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Principle of Risk 101 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคำนิยามของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง แนวทางการระบุความเสี่ยงในงานที่ตนเอง

รับผิดชอบ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทำงานของ

ตนเอง ผานกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง พรอมฝกปฏิบัติการวิเคราะหประเภทของความเสี่ยง และปจจัย

เสี่ยงสาเหตุของความเสี่ยงแตละประเภททั้งภายในและภายนอกไดอยางถูกตอง เหมาะสม พรอมนำเสนอขอ

คนพบและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

พฤติกรรมเปาหมาย เนื้อหา (หัวขอยอย) 

• มีความรับผิดชอบในงาน สามารถสงงานไดตาม

หนาท่ีและกําหนดเวลา 

• ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองคกร 

• ระบุสาเหตุของปญหาท่ีเกิดจากความผิดพลาดใน

การปฏิบัติงานได 

• การวิเคราะหบริบทขององคกร 

• จําแนกความแตกตางระหวางความไมแนนอน 

(uncertainty) และความเสี่ยง (risk) ในการ

ทํางานได 

• การชี้บงความเสี่ยงขององคกร 

• ระบุถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางานท่ี

รับผิดชอบได 

• ประเมินความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจาก

ความไมแนนอนตาง ๆ ได 

• การประเมินความเสี่ยง 
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บทที่ 1:  ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองคกร 
 

1.1 ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง 

● การบริหารองคกรในปจจุบันตองยอมรับวาทุกองคกรจะพยายามสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูมีสวนไดเสีย

เนื่องมีการแขงขันสูง อีกทั้งองคกรยังตองเผชิญกับสภาวการณที่ผันผวน (Disruption) และความไม

แนนอน (Uncertainty) ที่สงผลตอความเสียหายตอการดำเนินงานขององคกร การรับมือกับสิ่งท่ี

เกิดขึ้นดังกลาวขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารในการกำหนดกลยุทธและการตัดสินใจในการ

บริหารงาน ดวยความไมแนนอนของโอกาสที่จะเกิดอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ ถือวาเปน

ความเสี่ยงท่ีเปนสิ่งท่ีทาทายความสามารถของผูบริหาร ซ่ึงความเสี่ยงเปนเรื่องของอนาคต 

● ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเปนเครื่องมือพื้นฐานที่จำเปนเบื้องตนที่มีประสิทธิภาพที่เนน “การ

ปองกัน” ไมใช “การแกปญหา” เพ่ือใหองคกรสามารถรับมือกับสถานการณของการเปลี่ยนแปลงตาง 

ๆ ที่เกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงองคกรที่มีประสิทธิภาพจะสงผล

ตอการกำกับดูแลที ่ดีจะทำใหองคกรบรรลุและมีความเจริญเติบโตอยางยั ่งยืน ดังนั ้นผู บริหาร

จำเปนตองมีความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปนเครื่องมือเตือนภัยในการกำกับและ

ควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสี่ยงขององคกรใหอยูใน

ระดับท่ีองคกรยอมรับได 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงถึงความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีสงผลกระทบดานงบประมาณในระดับท่ีรุนแรงจากปจจัยของ

ผูปฏิบัติงานท่ีไมไดดำเนินการตามกระบวนการท่ีถูกตอง 
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1.2 ความผันผวนของโลกกับการบริหารความเสี่ยง 

● Disruption คือการทำลายลางสิ่งท่ีมีอยูเดิม 

● นวัตกรรมบางอยางไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกระบวนการ สินคา และบริการท่ีมีอยูอยางสิ้นเชิง 

● ความกาวหนาทางเทคโนโลยี คือ ตัวการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

● การเปลี่ยนแปลงแบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก การเปลี่ยนผานองคกรสูระบบดิจิทัล ระบบ

เศรษฐกิจแบบแพลตฟอรม  โมเดลแบบกระจายอำนาจ เศรษฐกิจแบบปอปอัพและตลาดไรแรงเสียด

ทาน 

 

การทำลายลางนี้กอใหเกิด การทำงานในรูปแบบใหม กลุมผูบริโภคใหม ระบบนวัตกรรมใหม และธุรกิจยุค

ใหมท่ีเติบโตแบบกาวกระโดด 

 

 
 

รูปท่ี 2 ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวท่ีเนนลูกคาจีนตองปดตัวลงอยางรวดเร็ว 

 

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงจากความผันผวนของการระบาดไวรัสโควิด 19 ท่ีรวดเร็ว ในปจจุบันท่ี

องคกร บริษัทหรือหางรานตาง ๆ ขาดการบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินธุรกิจเนนลูกคากลุมเดียว มี

สินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว ขาดแผนการบริหารความเสี่ยงเนนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวเทานั้น 

• การผันผวนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหบริษัทยักษใหญอยาง บริษัท GM 

Motors ที่มีกำลังผลิตขนาดใหญมีประวัติอันยาวนานตองปดตัวลงและถูกเปลี่ยนมือไปเปนของบริษัท 

Great Wall Motors ของประเทศจีนแบบฟาผา ท้ังพนักงานท่ีตองตกงานจำนวนมาก แบรนดสินคาท่ีมี



 

 

© เอกสารฉบับน้ีพัฒนาข้ึนภายใตโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

ทํางานในโลกอนาคตโดยความรวมมือระหวางบริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

4 
รายวิชา Principle of Risk 101 โดยรองศาสตราจารย ดร.ธนรัตน  แตวัฒนา 

(สมรรถนะท่ี 4 ความสามารถในการรับมือกับสถานการณท่ีไมแนนอน : ระดับตน) 

มูลคาสูง ศูนยบริการที่ลงทุนมหาศาลที่ยังไมทันถึงจุดคืนทุน ลูกคาที่ซื้อสินคาไมสามารถจะหา spare 

part และศูนยบริการในอนาคตทำใหมูลคาของรถยนตที่ครอบครองลดลงมากกวา 50% ซึ่งเปนอีก

ธุรกิจหนึ่งท่ีกำลังจะหายไปจากโลกนี้เหลือไวแตเพียงประวัติศาสตรเทานั้น 

 

 
 

รูปท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเปนความผันผวนท่ีทำใหธุรกิจตองมีการเปลี่ยนแปลง 

 

1.3 ความแตกตางระหวางปญหากับความเสี่ยง 

• ปญหา คือ การอธิบายถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนแลวในปจจุบันและสงผลคุกคามตอการบรรลุวัตถุประสงคของ

การดำเนินงาน 

• ความเสี่ยง คือ เหตุการณในอนาคตท่ีไมแนนอนท่ีอาจมีผลกระทบเชิงลบ (คุกคาม) ตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของการดำเนินงาน 

• อะไรคือสิ่งท่ีตองทำระหวางปญหาและความเสี่ยง 

o ปญหา จะตองตองแกไข (Corrective) 

o ความเสี่ยง จะตองควบคุม (Preventive) 

 

ดังนั้นปญหาไมใชความเสี่ยงและความเสี่ยงเปนเรื่องของอนาคตท่ียังไมเกิดข้ึนแตปญหาเปนสิ่งท่ี

เกิดข้ึนแลวในขณะนี้  
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รูปท่ี 4 แสดงถึงความแตกตางของปญหากับความเสี่ยง 

 

1.4 ความหมายของความเสี่ยง 

● สิ่งตาง ๆ หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนแลวสงผลกระทบตอวัตถุ ประสงคหรือเปาหมาย ท่ีจะ

เบี่ยงเบนไปจนไมอาจบรรลุได มีความไมแนนอน และสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

● ผลลัพธของความนาจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น (พรบ.กรมโรงงาน) 

● ความนาจะเปนของโอกาสเหตุการณ (Likelihood) ที ่ทำใหการดำเน ินงานที ่จะไม บรรล ุตาม

วัตถุประสงคข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะสงผลกระทบ (Impact) ตอเปาหมายขององคกร 

● โอกาส/เหตุการณที่มีความไมแนนอน หรือสิ่งที่ทำใหแผนงานหรือการดำเนินการอยู ณ ปจจุบันไม

บรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่กำหนดไว โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอองคกรในที่สุด 

ทั้งในแง ของผลกระทบที่เปนตัวเงินหรือผลกระทบที่มีตอภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร (ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

สรุปความหมายของความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ และผลกระทบจาก

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ความเสี่ยงไมมีวันหมดทุกคนหรือทุกองคกรตองอยูภายใตความเสี่ยง 

ถาแนวคิดของการการบริหาร = บริหารปจจัย + ควบคุมกิจกรรม + กระบวนการทำงาน ดังนั้น การ

บริหารความเส่ียงคือ ?  

● เปนแนวทางในเชิงรุก ที่องคกรจำเปนตองเฝาระวังและติดตามไมใหเกิดสิ่งที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น ที่เนน

ปองกัน (Proactive approach) เพ่ือลดความเสี่ยงขององคกรลง 

● เปนกระบวนการที่สามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได เพื่อใหมั่นใจในการ

ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีองคกรกำหนดไว 
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บทที่ 2: การวิเคราะหบริบทขององคกร 
 

 2.1 องคประกอบของบริบทองคกร 

เราจำเปนตองเขาใจบริบทขององคกรเพ่ือใชเปนขอบเขตในการพิจารณาของการบริหารความเสี่ยง ใน

การกำหนดมาตรการควบคุมและติดตาม โดยมีองคประกอบท่ีทุกคนในองคกรควรทำความเขาใจ ไดแก 

● จุดมุงหมายขององคกร (Business concept) เราตองรับรูและทำความเขาใจถึงแนวคิดการดำเนิน

ธุรกิจ แนวคิดผลิตภัณฑและบริการ รูปแบบธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC) เพ่ือทำ

ความเขาใจในภาพรวมท้ังหมดขององคกร 

● ทิศทางกลยุทธ เพ่ือใหทราบถึงทิศทางและวิธีการในเชิงกลยุทธ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 

และเปาหมาย โดยจะตองเขาใจวาองคกรใชกลยุทธอะไรในการขับเคลื่อนและเราเปนสวนใดในการ

ขับเคลื่อนกลยุทธองคกร 

● การบรรลุผลลัพธตามท่ีคาดหวัง เพ่ือใหเขาใจถึงตัวชี้วัดและเปาหมายตามท่ีองคกรคาดหวัง และมีการ

ติดตามและประเมินผลอยางไร  

● สภาพแวดลอมขององคกร วาสิ่งใดท่ีทำใหองคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว (SWOT) 

เพ่ือใหทราบถึงปจจัยใดบางท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมในการดำเนินการขององคกร ท่ีสงผลให

องคกรไมบรรลุตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไว 

● มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกระบวนการทำงาน เพ่ือใหทราบถึงระบบการปฏิบัติงานท่ีองคกร

กำหนดข้ึนมาเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2.2 การวิเคราะหบริบทขององคกร 

 หลักการในการวิเคราะหบริบทขององคกร มีข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

● เริ่มจากวาองคกรมีบริบทอะไรบาง 

● ความคาดหวังขององคกรเปนอยางไร 

● กำหนดผลกระทบท่ีไดรับ เชน ความเสียหายของทรัพยสินขององคกร บุคลากร การเงินและ

งบประมาณ ลูกคา ชื่อเสียงขององคกร  

● ใช Matrix เปนเครื่องมือในการวิเคราะห เพ่ือดูวาบริบทใดขององคกรสงผลกระทบในดานใดบาง 
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บริบท 
ผลกระทบ 

ทรัพยสิน บุคลากร การเงิน ลูกคา ชื่อเสียง 

วิสัยทัศน      

พันธกิจ      

กลยุทธ      

โครงการ      

โครงสรางองคกร      

นโยบายผูบริหาร      

มาตรฐาน และกระบวนการการปฏิบัติงาน      
 

2.3 ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

● คือ บุคคล และกลุมอื่น ๆ ที่เพิ่มมูลคาใหกับองคกร หรือสนใจหรือรับผลกระทบจากกิจกรรมของ

องคกร การสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียจะสนับสนุนใหองคกร

ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 

● เปนขอมูลท่ีสำคัญในการกำหนดกลยุทธ วิธีการในการสรางความรวมมือในการบริหารความเสี่ยง 

เราจำเปนตองทำความเขาใจวาผูมีสวนไดเสียขององคกรคือใคร มีลักษณะอยางไร มีความเกี่ยวของ

กับองคกรในประเด็นใด ซ่ึงมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือนำไปใชในการบริหารความเสี่ยง (เปนความรวมมือ) 

• ผูมีสวนไดเสียเปนใครบาง ซ่ึงแตละกลุมตางมีความตองการและคาดหวังท่ีตางกัน ไดแก 

● ลูกคาและผูใช 

● บุคลากรในองคกร 

● เจาของ/ผูลงทุน (เชน ผูถือหุน รายบุคคลหรือกลุม รวมถึงภาคสาธารณะซ่ึงมีสวนไดเสียเฉพาะ

ดานกับองคกร) 

● ผูสงมอบ และพันธมิตร  และ 

● สังคม ในรูปของชุมชน หรือสาธารณชนผูไดรับผลกระทบจากองคกร หรือผลิตภัณฑขององคกร 

• อะไรคือความตองการและความคาดหวังผูมีสวนไดเสีย องคกรจะตองทำใหเกิดความพึงพอใจ ดวย

การหาความพึงพอใจ ไดแก 

o ระบุผูมีสวนไดเสีย 

o เขาใจความตองการและความคาดหวัง 

o แปลความตองการและความคาดหวังเปนขอกำหนด 
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• ตัวอยางความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 

ลูกคา/ผูใชบริการ ตองการตามกำหนดสเปค ความแมนยำ เท่ียงตรง จัดสงและสงมอบ ราคา 

และคาใชจาย ความปลอดภัย กิจกรรมหลังการขาย 

เจาของ /นักลงทุน ผลลัพธการเงิน การเติบโต กำไร 

พนักงานในองคกร ความพึงพอใจในการทำงาน สภาพแวดลอมท่ีดี ความม่ันคงในการทำงาน การ

พัฒนาบุคลากร 

สังคม ความรับผิดชอบดานสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทที่ 3: การช้ีบงความเสี่ยงขององคกร 
 

 3.1 ความสำคัญของการชี้บงความเสี่ยงขององคกร 

● เปนการแจกแจงความเสี่ยงท่ีมีและแอบแฝงอยูในทุกงาน ทุกจุดทำงาน ทุกกิจกรรม ทุกข้ันตอนงาน 

ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งแวดลอมการทำงาน 

● กระบวนการท่ีองคกรรับรูถึงความเสี่ยงท่ีมีอยู และกำหนดลักษณะของความเสี่ยง 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการชี้บงความเสี่ยงในระดบังาน 

● Checklist เปนแบบตรวจสอบท่ีใชในการคนหาความเสี่ยง ท่ีประกอบดวยหัวขอคำถามท่ีเก่ียวของกับ

การดำเนินงานตางๆ เพ่ือตรวจสอบวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฎหมายหรือไม 

● ข้ันตอนของการใช Checklist มีข้ันตอนดังนี้ 

1. กำหนดหัวเรื่องท่ีจะตรวจสอบความเสี่ยง 

2. รางรายละเอียดของเรื่องท่ีจะตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน

งาน และขอกฎหมาย 

3. นำมาทำแบบตรวจสอบ 

4. ตรวจสอบความถูกตองของแบบตรวจสอบดวยผูเชี่ยวชาญ 

5. นำแบบตรวจไปใช 

6. นำผลการตรวจสอบมาชี้บความเสี่ยง เพ่ือหาแนวโนมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

7. นำผลการชี้บงความเสี่ยงไปประเมินระดับความเสี่ยง 
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● ตัวอยาง Checklist 

ช่ือกระบวนการ : การเก็บรักษาเงินของ

สวนราชการ 

ลักษณะผลกระทบ : เงินสดหรือเช็ค

หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืนสูญหาย 

ใครท่ีไดรับผลกระทบ 

: สวนงานราชการ 

วัตถุประสงคของ

กระบวนการ 

ข้ันตอน/

กฎระเบยีบ 
คำถาม Yes No N/A 

เพ่ือใหสวนราชการ

เก็บรักษาเงินท่ีจัดเก็บ

หรือไดรับเปนเงินสด

หรือเช็คหรือเอกสาร

แทนตัวเงินอ่ืน ไวในตู

นิรภัยซ่ึงตั้งอยูในท่ี

ปลอดภัยของสวน

ราชการนั้น 

สถานท่ีเก็บ

รักษาเงิน 

องคกรมีตูนิรภัยใชเก็บรักษาเงินหรือไม    

ตูนิรภัยติดตั้งอยูในท่ีปลอดภัยของ

องคกรหรือไม 
   

ตูนิรภัยมีลูกกุญแจอยางนอยสองสำรับ 

แตละสำรับไมนอยกวาสองดอก แตไม

เกินสามดอกหรือไม 
   

มีการมอบหมายลูกกุญแจใหกรรมการ

เก็บรักษาเงินหนึ่งสำรับ สวนสำรับท่ี

เหลือนำฝากไวท่ีสำนักบริหารเงินตรา 

หรือไม 

   

กรรมการเก็บ

รักษาเงิน 

มีการแตงตั้งขาราชการประเภทวิชาการ

ข้ึนไปอยางนอย 2 คน เปนกรรมการ

รักษาเงินของสวนราชการหรือไม 
   

มีการมอบลูกกุญแจตูนิรภัยใหแก

กรรมการเก็บรักษาเงินถือไวคนละ 1 

ดอก หรือไม 
   

• เครื่องมือท่ีใชในการชี้บงความเสี่ยงในระดับงาน จะนิยมใชหลักการของ 5W2H โดยมีหลักการดังนี้ 

o Who : ใครท่ีเก่ียวของ ไดแก พนักงาน บุคลากร ลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 

o What : ทำอะไร มีหนาท่ีอะไร มีกระบวนการอะไร ผลิตหรือใหบริการอะไร 

o Where : สถานท่ี  จุดใด ตำแหนงใดในองคกร 

o When : เม่ือไหร เวลา ชวงเวลา  

o Why : ทำไมตองดำเนินงาน วัตถุประสงคของกระบวนการ  

o How : มีการดำเนินงานอยางไร กลยุทธ วิธีการ การจัดการ ผลของการดำเนินการ 

o How much : เทาไหร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ความเสียหาย  
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3.3 การใชบาลานซสกอรการด ชี้บงความเสี่ยงระดับองคกร 

• บาลานซ สกอรการด (balanced scorecard) เปนเทคนิควิธีในการประเมินประสิทธิภาพขององคกร 

ที่คิดคนโดย ดร. Kaplan และ Norton (จาก Harvard Business School) ในป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 

1992) ที่พบวาเครื่องมือที่ใชวัดประสิทธิภาพขององคกรแบบเดิมนั้น มีจุดออนและขาดความชัดเจน 

เนนดูแตตัวเลขสถานะการเงิน ซึ่งเปนแคมุมเดียวของความสำเร็จขององคกร และมักเปนขอมูลจาก

อดีตท่ีเปนผลดำเนินการผานมา ไมไดแสดงถึงศักยภาพและแนวโนมองคกรในอนาคต  

• บาลานซ สกอรการด (Balanced Scorecard) เปนเครื ่องมือท่ีพยายามถวงดุลผลประโยชนของ

องคกรในทุก ๆ ดาน เพื่อความสำเร็จอยางยั่งยืนทั้งปจจุบันและอนาคต เนื่องจากสภาวะแวดลอม

ทางการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน บาลานซ สกอรการดซึ่งเปนเครื่องมือในการจัดการแบบใหม จึง

เปนแนวคิดท่ีเปนประโยชนอยางมากในการบริหารองคกร 

• การนำเอาบาลานซ สกอรการด มาใชประโยชนในการชี้บงความเสี่ยงของการดำเนินงานขององคกร 

ดังตารางตัวอยาง  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

© เอกสารฉบับน้ีพัฒนาข้ึนภายใตโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

ทํางานในโลกอนาคตโดยความรวมมือระหวางบริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

12 
รายวิชา Principle of Risk 101 โดยรองศาสตราจารย ดร.ธนรัตน  แตวัฒนา 

(สมรรถนะท่ี 4 ความสามารถในการรับมือกับสถานการณท่ีไมแนนอน : ระดับตน) 

บทที่ 4: การประเมินความเสี่ยง 
 

 4.1 ข้ันตอนของการประเมินความเสี่ยง 

● การประเมิน คือ การเปรียบเทียบผลของการวัดคา หรือเกณฑท่ีกำหนด 

● การประเมินความเสี่ยง คือ การเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงท่ีไดจากผลของการวัดโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) ท่ีมีตอการบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของสวนงาน 

● ข้ันตอนของการประเมินความเสี่ยง มี 4 ข้ันตอน 

 

รูปท่ี 11 ข้ันตอนของการประเมินความเสี่ยง 

 

4.2 รูปแบบของวิธีการคำนวณระดับความเสี่ยง 

● กำหนดเกณฑความเสี่ยง 

● กำหนดระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

● กำหนดระดับผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยง 

● ทำแผนภาพความเสี่ยง (Risk map) 

● สมการคำนวณระดับความเสี่ยง 

Risk = Likelihood x Impact 
 

1. กําหนดเกณฑ
การประเมิน
มาตรฐาน

2. ประเมินโอกาส
และผลกระทบ

3. วิเคราะหระดับ
ความเสี่ยง

4. จัดลําดับความ
เสี่ยง
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● กำหนดเกณฑความเสี่ยง เกณฑท่ีใชจะตองสะทอนคุณคา วัตถุประสงคและทรัพยากรขององคกร 

ปจจัยท่ีนำมาพิจารณา ไดแก 

● ลักษณะประเภทของผลกระทบ 

● แนวทางการประเมินผลกระทบ 

● แนวทางการระบุโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

● กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

● แนวทางในการกำหนดระดับความเสี่ยง 

● กำหนดระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง จะตองพิจารณาความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณความ

เสี่ยง โดยแบงเปนระดับและกำหนดนิยามในแตละระดับ 

 

ระดับ คำอธิบาย 

5 คอนขางแนนอน 

4 นาจะเกิดข้ึน 

3 เปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

2 ไมนาจะเกิดข้ึน 

1 ยากท่ีจะเกิดข้ึน 

● กำหนดระดับผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยง โดยแบงเปนระดับและกำหนดนิยามในแตละระดับ 

● ผลกระทบดานการเงิน 

● ผลกระทบตอบุคคล 

● ผลกระทบตอชื่อเสียง 

ระดับ คำอธิบาย 

5 มากท่ีสุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอย 

1 นอยมาก 
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• หรืออยูในรูปแบบแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงท่ี

จะเกิดข้ึน ตามรูปท่ี 12 

 
รูปท่ี 12 แสดงตัวอยางแผนภาพระดับความเสี่ยงจากความสัมพันธผลกระทบและโอกาสจะเกิด 

 

4.3 การอภิปรายผลของการประเมินความเสี่ยง 

• ผลจากการประเมินระดับความเสี่ยง เราสามารถกำหนดการอภิปรายผลในรูปแบบของการปฏิบัติหรือ

การดำเนินการจัดการกับความเสี่ยง ตามตารางตัวอยาง 

ความเส่ียง การปฏิบัติและเวลาท่ีใช 

ความเสี่ยงท่ียอมรับ

ไมได 

งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดความเสี่ยงลงได 

ถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตาม จะตองหยุดทำงานนั้น 

ความเสี่ยงสูง ตองลดความเสี่ยงกอนท่ีจะเริ่มทำงานได ตองจัดสรรทรัพยากร และมาตรการใหเพียงพอ 

เพ่ือลดความเสี่ยงนั้น เม่ือความเสี่ยงเก่ียวของกับงานท่ีกำลังทำอยู จะตองทำการแกไข

อยางเรงดวน 

ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

จะตองใชความพยายามท่ีจะลดความเสี่ยง แตคาใชจายของการปองกัน ควรจะมีการ

พิจารณาอยางรอบครอบ และมีการจำกัดงบประมาณ และตองมีมาตรการในการลด

ความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกำหนด 

ความเสียง 

ยอมรับได 

ไมตองมีการควบคุมเพ่ิมเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำเม่ือเห็นวาคุมคา หรือการ

ปรับปรุงไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน การติดตามตรวจสอบยังคงตองทำเพ่ือใหแนใจวา

การควบคุมยังคงมีอยู 

ความเสี่ยงเล็กนอย ไมตองทำอะไร และไมจำเปนจะตองมีการเก็บบันทึกเปนเอกสาร 

 


