลับซับซอน  ที่อาจทําใหมคีวามเสี่ยง
สําคัญเมื่อตองดําเนินการในเรื่องเหลานี้  เชน 

 ก.  การบริหารสภาพคลอง  (liquidity  management) 
 ข.  การวางแผนงบประมาณ  (budget  planning) 
 ค.  การประเมนิรายงานทางการเงิน  (financial  reporting  evaluation) 
 ง.  การประเมนิการลงทุน  (investment  evaluation) 
 จ.  การทํารายงานตอทางการ  (regulatory  reporting) 
 ฉ.  ระบบขอมูลทางการบัญชี  (accounting  information  system) 

 ปจจัยเส่ียงจากภายในตาง ๆ  ดังกลาว  เปนเพียงตัวอยางของแหลงที่มาของ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลแวดลอมที่กดดันใหเกิดความเสี่ยงลักษณะตาง ๆ ขึ้นได  
ซ่ึงความเสี่ยงภายในทํานองนี้  ที่จริงยังมีไดอีกมากมายสุดจะจาระไนไดหมด  เพราะเปนเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นจากกลไกที่สําคัญขององคการ  2  อยาง  คือ 

 ก.  คน 
 ข.  ระบบ 

 ทั้งคน  ทั้งระบบ  ถาผูบริหารองคการหรือผูจัดการนํามาผสมกันผิดสวน  ไมมีความสัมพันธ
ที่เพียงพอ  ยอมกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานใหองคการไดรับความเสียหายไดเสียหายไดเสมอ 
 สําหรับปจจัยเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากภายใน ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติงาน  เชน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  การจัดซื้อจัดจางลาชา  ความเสี่ยง
ดานการเงิน  เชน  การเบิกจายเงินงบประมาณไมทัน  ไดรับเงินงบประมาณไมเพียงพอ  ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน ขาดความรูความเขาใจเรื่อง ระเบียบตาง ๆ  
 ความจําเปนในการควบคุมความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง  อาจเปรียบเหมือน  “ไฟ”  ที่ผูคนโดยทั่วไปมองวา  เปนตัวอันตรายที่อาจเผาผลาญ
ทําลายสิ่งตาง ๆ ใหมอดไหมเสียหาย  หรือเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นได  ทั้ง ๆ  ที่ในอีกแงมุมหนึ่ง  “ไฟ” 
ยอมมีทั้งคุณและโทษ  ถารูจักใชและควบคุมได 
 ความเสี่ยงก็เชนกัน  มีทั้งคุณและโทษ  ถารูจักการบริหารความเสี่ยง  และควบคุม
ความเสี่ยงใหได 
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 นั่นก็หมายความถึงตอไป  ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ “ระบบควบคุมภายใน” ที่สภาพแวดลอม
ในปจจุบัน  ทําใหฝายจัดการและ  Board  of  Directors  ขององคการ  จะตองใชความสามารถ
ดวยความระมัดระวังรอบคอบ  ในการสรางระบบควบคุมภายในที่ดี  ที่นาพอใจไวในองคการของตน 
 วิถีทางการควบคุมความเสี่ยงของแตละองคการจะแตกตางกันไปตามปจจัยแวดลอมของ

แตละองคการ  เชน 
   1)  ลักษณะการดําเนินงาน 

2)  ขนาดขององคการ 
   3)  ทําเลที่ตั้ง 

4)  ความสลับซับซอนขององคการ 
   5)  ปรัชญาการบริหารองคการ 
 บริษัทขนาดเล็ก  อาจวางระบบควบคุมภายในระบบใกลชิดโดยการบริหารวันตอวัน  
ในขณะที่องคการขนาดใหญจําเปนตองวางการควบคุมภายในอยางเปนระบบดวยการกําหนดระบบ

ควบคุมภายในไวเปนลายลักษณอักษร  และมีผูทําหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตาม  เปนตน   
(เจริญ  เจษฏาวัลย, 2548, หนา 29-39) 
  2.3.5  การบริหารความเสี่ยงของหนวยงานราชการ 
 ความเสี่ยงขององคกรภาครัฐมีความแตกตางไปจากความเสี่ยงขององคกรภาคเอกชน  
เนื่องจากวิสัยทัศนและพันธกิจตางกันอยางชัดเจน  แผนยุทธศาสตรความเสี่ยงทางการเงิน
จึงเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในความเสี่ยงจากการลงทุน  ความเสี่ยงจากสภาพคลองทางการเงิน  
หรือความเสี่ยงดานสินเชื่อจากธุรกรรมทางการเงิน  เปนตน 
 ในขณะที่แผนยุทธศาสตรขององคกรภาครัฐมุงเนนไปที่การตอบสนองนโยบายรัฐและ

ใหบริการประชาชน  การบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐจึงเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงเชิงนโยบาย  
และปจจัยเสี่ยงที่สงผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรไมสามารถบรรลุเปาประสงคตามที่

กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร  ซ่ึงความเสี่ยงทางการเงินนับเปนหนึ่งในปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบ
ใหหนวยงานราชการไมสามารถดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรไดสําเร็จเชนเดียวกัน 
 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรอาจไมประสบความสําเร็จจากปจจัยความเสี่ยงสี่กลุม  
ตามที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
กําหนดไวในลักษณะเดียวกัน  ดังตอไปนี้ 
  1)  ความเสี่ยงดานธุรกิจ 
        ความเสี่ยงดานธุรกิจขององคกรภาครัฐครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
นโยบายและแผนกลยุทธ  เชน  ความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร
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ที่ตั้งไว  อันเปนผลมาจากขาดการวางแผนการดําเนินงานที่สามารถรองรับแผนยุทธศาสตร
ไดอยางเต็มที่  เชน  แผนยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดวยการสรางระบบ
บริหารงานอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่จะเปนผูใชระบบ

ท่ีพัฒนาขึ้นมา  ฉะนั้น  ถึงแมระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกสจะไดรับการพัฒนาจนสําเร็จ  
ก็ไมอาจเพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติงานไดตามเปาประสงคที่ตั้งไว  เพราะผูปฏิบัติไมมี
ความรู  ความเขาใจในระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  นอกจากนี้  การตัดสินในดานการบริหารงาน
อันสงผลตอทิศทางขององคกรในทางที่ไมสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตรก็นับเปนความเสี่ยงดานธุรกิจเชนกัน 
              2)  ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน 
 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่อาจสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร  เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานตามแผนยุทธศาสตรและสงผลตอ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร  เชน 
 (1)  การขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทําใหการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรไมประสบผลสําเร็จ  หรือประสบความสําเร็จแตลาชาไปกวาที่คาดการณไว 
 (2)  การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม 
 (3)  ผูปฏิบัติในแตละหนวยงานไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ขั้นตอนหรือขอกําหนด
ในการปฏิบัติงาน 
 (4)  การปฏิบัติงานผิดพลาดหรือลาชา  อันเปนความผิดพลาดของบุคลากร
ที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 
 (5)  การขาดขอมูลหรือเครื่องมือที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร 
 (6)  การทุจริตโดยบุคลากรภายในองคกรเอง  บุคคลภายนอก  การที่คูสัญญา
จัดซ้ือจัดจางในสัญญาจัดซื้อจัดจางไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา  นอกจากจะสงใหเกิดผล
ในทางลบกับโครงการนั้น ๆ แลว  ยังอาจสงผลกระทบตอเนื่องไปยังโครงการอื่นที่สําคัญสําหรับ
แผนยุทธศาสตรอีกดวย 
  3)  ความเสี่ยงทางการเงิน 
       แผนยุทธศาสตรที่ดีควรไดรับการกําหนดภายใตเงื่อนไขและองคประกอบ
ที่จะอํานวยใหการดําเนินการตามแผนนั้นสามารถสัมฤทธิผลไดตามเวลาที่กําหนด  แตในทางปฏิบัติ
บอยครั้งที่โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง  หรือสําเร็จลุลวง
ภายใตกรอบเวลาที่กําหนด  เปนเพราะการบริหารงบประมาณที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการประเมินคาใชจายของโครงการไวต่ํากวาที่ควรจะเปน  หรือการเพิ่มขึ้นของ
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ราคาวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับโครงการทําใหงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ  ทําใหโครงการ
สําเร็จลาชา  หรือตองยอมลดคุณภาพของวัสดุอุปกรณเพื่อใหโครงการสามารถสําเร็จไดตามกําหนด  
ซ่ึงทําใหคุณภาพของผลงานของโครงการไมดีเทาที่วางแผนไว 
 นอกจากนี้  บางหนวยงานราชการไมมีการจัดสรรเงินหรือทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนอยาง เหมาะสม   อันเปนความผิดพลาดทางการดํา เนินงานที่สงผลตอ
ความเสี่ยงทางการเงินของหนวยงาน  หนวยงานตรวจสอบภายในจึงควรมีบทบาทที่สําคัญยิ่ง
ในการตรวจสอบการจัดสรรเงินสําหรับโครงการตาง ๆ อยางเหมาะสม  และตรวจสอบการเบิกจาย
ที่ถูกตองตามงวดที่มีการกําหนดไวในโครงการ 
 4)  ความเสี่ยงดานเหตุการณ 
       ความเสี่ยงที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา  แตสงผลกระทบตอการสัมฤทธิผล
ตามแผนยุทธศาสตร  เปนอีกหนึ่งกลุมความเสี่ยงหลักที่ผูบริหารองคกรควรใหความสําคัญ  
ในหลายกรณี  ผูบริหารอาจเขาใจวาความเสี่ยงที่ไมไดเกิดขึ้นบอยครั้งเปนความเสี่ยงที่ไมจําเปนตอง
ไดรับการจัดการโดยเรงดวน  หรือเปนความเสี่ยงที่ไมจําเปนตองไดรับการจัดการโดยเรงดวน  หรือ
เปนความเสี่ยงที่องคกรสามารถรับเอาไวไดเอง  ความเขาใจผิดเชนนี้เปนอันตรายอยางยิ่งตอองคกร  
ทั้งนี้เนื่องจากทฤษฎีความเสี่ยงจะใหความสําคัญกับความรุนแรงของความสูญเสียมากกวาความถี่

ของความสูญเสีย 
  กลาวคือ  ความเสี่ยงที่มีความรุนแรงนอย  แตเกิดขึ้นบอยครั้ง  เปนความเสี่ยงที่องคกร
สามารถรับเอาไวไดเอง  เนื่องจากความถี่ที่มากนั้นจะชวยเสริมใหการคาดการณทางสถิติเปนไปได
อยางแมนยํามากยิ่งขึ้น  และความรุนแรงที่นอยนั้น  ไมสงผลกระทบมากนักตอองคกรในภาพรวม  
ในขณะที่ความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมาก  แตเกิดขึ้นไมบอยคร้ัง  จะถูกนับเปนความเสี่ยงที่ควรไดรับ
ความสําคัญ  เพราะการคาดการณการเกิดความสูญเสียไมสามารถเปนไปอยางแมนยํา  และ
หากเกิดความสูญเสียขึ้นจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอองคกร 
  ผลกระทบตอการปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา  เชน  การพึ่งพิง
ระบบอิเล็กทรอนิกสมากเกินไปโดยขาดการปองกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  เปนผลใหเกิด
ความขัดของในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรเมื่อระบบอิเล็กทรอนิกสขัดของหรือลมลง  
ถึงแมระบบอิเล็กทรอนิกสจะมิไดขัดของหรือลมลงบอยคร้ัง  แตหากเกิดเหตุการณนี้ขึ้นจะสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกร  เปนตน 
  นอกจากนี้  ความเสี่ยงดานเหตุการณยังรวมถึงการเกิดจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของผูบริหาร  ทําใหแผนยุทธศาสตรไมสามารถประสบความสําเร็จไดตามเปาประสงค
ที่ตั้งไว  ฉะนั้น  ถึงแมองคกรจะมีการจัดการบริหารความเสี่ยงดานธุรกจิ  ความเสีย่งจากการดาํเนนิงาน  
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ความเสี่ยงทางการเงิน  และความเสี่ยงดานเหตุการณภายในองคกรไวอยางเหมาะสมและครบถวนแลว  
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรอาจไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได  หากขาดการวางแผนรองรับ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอก 
  ตัวอยางของความเสี่ยงดานเหตุการณมีตนเหตุที่แทจริงจากปจจัยภายนอกที่สําคัญ

และอาจสงผลตอความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร  เชน 
 (1)  ความเสี่ยงทางการเมือง  เชน  การเปลี่ยนแปลงรัฐบาง  เปนผลใหแผนยุทธศาสตร
บางแผนที่ไมสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลใหมทําใหไมสามารถดําเนินการตอเนื่อง

จนสิ้นสุดได 
 (2)  การโยกยายผูบริหาร  ทําใหขาดความตอเนื่องของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
เนื่องจากผูบริหารใหมอาจไมเห็นความสําคัญของแผนยุทธศาสตรเดิม  หรือมีแนวทางการบริหาร
ที่แตกตางไปจากแผนยุทธศาสตรเดิม 
 (3)  ภัยธรรมชาติ  มหันตภัยที่สงผลกระทบกับองคกรและชุมชนทําใหแผนยุทธศาสตร
บางแผนตองปรับปรุงใหมเพื่อทุมเททรัพยากรที่มีไปชวยบรรเทาความสูญเสียเฉพาะหนา 
 (4)  ความเสี่ยงทางกฎหมาย  การเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติ  
อาจสงผลกระทบตอความเห็นไปไดของโครงการบางโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร 
 (5)  ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ  ความถดถอยทางเศรษฐกิจหรือวิกฤติเศรษฐกิจ  
อาจสงผลใหเกิดการระงับ  หรือชะลอการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 
 (6)  ผูรับจางหรือผูรับเหมาของโครงการลมละลาย  ซ่ึงหากเปนโครงการภายใต
แผนยุทธศาสตรยอมสงผลใหการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรไมประสบความสําเร็จ 
 (7)  ความเสี่ยงจากการกอการรายที่สรางความสูญเสียตอบุคลากรหรือทรัพยสิน
ขององคกร 
 ความเสี่ยงของการดําเนนิโครงการ 
 จากที่กลาวมาแลวถึงความจําเปนและความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต

แผนยุทธศาตร  ทานจะเห็นไดวาการดําเนินการตามแผนยทุธศาสตรใดจะไมสัมฤทธผิล  หากโครงการ
ภายใตแผนยุทธศาสตรนั้น  ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมายและกรอบเวลาที่กําหนดไว
นั่นเอง  ฉะนั้น  องคประกอบที่สําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จของแผนยุทธศาตร  คือ  การบรหิาร
โครงการอยางเปนระบบ  โดยมีการคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงดานตาง ๆ  ของโครงการ และมีการวางแผน
รองรับเหตุการณความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได 
 ทั้งนี้เปาหมายหลักของการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  คือ  การบริหารโครงการ
ใหสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง  ภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนด  ในหัวขอนี้
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จึงจะไดกลาวถึงกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  เพื่อใหทานสามารถ
นําไปประยุกตใชกับแผนยุทธศาสตรที่ยังไมไดมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง   และ
ที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น  ในอนาคตทานควรคํานึงถึงแผนการบริหารความเสี่ยงตั้งแตขั้นตอนการกําหนด
แผนยุทธศาสตร  เพื่อใหแผนยุทธศาสตรที่ทานกําหนดขึ้นนั้น สามารถประสบความสําเร็จตามตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 
  คําจํากัดความ 
 ความเสี่ยงโครงการ  คือ  เหตุการณความไมแนนอนที่หากเกิดขึ้นจะเปนผลใหการดําเนินการ
ตามโครงการไมประสบความสําเร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
 การบริหารความเสี่ยงโครงการ  คือ  กระบวนการบริหารงานอยางเปนระบบที่มีการวางแผน
ตั้งแตการระบุปจจัยเสี่ยงของโครงการ  การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของโครงการ  การกําหนด
แผนรองรับความเสี่ยงโครงการ  ตลอดจนถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ  การบริหาร
ความเสี่ยงโครงการตองอาศัยขอมูล  เครื่องมือ  และเทคนิคตาง ๆ ที่จะชวยใหผูจัดโครงการสามารถ
บริหารโครงการดวยความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณอันเปนเชิงบวกกับโครงการมากที่สุด  และ
ลดโอกาสเกิดเหตุการณที่จะสงผลลบกับโครงการใหมากที่สุดเชนกัน 
 วัตถุประสงคหลักของการบริหารความเสี่ยงโครงการคือ  การสรางกระบวนการทํางาน
ที่ชวยใหผูรับผิดชอบโครงการและผูรวมโครงการมีขอมูลและทางเลือกในการตัดสินใจดําเนินการ

ตามโครงการ  โดยพยายามที่จะลดผลกระทบเชิงลบตอคาใชจายโครงการและระยะเวลาของขั้นตอน
การทํางานใหมากที่สุด 
 การวางแผนบริหารความเสี่ยงโครงการควรไดรับการจัดทํากอนเริ่มดําเนินโครงการ  
สวนขึ้นตอนในการบริหารความเสี่ยงโครงการมีดังนี้ 
  1)  ผูรับผิดชอบ 
  กําหนดผูรวมโครงการเปนทีมผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ 
 2)  การระบุความเสี่ยงโครงการ 
 ทีมผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  ทําการระบุความเสี่ยง
โครงการโดยการระดมสมอง  การสัมภาษณ  และการตรวจสอบรายการความเสี่ยงจาก  Checklist  
การระบุความเสี่ยงโครงการจึงมีทั้งสวนที่มาจากประสบการณของผูปฏิบัติงาน  ความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ  และขอมูลในอดีต  ผูรวมรับผิดชอบระบุความเสี่ยงโครงการ  ควรคํานึงถึงประเด็น
อุปสรรคของการดําเนินงานตามโครงการ  สัญญาณบงชี้ถึงอาการที่จะนําไปสูความเสี่ยงที่โครงการ
จะไมประสบผลสําเร็จ  การระบุความเสี่ยงจึงอาจแยกออกไดเปน 
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 (1)  ความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอตนทุนของโครงการ 
 (2)  ความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอระยะเวลาของโครงการ 
 (3)  ความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอขอบเขตงานตามโครงการ 
 3)  การวิเคราะหความเสี่ยงเชงิคุณภาพ 
 ทีมผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงโครงการประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของแตละรายการ  ความเสี่ยงที่ไดรับการระบุเพื่อประโยชนในการจัดอันดับรายการความเสี่ยงที่
ควรไดรับความสําคัญกอนหลังตามความนาจะเปนและความรุนแรงของรายการความเสี่ยงนั้น ๆ  
ในทางปฏิบัติผูรับผิดชอบสายงานที่เปนหนึ่งในขั้นตอนการดําเนินโครงการยอมมีประสบการณ  
และความเชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงของโครงการไดดีกวาผูจัดการโครงการ 
 4)  การวิเคราะหความเสี่ยงเชงิปริมาณ 
 หากมีความจําเปนตองวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  เชน  คาใชจายระยะเวลา  
ราคาวัสดุอุปกรณ  เปนตน  ทางทีมผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงโครงการควรจัดตั้งผูที่มี
ความเชี่ยวชาญดานสถิติและการประมวลผลขอมูล  ทําการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ  
ทําการเก็บขอมูลวิเคราะหขอมูล  และเสนอผลการวิเคราะหที่แสดงโอกาสและผลกระทบของรายการ
ความเสี่ยงไดรับการระบุ 
 ถึงแมวาไมใชทุกโครงการที่จําเปนตองไดรับการวิเคราะหเชิงปริมาณเสมอไป  
แตผูเขียนขอแนะนําวา  ทีมผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงควรตรวจสอบทุกครั้งที่มีการบริหาร
โครงการ  วามีขอมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะหเชิงปริมาณที่จะเปนประโยชนตอการบริหารความเสี่ยง
โครงการหรือไม  อยางไร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หากเปนโครงการขนาดใหญ  การประเมินความเสีย่ง
ของโครงการโดยอางอิงผลการวิเคราะหเชิงคณุภาพเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ  โดยท่ัวไปแลว  
โครงการขนาดใหญที่มีงบประมาณในการลงทุนสูง  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทีมวิเคราะหความเสี่ยง
เชิงปริมาณโดยเฉพาะ  เพื่อใหการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงใด ๆ  มีขอมูลสถิติรองรับการตัดสินใจ
ในแตละทางเลือก 
 5)  การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ 
 ทีมผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงโครงการรวมกันวิเคราะหเพื่อสรุปหา

วิธีการบริหารความเสี่ยงสําหรับแตละรายการความเสี่ยงไดรับการระบุ 
 วิธีการบริหารความเสี่ยงมี 4 วิธีหลัก  คือ 
 (1)  การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (risk  avoidance)   
  หากทางเลือกที่ดีที่สุดในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการระบุ  คือ  การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง  ผูบริหารโครงการจําเปนตองปรับกระบวนงานหรือข้ันตอนในการทํางานเพื่อหลีกเล่ียง
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ความเสี่ยงนั้น  นอกจากนั้นการหลีกเล่ียงความเสี่ยงบางรายการอาจกระทําไดโดยการปรับขอบเขต
ของโครงการ  การปรับคาใชจายของโครงการ หรือการปรับระยะเวลาของโครงการ 
 (2)  การรับความเสี่ยงไวเอง (risk  retention)   
  ความเสี่ยงบางรายการที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดและอาจกอใหเกิดตนทุน

ในการบริหารความเสี่ยงที่สูงไปกวาประโยชนที่จะไดรับ  ผูบริหารโครงการอาจตองเลือกการรับ
ความเสี่ยงนั้นเอาไวเอง  นั่นคือ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขกระบวนงาน  ขั้นตอนในการทํางาน  
ไมมีการเพิ่มหรือลดขอบเขตของโครงการ  คาใชจายของโครงการ  หรือระยะเวลาของโครงการ
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้น 
 (3)  การลดความสูญเสีย  (loss  control) 
  ผูบริหารโครงการสามารถเลือกที่จะรับความเสี่ยงเอาไวเองโดยมีการกําหนด

แผนลดความสูญเสีย  ซ่ึงการกําหนดแผนลดความสูญเสียนี้  ควรประกอบไปดวยแผนลดโอกาส
การเกิดความสูญเสีย  และแผนลดความรุนแรงของความสูญเสียหลังจากเกิดความสูญเสียขึ้นแลว  
การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงดวยการลดความสูญเสียข้ึนแลว  การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง
ดวยการลดความสูญเสียท้ังกอนและหลักการเกิดความสูญเสียนี้นํามาซึ่งคาใชจายของโครงการที่เพิ่มขึ้น  
ผูบริหารโครงการจึงควรปรับงบประมาณเพื่อรองรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นนี้กอนที่จะเริ่มดําเนินโครงการ 
 (4)  การถายโอนความเสี่ยง  (risk  transference) 
  การถายโอนความเสี่ยงสวนมากเปนการถายฝายสัญญา  เชน  สัญญาประกันภัย  
หากเปนความเสี่ยงที่แทจริงที่สามารถซื้อประกันได  หรือถายโอนผานสัญญารับเหมา  การกําหนด
ราคารับเหมาที่คงที่เทากับเปนการถายโอนความเสี่ยงดานราคาของวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ

โครงการไปใหกับผูรับเหมา  หรือถายโอนผานสัญญาจัดซื้อจัดจาง  การกําหนดใหผูรับจางรับประกัน
คุณภาพสินคาหรือการบริหารที่ไดรับการจัดซื้อจัดจางเปนการถายโอนความเสี่ยงของคาใชจายเพิ่มเติม

ที่อาจเกิดขึ้นจากสินคาที่ชํารุดหรือไมไดคุณภาพ  อยางไรก็ตาม  ความเสี่ยงบางรายการอาจไมสามารถ
ถายโอนไดดวยวิธีการใด ๆ 
 6)  การติดตามประเมินผล 
 ตลอดระยะเวลาของโครงการ  ทีมผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ควรติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  ระบุปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม  และดําเนินการ
ตั้งแตขั้นตอนที่สามใหม  เพื่อสามารถกําหนดแผนรองรับความเสี่ยงโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  วิธีการบริหารความเสี่ยงที่ไดเลือกไวเดิม  หากพบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการ  
ควรไดรับการปรับแก  หรือหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะหหาทางเลือกที่ดีกวาตอไป  การติดตาม
ประเมินผลนี้  จึงควรเปนการติดตามประเมินผลทั้งตัวความเสี่ยงเองและตัววิธีการบริหารความเสี่ยงดวย  
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การดําเนินการอยางตอเนื่องในขั้นตอนการติดตามประเมินผลนี้  นอกจากจะชวยใหการดําเนินโครงการ
เปนไปอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จสูงสุดแลว  ขอมูลและผลที่ไดยังเปนประโยชนตอการบริหาร
ความเสี่ยงโครงการในอนาคตอีกดวย  ฉะนั้น  ขอมูลและผลลัพธที่ไดในแตละขั้นตอนควรมีการจัดเก็บ
อยางเปนระบบ 

  2.3.6  กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดกําหนดใหหนวยราชการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตรภายใตมิติที่ส่ี  ซ่ึงคือ  มิติดานการพัฒนาองคกร  ถือเปนตัวช้ีวัดเลือก  
มิใชตัวช้ีวัดบังคับใน  พ.ศ. 2549  เพื่อใหสวนราชการมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหาร
ปจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ  เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาส
ที่องคกรจะเกิดความเสียหาย  ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยูในระดับที่องคกรยอมรับได  ประเมินได  ควบคุมได  และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึง
การบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ  โดยไดใหนิยามคําวาความเสี่ยงและ
ระบบบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 
 ความเสี่ยง  คือ  เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน  
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)  หรือกอใหเกิด
ความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการสี่ป (พ.ศ 2548 – 2551) 
ของสวนราชการ 
 ระบบบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ
ดําเนินการตาง ๆ  โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย  เพื่อใหระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได  ประเมินได  ควบคุมได  
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการสี่ป (พ.ศ. 
2548 – 2551)  ของสวนราชการเปนสําคัญ  เกณฑการประเมินผลและใหคะแนนกําหนดเปนระดับ
ขั้นของความสําเร็จโดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปนหาระดับ  พิจารณาจากความกาวหนาของขัน้ตอน
การดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
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ระดับของความสําเร็จ (Milestone) ระดับ

คะแนน ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
      

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 มีคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมาย  ตามแผนปฏิบัติราชการ       

ส่ีป (พ.ศ. 2548 – 2551) ของสวนราชการ  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตวัแทนจากทกุหนวยงานใน
สังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2 -  วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตวัเงนิและไมเปนตวั
เงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการสี่ป (พ.ศ. 2548 – 
2551) ของสวนราชการ 
-  จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3 จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  ไดแลวเสร็จ  และจดัสงมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  31  
มีนาคม  พ.ศ. 2549  โดยในแผนดังกลาว  ตองมีการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู  ความเขาใจ  ใหกับบคุลากรทุกระดบัของสวนราชการในดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ดําเนินการแกไข  ลด  หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้อยางเปนรูปธรรม 

4 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการสี่ป (พ.ศ. 2548 
– 2551) ของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  ไดแลวเสร็จครบถวน 

5 มีการสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการสี่ป  (พ.ศ. 2548 – 2551) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  และมีการกําหนดแนวทางหรือ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ  สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 
2550  และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ 

 
ภาพ 9  ขั้นตอนการประเมนิความเสี่ยง 
 (ที่มา : นฤมล  สอาดโฉม, 2550, หนา 155-167) 
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ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงองคกร 
ในบทนี้จะไดกลาวสรุปถึงขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององคกร  ตั้งแตขั้นตอนที่

จําเปนสําหรับองคกรที่เพิ่งเริ่มทําการบริหารความเสี่ยงเปนครั้งแรก  จนถึงขั้นปญหาและอุปสรรค
ในการบริหารความเสี่ยงขององคกร  ดังแสดงในภาพรวมไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  10  ขั้นตอนในการบรหิารความเสี่ยงองคกร 
(ที่มา : นฤมล  สอาดโฉม, 2550, หนา 170) 

 

 อนึ่งขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงที่จะกลาวถึงในบทนี้เปนขั้นตอนกวาง ๆ  ที่เปน
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคกร  การนําไปประยุกตใชปฏิบัติกับองคกรจริง  จึงตองมี
การปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคกรตามที่ทานเห็นสมควร 

1)  การจัดตั้งผูบริหารงานดานความเสี่ยงและทีมบริหารความเสี่ยงขององคกร 
   อันที่จริงแลวขั้นตอนสําคัญที่สุดกอนการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของ
องคกรใดก็ดี  ขั้นตอนแรกที่ผูบริหารพึงปฏิบัติ  คือ  การสรางความรูสึกรวมในงานบริหารความเสี่ยง
ขององคกร  เพื่อใหพนักงานทุกคนในองคกรเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงขององคกร  
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอองคกรและผูปฏิบัติงานหลังจากองคกรไดทําการบริหารความเสี่ยง  ทั้งนี้
เพื่อใหทุกคนในองคกรใหความรวมมือและพรอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

ขององคกรในขั้นตอนตาง ๆ ขั้นตอนแรกนี้อาจจะเริ่มจากการใหความรูพนักงานเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร  และใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการออกความเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ความเสี่ยงที่องคกรเผชิญ  จากนั้นองคกรควรจัดตั้งผูรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงควรมีสวนรวม

การติดตาม
ประเมินผล 

การระบุ
ความเสี่ยง 

การวางแผน         
กลยุทธการบริหาร

ความเสี่ยง 

การประเมิน
ความเสี่ยง 

การสราง
แผนภูมิ
ความเสี่ยง 
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ในกลุมผูบริหารระดับสูงขององคกร  กลาวคือ  ผูรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงควรจะเปนผูที่มี
ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับองคกรเปนอยางดี  และเปนผูที่จะตองสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูบริหาร
ในสวนงานอื่นขององคกรได  เพื่อตอบรับนโยบายและพันธกิจขององคกรไดอยางเหมาะสม  
ตามที่ไดกลาวมาแลววางานบริหารความเสี่ยงเปนงานที่ตองทํารวมกับการวางแผนกลยุทธและ

แผนการดําเนินงานขององคกร 
 หลายคนอาจตั้งขอสงสัยวาผูรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงขององคกร  หรือ 
Chief  Risk  Officer  (CRO) จําเปนจะตองเปนผูมีความรอบรูทั้งดานความเสี่ยง  การเงิน  สถิติ  
คณิตศาสตร  การจัดการดําเนินงาน  และการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม  คําตอบคือ
ถาไดก็เปนเรื่องดีกับองคกร  แตลักษณะที่สําคัญมากกวาสําหรับผูรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง  
คือ  ความเขาใจในวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงขององคกร  และความสามารถในการสรางทีม
ที่มีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน  ฉะน้ัน  ผูรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงไมจําเปน
จะตองมีความรอบรูเสียทุกดาน  แตควรเปนผูที่มีความสนใจงานดานการบริหารความเสี่ยงอยางแทจริง  
ผูรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ในการกําหนดขอบเขตและเปาหมายงานบริหารความเสี่ยง

ขององคกรรวมกับทีมงานบริหารดานอื่นขององคกร  วางกรอบแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงองคกร  
สรางทีมนักบริหารความเสี่ยงขององคกรรวมมือกับหนวยงานบริหารดานอื่นขององคกรในขั้นตอน

การวิเคราะหรวมมือกับหนวยงานบริหารดานอื่นขององคกรในขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง  การวางแผนกลยุทธดานการบริหารความเสี่ยง  การติดตามประเมินผล
การบริหารเสี่ยงขององคกร 
   การสรางทีมงานบริหารความเสี่ยงอีกขั้นตอนสําคัญของการเร่ิมทําการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร  ทีมงานบริหารความเสี่ยงควรประกอบไปดวยผูมีความเชี่ยวชาญทางสถิติ  
คณิตศาสตร  การเงิน  การดําเนินงาน  และความเชี่ยวชาญดานอื่นที่จําเปนในการวิเคราะหและ
บริหารความเสี่ยงขององคกรนั้น  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอบเขตของงานบริหารความเสี่ยงที่ทางผูบริหาร
ดานความเสี่ยงไดวางไวกับทีมผูบริหารขององคกร  ในชวงเริ่มตนของการจัดตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยง  
งานหลักที่ทีมงานเริ่มไดกอนคือ  การวิจัยองคกรเพื่อระบุความเสี่ยงดานตาง ๆ และการวิจัยรายละเอียด
ของความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร  ทีมงานบริหารความเสี่ยงจึงตองทํางานรวมกับทีมงานฝายตาง ๆ  
ขององคกร  เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่องคกรเผชิญ  นอกจากนี้ทีมงานบริหารความเสี่ยง
ยังเปนทีมที่ใหความรูดานความเสี่ยงกับหนวยงานอื่น ๆ ในองคกร  เพื่อใหแตละหนวยงานขององคกร
เขาใจขอบเขตงานของทีมบริหารความเสี่ยง  ความสําคัญของงานบริหารความเสี่ยง  ผลกระทบและ
ผลประโยชนที่ทีมงานอื่นจะไดรับจากการบริหารความเสี่ยง 
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   เมื่อสามารถจัดตั้งทีมบริหารความเสี่ยงไดแลว  ขั้นตอนที่สําคัญตอไป  คือ  
การวางขอบเขตและวัตถุประสงคของงานบริหารความเสี่ยง  ทางทีมงานควรมีสวนรวม
ในการวางขอบเขตของงานบริหารความเสี่ยงและเขาใจในวัตถุประสงคหลักของการบริหารความเสี่ยง

ขององคกรอยางแทจริง  เพราะทีมงานบริหารความเสี่ยงจะเปนผูที่ทําหนาที่ติดตามประเมินผลและ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธใดก็ตามที่จําเปนเพื่อใหงานบริหารความเสี่ยงสัมฤทธิผลอยางแทจริง  
ความเขาใจในเปาหมายของงานบริหารความเสี่ยง  จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับ
ทีมงานบริหารความเสี่ยงกอนที่จะไดเร่ิมปฏิบัติงานจริง 

 2)  การระบุความเสี่ยงขององคกร 
   หลังจากที่ไดมีการจัดตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยงแลว  ทางทีมงานมีหนาที่
ในการเก็บขอมูลความเสี่ยงขององคกร  โดยการศึกษารวมกับหนวยงานตาง ๆ ขององคกร
เพื่อทําการระบุความเสี่ยงที่องคกรเผชิญ ขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก
สําหรับการบริหารความเสี่ยงขององคกร  เพราะถาหากการระบุความเสี่ยงไมไดรับการศึกษา
อยางละเอียดแลว  ความเสี่ยงที่ไมปรากฏในขั้นตอนนี้จะกลายเปนความเสี่ยงที่เหลืออยูกับองคกร
โดยที่ไมไดรับการวิเคราะหวางแผนการจัดการใด ๆ  ซ่ึงอาจนํามาซึ่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญกับองคกรได  
ในขั้นตอนของการระบุความเสี่ยงขององคกรนี้  ทางทีมบริหารความเสี่ยงจึงควรใหความสําคัญกับ
การระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่องคกรเผชิญระบุความเสี่ยงใหไดมาที่สุดเทาที่จะมากได 
   วิธีการที่นิยมใชกันในขั้นตอนการระบุความเสี่ยงขององคกร  คือ  การประชุม
รวมกับหนวยงานตาง ๆ ขององคกรเพื่อทําการระบุความเสี่ยงรวมกัน  อันเปนการเปดโอกาส
ใหแตละหนวยงานไดประเมินตนเองในดานความเสี่ยงรวมกับทีมงานบริหารความเสี่ยง  บางองคกร
อาจเลือกที่จะสงรายละเอียดของขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงขององคกรใหแตละหนวยงาน  
ประกอบกับแบบฟอรมการประเมินหนวยงานตนเองดานความเสี่ยง  แลวคอยเก็บขอมูลเหลานี้
กลับมาทําการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป  ในขั้นตอนน้ีควรมีการเก็บขอมูลความสูญเสียและความรุนแรง
ของความสูญเสีย  นอกจากนั้นขอมูลของการดําเนินการใด ๆ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดในอดีต  
ทั้งที่ประสบผลสําเร็จและปญหาอุปสรรค  จะเปนประโยชนอยางมากตอทีมงานบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินงานในขั้นตอไป 
   ความสูญเสียบางประเภทอาจจะสามารถหาขอมูลความถี่และความรุนแรงได
จากแหลงขอมูลภายใน  แตในบางกรณีขอมูลความเสี่ยงจากแหลงภายนอกก็ถือเปนขอมูลท่ีทีมงาน
บริหารความเสี่ยงควรใหความสําคัญในการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล  ยกตัวอยางเชน  ขอมูล
ความสูญเสียที่เกิดกับธุรกิจที่มีลักษณะคลายคลึงกับองคกรที่เราวิเคราะหขอมูลทางสถิติของ

ภัยธรรมชาติ  ขอมูลอัตราดอกเบี้ย  หรือขอมูลทางการเมือง  เปนตน  ขอมูลเหลานี้นอกจากจะชวยเสริม
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ใหการวิเคราะหความเสี่ยงเปนไปอยางแมนยํามากขึ้นแลว  ยังถือเปนขอมูลที่ทีมงานบริหารความเสี่ยง
ควรใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาขอมูลความสูญเสียในอดีตขององคกร  เพราะความสูญเสีย
ที่ยังไมเคยเกิดขึ้นกับองคกรไมไดหมายความวาจะไมสามารถเกิดขึ้นกับองคกรนั้นได 
   ภาพตอไปนี้แสดงตัวอยางของการระบุความเสี่ยงในองคกร  อันเปนกรอบแนวทาง         
กวาง ๆ ในการระบุความเสี่ยงและผลกระทบดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับองคกร 
 
 

ผลกระทบตอดานตาง ๆ ขององคกร  ที่มาของ

ความเสี่ยง การเงิน ทรัพยสิน บุคลากร การบริหาร ชื่อเสียง ความรับผิด สิ่งแวดลอม ชุมชน 
ภัยธรรมชาติ         
สัญญาและ 
นิติสัมพันธ 

        

การดําเนินงานทาง

การเงิน 
        

การกระทํามิชอบของ

เจาหนาที่รัฐ 
        

การกระทําหรือละเวน

โดยบุคคลที่สาม 
        

กฎหมายหรือระเบียบ         
สภาวะเศรษฐกิจ         
กิจกรรมและการ

ใหบริการของรัฐ 
        

การพึ่งพิงแหลง

เงินทุนและวัตถุดิบ

จากภายนอก 

        

ความสูญเสียทาง         

ทรัพยสิน         
การใชเทคโนโลยี         

แรงงาน         

 
ภาพ 11  ตัวอยางของการระบุความเสี่ยงในองคกร   
 (ที่มา : นฤมล สอาดโฉม, 2550, หนา 174) 

 
   ในขั้นตอนนี้  ควรมีการเก็บขอมูลความสูญเสียที่เกิดในแตละหนวยงานเพิ่มเติม
ในรูปของความถี่ของการเกิดความสูญเสียและความรุนแรงของความสูญเสีย  นอกจากนั้น  ขอมูล
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ของการดําเนินการใด ๆ  เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดในอดีต  ทั้งที่ประสบผลสําเร็จและปญหาอุปสรรค  
จะเปนประโยชนอยางมากตอทีมงานบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานในขั้นตอไป 
   ความสูญเสียบางประเภทอาจจะสามารถหาขอมูลความถี่และความรุนแรงไดจาก
แหลงขอมูลภายใน แตในบางกรณีขอมูลความเสี่ยงจากแหลงภายนอกก็ถือเปนขอมูลท่ีทางทีมงาน
บริหารความเสี่ยงควรใหความสําคัญในการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลจากภายนอกนี้ เชน ขอมูล
ความสูญเสียที่เกิดกับธุรกิจที่มีลักษณะคลายคลึงกับองคกรที่เราวิเคราะห ขอมูลทางสถิติของ
ภัยธรรมชาติ ขอมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาด ขอมูลอัตราดอกเบี้ย หรือขอมูล
ทางการเมือง เปนตน ขอมูลเหลานี้นอกจากจะชวยเสริมในการวิเคราะหความเสี่ยงเปนไปอยางแมนยํา
มากขี้นแลว ยังถือเปนขอมูลที่ทีมงานบริหารความเสี่ยงควรใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาขอมูล
ความสูญเสียในอดีตขององคกร เพราะความสูญเสียที่ยังไมเคยเกิดขึ้นกับองคกรไมไดหมายความวา
จะไมสามารถเกิดขึ้นกับองคกรเราได 

  3)  การประเมินความเสี่ยงขององคกร 
   การประเมินผลกระทบความเสี่ยงตอองคกรสามารถจัดทําแยกเปนความถี่และ
ความรุนแรงของความสูญเสีย  ความถี่ของการเกิดความสูญเสียเปนมาตรวัดจํานวนครั้งที่จะเกิด
ความสูญเสียสําหรับความเสี่ยงแตละประเภทที่ระบุไว  สวนความรุนแรงของความสูญเสียเปนขอมูล
ที่เปนประโยชนในการวิเคราะหความเสี่ยง  เพราะเปนเครื่องบงชี้วา  หากความเสี่ยงที่ระบุไว
เกิดเปนความสูญเสียขึ้นมาจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด  การวางแผนมาตรการจัดการความเสี่ยงภัย
จึงตองอาศัยขอมูลความถี่และความรุนแรงนี้ในการเลือกวิธีการที่จะสามารถรองรับความเสี่ยงได

อยางเพียงพอเหมาะสม 
   การประเมินความถี่ของความสูญเสียที่ไมไดเกิดขึ้นบอยนักในอดีตอาจเปนเรื่อง
ยากและมีความซับซอน  การประเมินความถี่ของความสูญเสียลักษณะนี้ไมควรที่จะอิงขอมูลในอดีต
เพียงอยางเดียว  แตควรใชการวิเคราะหปจจัยเส่ียงขององคกรโดยรวมรวมดวย  การวิเคราะหความเสี่ยง
ภายใตสถานการณที่เปนไปไดทั้งหมด (scenario  analysis) การศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากองคกรอื่น ๆ  
หรือจากนักบริหารความเสี่ยงอื่น  เชน  ผูเชี่ยวชาญดานความเสี่ยงที่อยูในธุรกิจประกันภัย  จะชวยเสริม
ใหการประเมินความถี่ของความสูญเสียเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลมาขึ้น  ถึงแมจะเปนความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นเปนประจําก็ตาม  การวิเคราะหปจจัยเส่ียงปจจุบันขององคกรเปนส่ิงที่สําคัญอยางย่ิง  เชน  
ถาปจจุบันพนักงานขับรถขององคกรตองขับรถเพื่องานราชการระยะทางมากกวาปที่แลวสองเทา  
ฉะนั้น  จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตเมื่อปที่แลวยอมไมสามารถสะทอนความถี่ของ
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในปนี้ 
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   การประเมินความรุนแรงของความสูญเสียเปนการคาดการณมูลคาของความสูญเสีย
เมื่อเกิดภัยขึ้นกับองคกร  การที่ทีมบริหารความเสี่ยงสามารถระบุไดวาความสูญเสียจะมีความรุนแรงมาก
หรือนอยตองอาศัยปจจัยประกอบการพิจารณาหลายปจจัยดวยกัน  เชน  มูลคาความสูญเสียในอดีต
ขนาดของความสูญเสียที่องคกรสามารถรองรับไดโดยไมทําใหเกิดการหยุดชะงัก  และสําหรับองคกร
ภาครัฐ  ส่ิงที่ควรคํานึงถึงดวยคือความสูญเสียที่อาจเกิดกับชุมชน  ไมใชความสูญเสียแตองคกรเทานั้น
   จากแหลงที่มาของความเสี่ยงแตละแหลงในตารางที่แสดงในขั้นตอนการระบุ
ความเสี่ยง  ทีมบริหารความเสี่ยงควรทําการแจกแจงรายละเอียดของความเสี่ยง  ประเมินความถี่และ
ความรุนแรงของความสูญเสียหากทางองคกรไมมีขอมูลในอดีตที่สามารถนํามาใชระบุความถี่และ

ความรุนแรงของความเสี่ยง  ซ่ึงอันท่ีจริงแลวเปนปญหาพื้นฐานขององคกรที่เพิ่งเริ่มจัดการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร  ทีมบริหารความเสี่ยงและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถรวมกันประเมินความถี่
และความรุนแรงของความเสี่ยงในเกณฑที่ทานเห็นวาเหมาะสม  เชน  สูงหรือต่ํา  สูง  กลาง  ต่ํา  หรือ
ใชคะแนนเปนมาตรวัดที่ละเอียดยิ่งขึ้นเปนคะแนนหนึ่งถึงหา  อยางที่ใชในบทเรียนนี้ซึ่งจะแสดง
ในขั้นตอไป  พรอมกันนี้  ทางผูวิเคราะหความเสี่ยงและหนวยงานที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงที่ไดรับ
การระบุ  ความรวมกันพิจารณาเพื่อเสนอกลยุทธที่เปนทางเลือกสําหรับการจัดการกับความสูญเสีย
แตละรายการ  ดังตัวอยางการประเมินความถี่และความรุนแรงจากภัยธรรมชาติที่แสดงในภาพตอไปนี้ 
 

ผลกระทบ รายละเอียดของความสูญเสีย ความถี่ ความรุนแรง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
การเงิน     
ทรัพยสิน     
บุคลากร     
การบริหาร     
ช่ือเสียง     

ความรับผิด     
สิ่งแวดลอม     
ชุมชน     

 
ภาพ 12  ตัวอยางการประเมนิความถี่และความรุนแรงจากภยัธรรมชาติ 
 (ที่มา : นฤมล สอาดโฉม, 2550, หนา 177) 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

 

56 

  4)  การสรางแผนภูมิความเสีย่ง 
   ขั้นตอนตอมาคือการสรางแผนภูมิความเสี่ยงใหผูบริหารและทุกคนในองคกร
ไดเห็นภาพรวมวา  ความเสี่ยงมีการกระจายตัวตามความเสี่ยงและความรุนแรงอยางไร  ทั้งนี้  
เพื่อใหผูบริหารความเสี่ยงสามารถเลือกจัดการกับความเสี่ยงที่มีความสําคัญมากที่สุดไดกอน  
การสรางแผนภูมิความเสี่ยงอาศัยขอมูลความเสี่ยงในรูปของความถี่และความรุนแรงที่เก็บรวบรวม

จากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงขององคกร 
      ภาพความเสี่ยงสําหรับแตละแหลงที่มาของความเสี่ยงสามารถแสดงไดในรูปของ
ความถี่และความรุนแรงดังนี้  หากความถี่และความรุนแรงแบงออกเปนแคสูงกับต่ํา 
 

ความถี่ 
ความถี่ต่ํา / ความรุนแรงสูง ความถี่สูง / ความรุนแรงสูง ความรุนแรง 
ความถี่ต่ํา / ความรุนแรงต่ํา ความถี่สูง / ความรุนแรงต่ํา 

 
ภาพ 13  ภาพความเสี่ยง 
(ที่มา : นฤมล  สอาดโฉม, 2550, หนา 178) 
 

 ความเสี่ยงที่ตกอยูในชอง  ความถี่สูง / ความรุนแรงสูง  ที่มุมขวาบนสุดของภาพความเสี่ยง  
เปนความเสี่ยงที่ควรไดรับการจัดการกอนความเสี่ยงที่ตกอยูในชอง  ความถี่ต่ํา / ความรุนแรงสูง  
ที่มุมซายบนของแผนภูมิความเสี่ยง  เปนความเสี่ยงที่ควรไดรับการจัดการเปนอันดับรองลงมา  
สวนความเสี่ยงที่ตกอยูในชอง  ความถี่ต่ํา / ความรุนแรงต่ํา  ที่มุมซายลางของแผนภูมิความเสี่ยง  
เปนความเสี่ยงที่ทางองคกรอาจจะสามารถรับเอาไวเองได 
 ถาความถี่และความรุนแรงสามารถมีคาวัดที่ละเอียดกวาจากต่ําสุดมีคาเทากับหนึ่ง  ถึงสูงสุด
มีคาเทากับหา  แผนภูมิความเสี่ยงจะมีความละเอียดมากขึ้น 
 

2.4  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  

 2.4.1  กระบวนการบริหารความเสี่ยง จะประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี ้
 1)  กําหนดวัตถุประสงค 
       จากความหมายของความเสี่ยงที่ไดรับทราบกันแลววา หมายถึง ส่ิงใดก็ตามที่
อาจเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบกับวัตถุประสงคของเรา ดังนั้น ในขั้นตอนแรกเราจึงควรที่จะตอง
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กําหนดวัตถุประสงคที่แนชัดกอน ซ่ึงการกําหนดวัตถุประสงคที่ดีนั้น ควรจะตอง “SMART” 
ดังตอไปนี้ 
   Specific  : มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนเขาใจตรงกัน 
   Measurable : สามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
   Attainable : สามารถทําใหบรรลุผลได 
   Relevant : มีความสัมพันธกับนโยบายหลักในระดับสูง 
   Timely  : มีกําหนดเวลาในการทํา 
    สําหรับการกําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกตามระดับได ดังนี้ 
   การกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกร 
  การกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรจะเปนการนําวัตถุประสงคและ

เปาหมายมาจากแผนงานหลักตามแผนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยทําการระบุ
สถานะปจจุบันของการดําเนินงานตามเปาหมายเพื่อใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงในอันที่จะทําให

ไมสามารถบรรลุไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 
   การกําหนดวัตถุประสงคในระดับสํานัก/กลุมภารกิจ 
  การกําหนดวัตถุประสงคในระดับสํานัก/กลุมภารกิจจะเปนการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายตามพันธกิจของแตละสํานัก/กลุมภารกิจ และสถานะปจจุบัน เพื่อนําไปสู
การวิเคราะหความเสี่ยงที่จะทําใหพันธกิจของสํานัก/กลุมภารกิจ ไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  2)  การกําหนดความเสี่ยง 
   การกําหนดความเสี่ยงจะทําการกําหนดตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
ในแตละขอที่มีสาเหตุมาจากทั้งปจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งจําแนกประเภทของความเสี่ยง
ตามรูปแบบ  S O F C หรือความเสี่ยงตามแตละประเภท 
  3)  การจัดทําตวัช้ีวดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator : KRI) ในระดับองคกร 
    ตัวชี้วัดความเสี่ยงจะทําการกําหนดความเสี่ยงแตละขอสําหรับความเสี่ยง
ในระดับองคกรเพื่อใชเปนระบบเตือนภัยลวงหนาใหแกผูบริหาร  
  4)  การจัดการความเสี่ยงปจจุบัน 
   การระบุถึงมาตรการที่ใชอยูในปจจุบันในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เพื่อลดโอกาสการเกิด หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงจากปกอนที่มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง  
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  5)  การประเมินความเสี่ยง 
   การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาส (likelihood) ที่จะเกิดปจจัยเสี่ยง 
และประเมินระดับความรุนแรงและมูลคาความเสียหาย (consequence) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ซ่ึงการประเมินระดับความเสี่ยงแบงออกดังนี้ 
   (1)  โอกาส (likelihood) คือความเปนไปไดที่จะเกิดปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณา
ในรูปแบบของความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของโอกาส (likelihood) คําจํากัดความ 
1 นอยมาก หรือ 5 ปตอคร้ัง 
2 นอย หรือ 2 – 3 ปตอคร้ัง 
3 ปานกลาง หรือ 1 ปตอคร้ัง 
4 สูง หรือ 1 – 6 เดือนตอคร้ัง 
5 สูงมาก หรือ 1 เดือนตอคร้ัง 

 

ภาพ  14  โอกาสและผลกระทบการประเมินความเสี่ยง 
 
 (2)  ผลกระทบ (consequence) ระดับความรุนแรงและมูลคาความเสียหายจาก
ปจจัยเส่ียงที่ไดรับ ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของโอกาส (likelihood) คําจํากัดความ 
1 > ไมเกิน 10,000 บาท 
2 > 10,000 – 50,000 บาท 
3 > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
4 > 2.5 แสนบาท – 10 ลานบาท 
5 > 10 ลานบาท 

 
 

   เมื่อไดระดับความเสี่ยงแลว เราควรนําความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมาก สามารถ
กอใหเกิดความเสียหายไดมาก มีโอกาสในการเกิดสูง มาเรงจัดการกอนขออื่น ๆ สวนความเสี่ยง
ที่ไมรุนแรงมีโอกาสเกิดไดนอย จะจัดเปนความเสี่ยงที่ไมตองดําเนินการใด ๆ  โดยในกรณีเรามีงบประมาณ
กําลังคนหรือเวลาจํากัด การจัดอันดับความเสี่ยงจะชวยใหเราสามารถวางแผนและจัดสรร
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ทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางถูกตอง โดยเลือกการวัดความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมากและมีโอกาส
เกิดขึ้นบอยไปหาความเสี่ยงที่ไมรุนแรง และโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนั่นเอง 
  6)  การกําหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (risk responses) 

       การสรางมาตรการตอบสนองความเสี่ยง หรือแผนการจัดการความเสี่ยง คือ
การหาวิธีที่เหมาะสมสําหรับจัดการแตละความเสี่ยงใหลดความรุนแรงลง เกิดขึ้นไดนอยลง หรือ
กําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลไมใหเกินระดับอันตราย เปนตน 
    กลยุทธจํางายใชงาย สําหรับจัดการความเสี่ยง มี 4 แบบ รวมเรียกวา 
   4T’ STRATEGIES 
   (1)  Take - การยอมรับความเสี่ยง (risk acceptance) 
   การยอมรับใหมีความเสี่ยง เนื่องจากคาใชจายในการจัดการหรือสรางระบบ
ควบคุมอาจมีมูลคาสูงกวาผลลัพธที่ได แตเราก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เชน การกําหนด
ระดับของผลกระทบที่ยอมรับได เตรียมแผนการตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง เปนตน 
   (2)  Treat – การลด/ควบคุมความเสี่ยง (risk reduction/control) 
   การออกแบบระบบควบคุม การแกไขปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันหรือ
จํากัดผลกระทบ  และโอกาสเกิดความเสียหาย เชน ติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย ฝกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ วางมาตรการเชิงรุก เปนตน 
   (3)  Terminater – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance) 
    การหยุด หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง เชน งดทําขั้นตอน
ที่ไมจําเปนและจะนํามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาํงาน ลดขอบเขตการดําเนินการ เปนตน 
   (4)  Transfer – การกระจาย/โอนความเสี่ยง (risk sharing/spreading) 
   การกระจายทรัพยสินหรือกระบวนการตาง ๆ  เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย 
เชน การประกันทรัพยสินเพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน การจางบริษัทภายนอกใหทํางาน
บางสวนแทน การทําสําเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด การกระจายที่เก็บทรัพยสินมีคา เปนตน 
   จากนั้น เราก็จะทําการคิดแผนการจัดการที่สาเหตุของความเสี่ยงเหลานั้น โดยดูวา
มาตรการควบคุมที่เรามีอยูสามารถจัดการกับสาเหตุนั้นไดอยางเพียงพอหรือไม หรือตองมีมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อจัดการกับสาเหตุของความเสี่ยงนั้น โดยที่แผนการจัดเพียงแผนเดียว
อาจชวยแกไขปญหาไดหลายสาเหตุหรือชวยจัดการความเสี่ยงอื่นก็ได และในขณะเดียวกัน

สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็อาจมีแผนจัดการมากกวา 1 แผนไดเชนกัน 
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   อยางไรก็ตามไมมีกฎตายตัววาเราควรจะทําแผนใดบาง เพราะขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมและความพรอมขององคกรหลัก การเลือกแผนมาใชนั้นควรคํานึงถึงหลักตาง ๆ 
ดังนี้ 
   (1)  แผนจัดการความเสี่ยงที่ดีควรกระทําไดเร็ว ใชงบประมาณนอยและ

มีประสิทธิภาพในการลด ควบคุม หรือปองกัน ความเสี่ยงไดอยางเห็นผล 
   (2)  พึงระวังวาแผนจัดการความเสี่ยงตองไมกอใหเกิดความเสียหายอ่ืนตามมา 
หรือทําใหงานหยุดชะงัก 
  7)  การรายงาน การติดตามผล และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
    เพื่อใหเปนระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ เราจําเปนจะตองติดตามผล
หลังดําเนินการตามแผน และทําการสอบทานดูวา แผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี
ใหคงดําเนินการตอไป หรือแผนใดควรปรับเปลี่ยน โดยอาจกําหนดขอมูลที่ตองติดตาม จัดทํา 
Check Sheet และกําหนดความถี่เพื่อสอบทาน ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือทุกป เปนตน  (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 2-7) 
 

2.5  ความหมายของความคิดเห็น 
 
 จากการรวบรวมเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีผูใหความหมายของคําวาความคิดเห็นไว 
ดังนี้ 
 สุรภา  เปยมปรีดา (2543, หนา 23) กลาวไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออก
ทางดานความรูสึกนึกคิด การตัดสินใจ และความเชื่อมั่นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง  
ดวยการพูดหรือ การเขียน โดยมีอารมณหรือประสบการณ และสภาพแวดลอมในขณะนั้นเปนพื้นฐาน
การแสดงออก ซ่ึงอาจจะถูกตองหรือไมก็ได 
 ธีรนันท  ชูเชิด (2546, หนา 30) กลาวไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางดานความรูสึก
หรือความเชื่อตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง โดยอาศัยพื้นความรู ประสบการณ 
และสภาพแวดลอมขณะนั้นเปนพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น ทั้งในทางที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
ซ่ึงอาจเปนคําพูดหรือการเขียนก็ได อาจถูกตองหรือไมก็ได โดยมีรูปแบบวิธีการวัดความคิดเห็น
เปนขอมูลประกอบการสํารวจ ศึกษาความคิดเห็นนั้น  เปนตน 
 ธนยศ  ปานขาว (2547, หนา 5) กลาวไววา ความคิดเห็นหมายถึง ความเชื่อ การจัดสินใจ 
การแสดงออกดานความรูสึก หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตอส่ิงใด ส่ิงหนึ่งโดยมีอารมณ
ประสบการณ และสภาพแวดลอมในขณะนั้นเปนพื้นฐานการแสดงออก ซ่ึงอาจถูกตอง หรือไมก็ตาม 
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ซ่ึงอาจไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่นก็ได ความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 
และความคิดเห็นนั้นอาจแสดงไดดวยคําพูดหรือการเขียนก็ได 
 นวลจันทร  ทัศนชัยกุล (2547, หนา 13) ไดใหความหมายของความคิดเห็น คือการแสดงออก
ของแตละบุคลคลที่มีตอบุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณสถานการณใด ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
โดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณ สภาพแวดลอม ทัศนคติ ความรู ความเชื่อของแตละคน
ซ่ึงอาจเปนการแสดงออกในพฤติกรรมหรือความคิดในทางบวกหรือทางลบ หรือในทางความคิดเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยก็ได 
 สุธินี  แทนทรายทอง (2548, หนา 15) สรุปวา ความคิดเห็น คือการแสดงออกทางความเชื่อ
และความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเปนการพูดหรือการเขียนก็ได โดยอาศัยพื้นความรู  ประสบการณ 
และสภาพแวดลอมเปนสวนชวยในการแสดงความคดิเห็น 
 จากความหมายตามที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออก
ทางความคิด ความรูสึก ความเชื่อหรือคานิยม ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจาก
ประสบการณและการเรียนรูของแตละบุคคล 

 ความสําคัญของความคดิเห็น 
 จากการรวบรวมเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีผูอธิบายความสําคัญความคิดเห็นไว 

ดังนี้ 
 เวบสเตอร (Webster, 1999, p. 385) ไดใหคํานิยามไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออก

ของการตัดสินใจหรือการลงความเห็นเกี่ยวกับบุคคลใดหรือส่ิงใด เปนการประเมินสถานการณหรือ
ประเมินคาตามความเชื่อหรือความรูสึก โดยความเชื่อนั้นมีน้ําหนักมากกวาความประทบัใจแตนอยกวา
ความรูสึกที่แทจริง 

 ไอสแซค (Issak, 1981, p. 22)  ใหความความหมายคิดเห็นวาเปนการแสดงออกทางคาํพดู
หรือคําตอบที่บุคคลไดแสดงออกตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง โดยเฉพาะจากคําถามที่ไดรับทั่ว ๆ  ไป
โดยปกติแลวความคิดเห็นตางจากเจตคติ คือความคิดเห็นจะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
ขณะที่เจตคติจะเปนเรื่องทั่ว ๆ ไปมีความหมายที่กวางกวา 

 เบส (Best, 1977, p. 171) กลาววา ในการศึกษาถึงความคิดเห็นตาง ๆ สวนมากจะใชวิธี
แบบวิจัยตลาด ไดแก การซักถาม สอบถาม บันทึกไว และรวบรวมไวเปนขอมูล ซึ่งวิธีที่งายที่สุด
ในการที่จะบอกถึงความคิดเห็นก็คือการแสดงใหเห็นถึงจํานวนรอยละของคําตอบในแตละขอความ 
เพราะจะทําใหเห็นวาความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเชนใด และจะไดสามารถทําตามขอคิดเห็น
ที่วัดออกมาได จะทําใหผูบริการเห็นสมควรหรือไมในอันที่จะดําเนินนโยบายหรือลมเลิกไป 
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 ฟลแมน (Felsman,1971, p. 53) กลาวา การสํารวจความคิดเห็นเปนการศึกษาความรูสึก
ของบุคคล กลุมคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตละคนจะแสดงความเชื่อและความรูสึกใด ๆ ออกมา 
โดยการพูด การเขียน เปนตน การสํารวจความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการวางนโยบายตาง ๆ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเปลี่ยนระบบงานรวมทั้งในการฝกหัดการทํางานดวย เพราะจะทาํให
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามความพอใจของผูรวมงาน 
 ประเภทของความคิดเห็น  
 รีมเมอร (Remmer, 1954,  pp. 6 – 7) ไดแบงความคิดเหน็เปน 3 ประเภท คือ 
 1)  ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด เปนความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรูและ
ประสบการณ ซ่ึงสามารถทราบทิศทางได ทิศทางบวกสุด ไดแก ความรักจนหลง ทิศทางลงสุด 
ไดแก ความรังเกียจ ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงยาก 
 2)  ความคิดเห็นจากความรูความเขาใจ การมีความเห็นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยูกับ
ความรู ความเขาใจที่มีตอส่ิงนั้น เชน ความรูความเขาใจในทางที่ดี ไดแก ชอบ ยอมรับ เห็นดวย 
ความรู ความเขาใจในลักษณะเปนกลางเฉยๆ ไมมีความคิดเห็น ความรูความเขาใจในทางที่ไมดี 
ไดแก ไมชอบ รังเกียจ ไมยอมรับ ไมเห็นดวย 
 3)  การแยกแยะเปนสวน คือ การพิจารณาความคิดเห็นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางละเอียด 
ซ่ึงสามารถแยกออกจากกันได ทําใหเกิดความคิดเห็นไดงายกวาการรับรูแบบหยาบ 
 กลาวสรุปไดวา ประเภทของความคิดเห็นแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก ความคิดเห็น
เชิงบวกสุด – เชิงลบสุด เปนความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรูและประสบการณ สวนความคิดเห็น
จากความเขาใจ เปนความเห็นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งซ่ึงขึ้นอยูกับความรูความเขาใจที่มีตอส่ิงนั้น และ
ประเภทสุดทาย คือ การแยกแยะเปนสวน คือ การพิจารณาความคิดเห็นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางละเอียด 
 ปจจัยท่ีกอใหเกิดความคิดเหน็ 
 Oskamp (1977, pp. 119 -188) ไดสรุปปจจัยที่ทําใหเกดิความคิดเหน็ไว ดังนี ้
 1)  ปจจัยทางพันธุกรรมและรางกาย ซึ่งการศึกษาพบวาปจจัยทางดานพันธุกรรม
จะมีผลตอระดับความกาวหนาของบุคคล ซ่ึงจะมีผลตอการศึกษา เจตคติ หรือความคิดเห็นของ
บุคคลนั้น ๆ ไดแก ปจจัยดานรางกาย เชน อายุ ความเจ็บปวย 
 2)  ประสบการณโดยตรงของบุคคล คือ บุคคลไดรับความรูสึกและความคิดตาง ๆ 
จากประสบการณโดยตรง เปนการกระทําหรือไดพบเห็นตอส่ิงตาง ๆ โดยตนเอง ทําใหเกิดเจตคติ
หรือความคิดเห็นจากประสบการณที่ตนเองไดรับ 
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 3)  อิทธิพลจากครอบครัว เปนปจจัยที่บุคคลเมื่อเปนเด็กจะไดรับอิทธิพลจากการอบรม
เล้ียงดูของพอแมและครอบครัว ทั้งนี้ เมื่อตอนเปนเด็กเล็ก ๆ จะไดรับการอบรมสั่งสอน ทั้งในดาน
ความคิด การตอบสนองความตองการทางดานรางกาย การใหรางวัลและการลงโทษ 
 4)  ส่ือมวลชน เปนสื่อตาง ๆ ที่บุคคลไดรับ ส่ือเหลานี้ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ 
ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศนตาง ๆ จะมีผลทําใหบุคคลมีความคิดเห็น มีความรูสึกตาง ๆ เปนไปตาม
ขอมูลขาวสารที่ไดรับ 
 5)  เจตคติและความคิดเห็นของกลุม เปนปจจัยท่ีมีอิทธิผล อยางมากตอความคิดเห็น
หรือเจตคติของแตละบุคคล เนื่องจากบุคคลจะตองมีสังคมและอยูรวมกันเปนกลุม ดังนั้น ความคิดเห็น
และเจตคติตาง ๆ จะไดรับการถายทอดจากกลุมสูตัวบุคคล 
 โสภา ชูพิกุลชัย และอรทัย ชื่นมนุษย (2543, หนา 14) ไดสรุปปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอ
ความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งทําใหบุคคลแตละคนแสดงความคิดเห็นที่อาจเหมือนกัน  หรือ
แตกตางกันออกไป ปจจัยดังกลาวอาจสรุปได ดังนี้ 
  1)  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
   (1)  ปจจัยทางพันธุกรรมและรางกาย คือ เพศ อวัยวะ ความครบถวนสมบูรณ
ของอวัยวะตาง ๆ คุณภาพของสมอง 
   (2)  ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลตอการแสดงออก ซ่ึงความคิดเห็นและ
การศึกษาทําใหบุคคลที่มีความรูในเรื่องตาง ๆ มากขึ้น และคนที่มีความรูมากมักจะมีความคิดเห็น
ในเรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผล 
   (3)  ความเชื่อ คานิยม และเจตคติ ของบุคคลตอเร่ืองตาง ๆ ซ่ึงอาจจะไดจาก
การเรียนรูจากกลุมบุคคลในสังคม หรือจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัว 
   (4)  ประสบการณ เปนสิ่งที่กอใหเกิดความเรียนรู ทําใหมีความรู ความเขาใจ
ในหนาที่และความรับผิดชอบตองาน ซ่ึงจะสงผลตอความคิดเห็น 
   2)  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก 
   (1)  ส่ือมวลชน ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสอืพิมพ ฯลฯ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพล
อยางมากตอความคิดเห็นของบุคคล เปนการไดรับขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ของแตละบุคคล 
   (2)  กลุมและสังคมที่เกี่ยวของมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคล เพราะเมื่อบุคคล
อยูในกลุมใดหรือสังคมใด ก็จะตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุมหรือสังคมนั้น ซ่ึงทําให
บุคคลนั้นมีความคิดเห็นไปตามกลุมหรือสังคมที่อยู 
   (3)  ขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ หรือส่ิงตาง ๆ ที่บุคคลแตละคนไดรับ ทั้งนี้เพราะ
ขอเท็จจริงที่แตละบุคคลไดรับแตกตางกัน ก็จะมีผลตอการแสดงความคิดเห็นตางกัน 
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 ดังนี้ สรุปไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคล ซ่ึงทําใหบุคคลแตละคน
แสดงความคิดเห็นที่อาจเหมือนหรือตางกัน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ปจจัยทางพันธุกรรมและ
รางกาย ระดับการศึกษา ความเชื่อ คานิยม เจตคติ ประสบการณ และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก 
ส่ือมวลชน กลุมและสังคมที่เกี่ยวของ และขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ ที่ไดรับ 
 

2.6  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ 
       สังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญประกอบดวยหลักพื้นฐาน  6  ประการ  ไดแก 
 
 2.6.1  หลักนิติธรรม ความหมายของนิติธรรม ไดแก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ใชในองคกร
เปนขอตกลงรวมกันและการบังคับใช กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวตองเปนธรรม เปนที่ยอมรับ
จากสมาชิกทุกฝายในองคกร กฎและขอบังคับเหลานั้นตองนํามาซึ่งความเสมอภาคของสมาชิก
ในองคกร รวมทั้งสรางภาพเอื้อตอการควบคุมและพัฒนาสังคมนั้นดวย 
 2.6.2  หลักคุณธรรม หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุน
การทํางานใหมีความซื่อสัตย  จริงใจ  ขยัน  อดทน มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย
ประจําชาติ  เปนพลเมืองดี  คอื   ปฏิบัติตามฆราวาสธรรม  ไดแก 
 สัจจะ    คือ   การรักษาความสัจ 
 ทมะ      คือ   การรูจักขมใจตนเอง 
 ขันติ      คือ   การอดทน  อดกล้ันและการอดออม 
 จาคะ     คือ   การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต 
 2.6.3  หลักความโปรงใส ความหมายของ “ความโปรงใส” คือ การสรางความไววางใจ
ซ่ึงกันและกันของคนในองคกร โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส  
ตรวจสอบได เชน บุคลากรในองคกรรูขั้นตอน วิธีการทํางานที่จะติดตองานและสามารถตรวจสอบ
การทํางานได ภายในองคกรจะตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจในการบริหารงาน บริหารเงิน  
บริหารคน และมีการสื่อสารที่ดีภายในองคกร เชน มีการกระจายขาวรายวนัหรอืรายสปัดาห ใหสมาชกิ
ในองคกรไดทราบความเคลื่อนไหวขององคกร 
 2.6.4  หลักความมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนหรือบุคคลในองคกร
ทุกระดับเปนผูมีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากการบริหารงานหรือการดําเนินการตาง ๆ  
ขององคกรไดรวมรับรูรวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมทั้งรวมสนับสนุน ติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองไดรวมตัดสินใจ 
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 2.6.5  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
ใหบรรลุผลสําเร็จสอดคลองตามกฎ ระเบียบขององคกร ปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกตอหนาที่ สังคม 
ประชาชน และประเทศชาติ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการและสวนรวมเปนสําคัญ รวมทั้ง
ยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวทั้งที่เปนผลดีและผลเสียหาย  ตลอดจนพรอมแสดงขอเท็จจริง
ในการประกอบภารกิจตอสาธารณชน สามารถชี้แจงเหตุผลได และพรอมรับการตรวจสอบจาก
สาธารณะ 
   2.6.6  หลักความคุมคา การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รวมทั้งการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน 
 แนวทางการดําเนินการตามหลักความคุมคา 
 1)  ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตองใหความสําคัญ 
 2)  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสั้นหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เพื่อใหสะดวก
และรวดเร็ว 
 3)  ปฏิบัติงานอยางประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
 4)  กําหนดมาตรฐานการทํางานในหนาที่และเปาหมายใหชัดเจน 
 5)  สรางระบบความคุมคา และรายงานผลการใชทรัพยากรอยางคุมคาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ  เพื่อการตรวจสอบ 
 6)  นําเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการทํางาน 
 7)  เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีการตาง  ๆที่นําไปสูความคุมคา 
 8)  รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก  เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานในองคกร 
 9)  ใหความสําคัญกับระบบติดตามประเมินผลและควรประกาศใหผูเกี่ยวของและ
ประชาชนทราบเปนระยะ ๆ   
 10)  ใชระบบการประเมินการปฏิบัติงาน RBM (results based management) และ
ใชการจัดสรรงบประมาณเปนเครื่องมือในการพิจารณางบประมาณในโครงการ 
 11)  จัดสรรงบประมาณตามผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 12)  ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักความคุมคา 
 13)  ใหรางวัลหนวยงาน / กลุม / บุคลากรที่ดําเนินการในวิธีดังกลาวไดอยางถูกตอง
คุมคาที่สุด   
  ทั้งนี้ ใหหนวยงานภาครัฐทุกแหงแตงตั้งกรรมการดูแล ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตามแผนงาน / โครงการที่จัดทําขึ้น และแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับหลักใดหลักหนึ่ง 
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ใน 6 หลัก ดังกลาว หรือแผนงานโครงการเดียวอาจสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดีหลายหลักก็ได เมื่อปฏิบัติแลวใหหนวยงานรายงานผลตามขั้นตอนและรายงานไปตามลําดับ
ในเวลาที่กําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 60-65) 
  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา  20  
เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสวนราชการกําหนด
เปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะตองใช
ในแตละงานหรือโครงการและตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2548, หนา 6) 
 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
  2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วิมลพร  ไสยวรรณ  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเร่ืองการพัฒนารปูแบบการบรหิาร
ความเสี่ยงแบบมีสวนรวมในหนวยงาน ผลการวิจัยพบวา 
 1)  รูปแบบการบริหารความเสี่ยงหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ
ระดับตติยภูมิ  กรุงเทพมหานคร  ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการอันเนื่องมาจาก
การใหบริการโดยตรง  5  เร่ือง  คือ  1)  ผูใชบริการไดรับยา/เลือดและสารน้ําผิดพลาด  2)  ผูใชบริการ
ไดรับบาดเจ็บจากการผูกมัด  3)  ผูใชบริการตกเตียง/ลื่นหกลม  4)  ผูใชบริการไดรับบาดเจ็บหรือ
อันตรายจากการที่พยาบาลใชเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยไมถูกวิธี  หรือใชเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทยที่ชํารุด และ  5)  ผูใชบริการไดรับการพยาบาลผิดคน  รูปแบบการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวยนโยบาย วัตถุประสงค  ผูรับผิดชอบ  บทบาทและหนาที่  และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง   4   ขั้นตอน   ไดแก   1)   การคนหาความเสี่ยง   2)   การวิ เคราะหความเ ส่ียง  
3)  วิธีการจัดการความเสี่ยง  และ  4)  การประเมินผล  โดยที่แตละขั้นตอนจะกําหนดกิจกรรม  ระยะเวลา 
วัตถุประสงค ลักษณะกิจกรรม 
 2)  รูปแบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมมีความเปนไปไดในการนําไปใช 
ในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ  ระดับตติยภูมิ  กรุงเทพมหานคร  คือผานเกณฑ
รอยละ  80  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบุคคลากรผู รับผิดชอบและบทบาทหนาที่  
ดานการวิเคราะหความเสี่ยง ดานวิธีการจัดการความเสี่ยง และดานการประเมินผล มีความเปนไปได
ในการนําไปใช  สวนดานการคนหาความเสี่ยงไมผานเกณฑรอยละ 80 
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  ชวไล  ชุมคํา  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของการฝกอบรมการปองกันความเสี่ยง
ตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเลิดสิน 
เปนการวิจัยแบบการทดลองเบื้องตน ศึกษาในกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพกอนและหลังการฝกอบรม

การปองกันความเสี่ยงดานการบริหารยาและเวชภัณฑ ในหอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน 
กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพหอผูปวยอายุรกรรมชายและอายุกรรมหญิงโรงพยาบาลเลิดสิน 
จํานวน 22 คน  ผลการวิจัยคร้ังนี้ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพภายหลัง
การฝกอบรมการปองกันความเสี่ยงดานการบริหารยาและเวชภัณฑในหอผูปวยอายุกรรมสูงกวา

กอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 ปฐมพร  ยิ้มแยม  และพงศกร  ดวงภักดี  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการบรหิาร
ความเสี่ยงในงานคลังเวชภัณฑในสวนการตรวจรับเวชภัณฑ  การควบคุมการเบิกจายเวชภัณฑ 
การควบคุมการเบิกจายเวชภัณฑ  โดยมีขอบเขตศึกษาใน  2  ขั้นตอน  คือการคนหาและรวบรวม
ความเสี่ยง และการประเมินระดับความรุนแรงรวมกับความถี่ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยในสวนของการคนหาความเสี่ยง จะทาํการรวบรวมความเสี่ยง
โดยใชแบบเก็บขอมูลตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดศึกษาไว โดยทําการศึกษาระหวางวันที่ 11 
พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2545 ในสวนการประเมินระดับความรุนแรงทําโดยใหเภสัชกรและเจาหนาที่
จํานวน 30 คน ประเมินโดยใหเภสัชกรและเจาหนาที่จํานวน 30 คน ประเมินโดยใชแบบประเมิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน และมีการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของเจาหนาที่หนวยเบิกจํานวน 25 คน ดวยแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นสูงสุด ณ ขั้นตอนการรับเวชภัณฑเขาคลัง การเบิกเวชภัณฑจากหนวยเบิกและการจัด-จาย
เวชภัณฑใหกับหนวยเบิก  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ณ งานคลังเวชภัณฑจัดอยูในเกณฑที่กําหนดเมือ่ประเมนิ
จากตัวชี้วัดอัตรายาขาดคลังและการประเมินความพึงพอใจของหนวยเบิก แตอยางไรก็ตาม
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงจําเปนจะตองมีการทบทวนสาเหตุและหาวิธีการแกไข การที่หนวยงาน
มีการบริหารความเสี่ยงจะเปนการชวยพัฒนาระบบการทํางานในหนวยงานใหมีคุณภาพและ

ไดมาตรฐานเพื่อมุงสูการรับรองคุณภาพ 
 ปริญญา  วงษพินิจ   (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยง
เพื่องานตรวจสอบบัญชี  การศึกษาพบวาปจจัยความเสี่ยงถูกแบงออกเปน  2  จําพวก  คือปจจัย
ความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร และปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายใน 
ผูวิจัยไดทําการเลือกปจจัยความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นไดโดยทั่วไปมาจัดทําแบบสอบถามทั้งสิ้น 
48 ปจจัย โดย 12 ปจจัย เปนปจจัยความเสี่ยงจากภายนอก และ 36  ปจจัยที่เหลือเกิดข้ึนไดจากกิจกรรม
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ภายในองคกร และสามารถจัดลําดับและคัดเลือกใหเหลือเฉพาะปจจัยที่สําคัญทั้งสิ้นจํานวน 
14 ปจจัยดวยกัน 
 อิศราพล  ล้ิมเพียรชอบ  (2547, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการประยุกตการบริหาร
ความเสี่ยงในการกอตั้งโรงงานผลิตรองเทา แนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ใชแบงไดเปน 6 ชวง
คือ การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ การระบุและประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
การกําหนดกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ การนําไปใชซ่ึงกระบวนการเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงของโครงการ การเฝาติดตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ และ
การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยในระหวางการขามไปของแตละชวงมีการใช
เครื่องมือหลักในการวิเคราะหไดแก 6W (who why what whichway wherewithal และ when) 
แผนภาพความเสี่ยง  รายการตรวจสอบ  แผนภูมิตนไม  และสมการถดถอยพหุคูณดวยวิธีสเตปไวส  
งานวิจัยช้ินนี้พบวาจากกลุมความเสี่ยงทั้งหมดอันไดแก ความคงที่ของแรงงานที่มีทักษะความสามารถ
ในการไมทําใหเกิดของเสีย ความสามารถในการผลิตแบบพอดี ประสิทธิภาพของมูลคาเพิ่มของ
การทํางาน ทักษะของพนักงานที่มีอยางเพียงพอ และความคงที่ของเครื่องจักร จากแนวทาง
ในการวิเคราะหและปองกันความเสี่ยงดวยแนวทางขางตนสามารถทําใหโรงงานกรณีศึกษาสามารถ

มีคาเปอรเซ็นต  Takttime เฉล่ียของแตละสัปดาหในชวงเดือนสุดทายของการเก็บขอมูลคือเดือนธันวาคม
เกินกวา 85 % 
 วราพร อาสาฬหประกิต (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหารความเสี่ยง
ของโครงการการใหคําปรึกษาและติดตั้งระบบสารสนเทศ กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
สําหรับโครงการการใหคําปรึกษาและติดตั้งระบบสารสนเทศ  ไดแก  1)  การกําหนดและวางขอบเขต
ของโครงการ  2)  การระบุความเสี่ยงภายในโครงการ  3)  การคนหาความเสี่ยงภายนอกโครงการ 
4)  การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง  5)  การสรางแผนจัดการความเสี่ยง  และ 6)  พัฒนาใบบันทึกขอมูล
ความเสี่ยงเพื่อติดตามปจจัยเสี่ยง  จากการวิเคราะหพบวา  มีความเสี่ยงภายใน  13  ปจจัย  และ
ความเสี่ยงภายนอก  14  ปจจัย  ทุกปจจัยจะถูกจัดลําดับและประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ  ผูบริหารโครงการ 
และผูปฏิบัติงานในโครงการ  จากนั้นไดมีการนําเทคนิคการวิเคราะหแขนงความบกพรองมาใชใน
การสรางแผนควบคุมความเสี่ยงของโครงการ ซ่ึงไดมีการนําแผน 4  แผน จากแผนทั้งหมด 14  แผน
มาประยุกตใชในโครงการ สําหรับปจจัยเสี่ยงภายนอก ไดมีขอเสนอแนะในการจัดการความเสี่ยง
จากผูเชี่ยวชาญผานทางแบบสอบถาม จากการนําแผนจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 แผนไปปฏิบัติ พบวา 
ปจจัยเส่ียงที่มีความรุนแรงในระดับ 3  ลดความรุนแรงลงเปนระดับ 1 ในกระบวนการสุดทายจะ
กลาวถึงการพัฒนาใบบันทึกขอมูลความเสี่ยงเพื่อติดตามปจจัยเส่ียง 
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 ศุภทัต  กิจสําราญ  (2547, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยทางการบริหารที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวาปจจัยทางการบริหาร
ที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินการของฝายบริหารงานวิศวกรรมจราจร

ทางอากาศ  ไดแก 
 1)  ปจจัยดานบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงฯ ดานความรูในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงฯพบวาผูปฏิบัติงานสวนใหญ ขาดความรูเร่ืองการบริหารความเสี่ยงฯ เนื่องจากไมไดรับ
การฝกอบรม ดานความสามารถในการบริหารความเสี่ยงฯ พบวาผูปฏิบัติงานสวนใหญสามารถระบุ
ปจจัยเสี่ยงของหนวยงานได ดานความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงฯ พบวาผูปฏิบัติงาน
เมื่อพบความเสี่ยงเกิดขึ้นในหนวยงานผูปฏิบัติงานแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเนื่องจากเปนหนาที่

ของทุกคน   
 2)  ปจจัยดานงบประมาณในการบริหารความเสี่ยงฯ งบประมาณดานอุปกรณ

ในการบริหารความเสี่ยงฯ พบวาการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
งานทั่วไป ไมมีเพียงพอเนื่องจากการปรับลดงบประมาณของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
งบประมาณดานการฝกอบรมในการบริหารความเสี่ยงฯ พบวาผูปฏิบัติไมไดเขารับการฝกอบรม
เนื่องจาก บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย  จํากัด จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  
 3)  ปจจัยดานอุปกรณในการบริหารความเสี่ยงฯ ดานคุณสมบัติทางเทคนิค

ของอุปกรณในการบริหารความเสี่ยงฯ พบวาการจัดหาอุปกรณการจัดซื้อมีขึ้นตอนที่ยุงยากซับซอน
ใชเวลานาน ทําใหอุปกรณนั้นลาสมัย มีคุณสมบัติทางเทคนิคไมตรงตามความตองการใชงาน 
ดานการบํารุงรักษาอุปกรณในการบริหารความเสี่ยงฯ พบวามีการซอมบํารุงตามระยะเวลาเนื่องจาก
ตามคูมือของอุปกรณที่ระบุไว  
 4)  ปจจัยดานการบริหารจัดการในการบริหารความเสี่ยงฯ ดานการวางแผน
ในการบริหารความเสี่ยงฯ พบวาแผนการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานขาดความชัดเจนไมสามารถ
ปฏิบัติได เนื่องจากไมมีการชี้แจงแผนใหผูปฏิบัติงานทราบ ดานการจัดโครงสรางในการบริหาร
ความเสี่ยงฯ พบวาไมมีการจัดโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงฯ 
 5)  ปจจัยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในการบริหารความเสี่ยงฯ การแลกเปลี่ยน
ขอมูลและวิธีการบริหารความเสี่ยงฯกับหนวยงานอื่น ๆ ภายใน ฝายบริหารงานวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ พบวาสวนใหญผูปฏิบัติงานไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล เนื่องจากปญหาความเสี่ยงของ
แตละหนวยงานไมเหมือนกัน 
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 2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 บอยด  (Boyd, 1995, บทคัดยอ)  ศึกษาการระบุบทบาทและความรับผิดชอบของหัวหนา
หอผูปวยและผูจัดการความเสี่ยงในกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยศึกษาในหัวหนาหอผูปวย 15 คน 
ไดระบุถึงบทบาทหัวหนาหอผูปวยในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ผลที่พบคือหัวหนาหอผูปวย
ที่มีการสืบสวนเหตุการณ (Occurrence Investigate) เทานั้นรับรูบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูจัดการความเสี่ยง (Risk Manager)    
 เอลนีกี และคนอื่นๆ (Elnitsky, et al., 1997, บทคัดยอ) ศึกษารายงานอบุตักิารณของพยาบาล
ที่ทํางานในโรงพยาบาลชุมชน 15 รัฐทางตะวันออกเฉียงใต เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการรายงาน
อุบัติการณและความเชื่อของพยาบาลเกี่ยวกับการใชรายงานอุบัติการณของผูตรวจการพยาบาล 
โดยศึกษาในพยาบาลปฏิบัติการ 380 คน  ใชแบบสํารวจรายงานอุบัติการณ 20 ขอ ที่สามารถตรวจสอบ
การรับรูของเกี่ยวกับอุบัติการณที่เกิดขึ้นระหวางทํางาน ผลการศึกษาพบวา พยาบาลรอยละ 36 เชื่อวา
อุบัติการณบางเรื่องไมตองรายงาน รอยละ 14 ไมเชื่อวาการรายงานอุบัติการณมีความเที่ยงตรงพอ 
และรอยละ 14 ไมเชื่อวาการรายงานอุบัตกิารณจะปองกันการเกิดอุบัติการณได สําหรับเรื่องความเชื่อ
ในการใชรายงานของผูตรวจการพบวา พยาบาลรอยละ 17 เชื่อวาผูตรวจราชการนํารายงานอุบัติการณ
มาใชในการประเมินพยาบาล และพยาบาลที่มีระดับการศึกษาสูงมีทัศนคติตอการรายงานอุบัติการณ
ดีกวาพยาบาลที่มีการศึกษาต่ํากวา 
 เจมส  และแกรี  (James & Gary, 1999, บทคัดยอ) งานวิจัยนี้กลาวถึง ความสําเร็จของโครงการ
ซึ่งเกี่ยวของกับความเสี่ยงในดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาความเสี่ยงในฐานะ
ผูใหคําแนะนํา ซ่ึงมุมมองในดานนี้ไดแสดงถึงความซับซอนในการพัฒนา อยางไรก็ตาม การพิจาณา
ความสําเร็จของโครงการในหลาย ๆ แงมุมซึ่งแตละดานมีผลกระทบตอความเสี่ยงแตกตางกันไป 
จากการสํารวจผูจัดการโครงการระบบสารสนเทศ 86 คน พบความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้น ซ่ึงตัวช้ีวัดความสําเร็จ 4 ดานของระบบสารสนเทศ มีความสัมพันธที่แตกตางกัน
ตามปจจัยของความเสี่ยงโดยผูจัดการโครงการจะเปนผูดําเนินการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เพ่ือใหโครงการประสบความสําเร็จ ผลจากการศึกษาความเสี่ยงทั้ง 10 โครงการ พบวาความเสี่ยง
ของโครงการที่แตกตางกันจะมีความสําคัญไมเทากัน ระดับความแตกตางของความเสี่ยงจะมีผลตอ
ความสําเร็จของโครงการโดยจะเกี่ยวของกับขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงมีอิทธิพลตอความสําเร็จของโครงการ
มากกวาดานอื่น ๆ  
 เจมส  และแกรี  (James & Gary, 2000, บทคัดยอ) งานวิจัยนี้ไดกลาวถึง โครงการพัฒนา
ซอฟตแวรระบบสารสนเทศของนักวิจัย โดยทฤษฎีและกรณีศึกษาหลายตัวอยางพบวา ในการศึกษา
ดานความเสี่ยงโดยขยายแนวคิดจากระบบเดิม เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงในอัตราที่ลดลง 
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โดยมีจุดมุงหมายคือศึกษาหาผลกระทบของความเสี่ยงในความแตกตางของการพัฒนาระบบตาง ๆ  
ซึ่งผลที่ไดจากการสํารวจพบวาผูจัดการโครงการสามารถควบคุมโครงการใหมีประสิทธิภาพได 
แตความเสี่ยงก็ยังเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความชํานาญของทีมงาน แสดงใหเห็นวา การขาดความชัดเจน
ในบทบาทหนาที่และความขัดแยงของทีมงานเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสี่ยงมากขึ้น การมุงเนนไปยัง
ขอผิดพลาดดังกลาวจะทําใหสามารถจัดการกับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ลดจํานวนความเสี่ยงลงไดดวย 
 แรนดี  มารชานี (Randy Marchany, 2002, บทคัดยอ) บทความนี้ไดยกตัวอยางการประเมิน
ความเสี่ยงในดานขอมูลสารสนเทศ (Information Technology) ของ Virginia Tech ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยมีการแบงกลุมและรวมกันประเมินความเสี่ยงในแตละแผนกซึ่งมีขั้นตอนในการประเมินสรุปได 
7 ขั้นตอน คือ 
 1)  การระบุถึงทรัพยสินทั้งทาง Hardware, Software และระบบปฏิบัติการของ
แผนก 
 2)  รวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของทรัพยสินดังกลาว 
 3)  ระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นกับทรัพยสินได 
 4)  จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงทีว่ิเคราะหได 
 5)  จัดทํารายงานและใหรายละเอียดเกี่ยวกบัความเสี่ยง 
 6)  หาความสมัพันธระหวางความเสี่ยงกบัทรัพยสินโดยอาศัยแบบฟอรมที่กําหนด 
 7)  ทําการหาแผนจัดการและปองกันความเสี่ยง 
 ศิริ ทองศิริ  (2003, บทคัดยอ) งานวิจัยเร่ืองการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในองคกร 
นําเอาระบบบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช ซ่ึง ERM นี้ 
มีขั้นตอนทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน ตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 
(AS/NZ 4360) อันประกอบไปดวย  
 1)  การกําหนดขอบขายการบริหารความเสีย่ง (establish the risk management context) 
 2)  การระบุความเสี่ยง (risk identification) 
 3)  การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) 
 4)  การประเมินความเสี่ยง (risk evaluation) 
 5)  การจัดการความเสี่ยง (risk treatment) 
 6)  การติดตามและทบทวน (monitoring and review) 
 7)  การรายงานผลและการปรึกษา (communication and consultation) 
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2.8  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
    
     ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นตอความเสี่ยงในการบริหารงานของ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 4 ดาน ไดแก 
   2.8.1  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (strategic risk) หมายถึง เหตุการณใด ๆ ที่อาจเกดิขึน้ภายใต

สถานการณที่ไมแนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) 
หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาประสงคตามกลยุทธการดําเนินงานที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ เชน ผลงานวิจัยไมไดถูกนํามาใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม และนโยบายเปลี่ยนแปลงตามผูบริหารที่เปล่ียนบอย      
 2.8.2  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (operational risk) หมายถึง  เหตุการณใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ภายใตสถานการณไมแนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย  (ที่เปนตัวเงินและ
ไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุผลสําเร็จเนื่องจากเกิดปญหา

ทางดานกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการดําเนินงานขององคกร เชน การปฏิบัติงานในพื้นที่
เสี่ยงภยัและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 2.8.3  ความเสี่ยงดานการเงิน  (financial risk) หมายถึง เหตุการณใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต
สถานการณที่ไมแนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ในดานลบตอการบริหารจัดการ
ทางดานการเงินขององคกรในทุกมิติ เชน การเบิกจายเงินงบประมาณไมทันในปงบประมาณ 
(งบประมาณถูกพับไป) และการพัฒนาระบบ GFMIS (government fiscal management information 
system) ยงัไมสมบูรณ 
 2.8.4  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance risk) หมายถึง เหตุการณใด ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ในการดําเนินการขององคกรอันเนื่องมาจากการดําเนินการทางกฎ ระเบียบที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อน
จากบทบัญญัติที่กําหนดตามกฎหมาย เชน ขาดการกํากับ ควบคุม การนําซอฟตแวรมาใช และ
ขาดความรูความเขาใจใจเรื่องกฎ ระเบียบ 
 
 
 
 
 


