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ความเขาใจบริบทองคกรเพ่ือการระบุความเสี่ยง 

พื้นฐานของการจัดการกับความเสี่ยงสิ่งสําคัญคือเราตองเขาใจบริบทขององคกรเราที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานและทิศทางขององคกร เพ่ือใหเราสามารถท่ีจะระบุหรือชี้บงถึงความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูในองคกรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริบทที่เกี่ยวของจะประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยภายในองคกร และปจจัยภายนอก

องคกร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปจจัยภายในของการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย นโยบาย วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และ

กลยุทธท่ี จะนําไปสูความสําเร็จ ขีดความสามารถขององคกรในรูปของทรัพยากร ความรู ความสามารถ ระบบ

สารสนเทศ ผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร โครงสราง ระบบการ จัดการบทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบ รวมถึงวางแผนการดําเนินงาน โดยเราสามารถรูจักองคกรเราไดจากการทดลองตั้งคําถาม ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 

• องคกรเราทําอะไร? หมายถึงธุรกิจหลักหรือภารกิจหลัก ไมวาจะเปนผลผลิตหรือบริการที่สําคัญ เชน 

การผลิตสินคา การวิจัยพัฒนา การจัดหา บริการ การใหคํา ปรึกษา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

• ทําไมองคกรเราตองทํา? หมายถึงวัตถุประสงคในสิ่งที่องคกรเราทํา เชน สินคาที่ผลิต เพื่อสงมอบ

ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา การบริการลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึง

และเขารับบริการไดอยางปลอดภัย เปนตน  

• ลูกคาหรือผูมีสวนไดเสียมีใครเกี่ยวของบาง? หมายถึงลูกคาและผูมีสวนไดเสียที่ซื้อสินคาหรือรับ

บริการจากองคกรเรา ซ่ึงเราตองทราบถึงความตองการและความคาดหวัง เพ่ือการสรางความสัมพันธ

และการกําหนดปจจัยสําคัญท่ีทําใหลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ  

• องคกรของเรามีใครเปนผูดําเนินการ? หมายถึงใครบางที่รับผิดชอบหรือมีหนาที่ในการดําเนินงาน  

เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนและใชศักยภาพอยางเต็มประสิทธิภาพตามที่องคกรกําหนด ตาม 

โครงสรางองคกร หนาท่ีและความรับผิดชอบจะครอบคลุมแนวทางและกลไกในการประสานงาน และ

การติดตอสื่อสารและระบบตาง ๆ การจัดวางตําแหนงงาน และกลุมของตําแหนงงาน ตาง ๆ ภายใน

องคกรซึ่งโครงสรางจะแสดงใหเห็นความสัมพันธของงานที่จะมีตอกัน รูปแบบปฏิสัมพันธและการ

จัดสรรหนาท่ีและความรับผิดชอบในองคกร 

• ดําเนินงานอยางไรในองคกร? หมายถึง ระบบ กระบวนการ และข้ันตอนในการดําเนินงาน รวมถึงการ

วางแผนกลยุทธ วิธีการกําหนดและถายทอดกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติ วัตถุประสงค 

ตัวชี้วัด เปาหมาย เพ่ือนําไปปฏิบัติและวัดผลความกาวหนาของการดําเนินการองคกรได 
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• องคกรเรามีสภาพแวดลอมอยางไร? หมายถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ตองปฏิบัติ สภาพการแขงขัน 

ความทาทายขององคกร ดานธุรกิจ ดานการปฏิบัติการและดานทรัพยากรบุคคล 

• องคกรใชอะไรขับเคลื่อน? หมายถึง ทรัพยากรที่องคกรจําเปนท่ีตองมี เพื่อที่จะใชในการดําเนินการ 

เชน งบประมาณ พ้ืนท่ี เครื่องมือ อุปกรณ โครงสรางพ้ืนฐาน  

 

ปจจัยภายนอกของการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย ที ่ประกอบดวยการเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม กฎหมาย ขอบังคับ สภาพแวดลอมในการแขงขันท้ังภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการยอมรับ

ของผูมีสวนไดเสีย โดยเราสามารถรูจักองคกรเราไดจากการทดลองตั้งคําถาม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

• ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอะไรบางที่องคกรเราตองเผชิญ? เชน การเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาด 

การเกิดนํ้าทวม ไฟไหม หรือแผนดินไหว 

• สภาวะเศรษฐกิจดานใดที่สงผลตอการดําเนินงานขององคกร? เชน ภาวะเงินเฟอ เงินฝด อัตรา

ดอกเบี้ย อัตราและเปลี่ยนสกุลเงิน และเหตุการณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของราคา แหลง

เงินทุน ภาวการณแขงขัน 

• สถานการณการเมืองอะไรบางที่สงผลตอการดําเนินงานขององคกร? เชน การประกาศใชกฎหมาย 

ระเบียบและเหตุการณท่ีเกิดหรือจํากัดโอกาสเขาสูตลาดตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี 

• องคกรของเราตองเผชิญกับสิ่งใดของสังคม? เชน การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร การยายแหลงท่ี

อยูโครงสรางครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมสังคม คานิยมและวัฒนธรรม การกอการราย การ

เปลี่ยนแปลงชวงอายุ ศาสนา  

• เทคโนโลยีใดที่เปลี่ยนแปลงแลวสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร? เชน การเปลี่ยนแปลง

หรือแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โครงสรางพื้นฐานไฟฟา นํ ้าประปา การ

คมนาคม ไอทีและสารสนเทศ 
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ตัวอยางประเภทความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่พบในองคกรทั่วไป 

• ความเสี่ยงจากการทุจริต เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายในองคกรท่ีเกิดจากบุคลกรขององคกรเองท่ีให

ผลประโยชนเกิดขึ้นแกพวกพองของตนเอง เชน การปลอมแปลงเช็ค การปลอมแปลงเอกสาร การ

ยักยอก การรับสินบน การฉอโกง การซ้ือของราคาแพงแตคุณภาพตํ่า เปนตน 

• ความเสี่ยงจากการจางงาน เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจางงานที่ไมเหมาะสม การจาย

คาตอบแทน การปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปนธรรม บุคลากรมีความสามารถไมตรงกับลักษณะงาน 

เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของพนักงาน การควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตอ

โรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน 

• ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของทรัพยสิน เปนความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของ

องคกร ที่เกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ การจลาจล การกอความไมสงบทางการเมือง การ

กอวินาศภัย 

• ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี เปนความเสี่ยงที่เกี ่ยวของกับการใชระบบคอมพิวเตอร อุปกรณหรือ

เครื่องจักรในการผลิต ท่ีเกิดความลมเหลว ไมเหมาะสม ลาสมัย และไมมีประสิทธิภาพ 

• ความเสี่ยงระบบขอมูล เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวขอกับสารสนเทศขององคกร ที่เกิดจากขอมูลไมถูกตอง 

ขอมูลไมมีความปลอดภัยจากการโจรกรรม หรือไมสามารถกูระบบขอมูล และการขัดของหยุดชะงัก

ของระบบงาน 

• ความเสี่ยงจากกระบวนการทํางาน เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผิดพลาดในวิธีการปฏิบัติงาน ความ

ผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีไมเหมาะสม ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

กระบวนการท่ีกําหนดหรือไมเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว 

• ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑและบริการ เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากวิธีหรือกระบวนการในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ การเขาถึงหรือการรักษาความลับ การดําเนินธุรกิจหรือธุรกรรมที่ละเมิดกฎหมาย การ

ดําเนินธุรกรรมท่ีไมไดรับอนุญาต การทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของการฟอกเงินและการนําขอมูลลูกคาท่ีเปน

ความลับไปหาผลประโยชน  
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ถารูวาเรามีความเสี่ยงลวงหนาก็จะสามารถจัดการได? 

การบริหารความเสี่ยงเปนเรื่องของการจัดการ "ความไมแนนอน" ท่ีจะทําใหเราเกิดสูญเสียสิ่งตาง ๆ ท่ีเรา

ไมคาดคิด ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนลวนตองพบเจอในการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีไมมีใครหนีพน ดังนั้น "ความเสี่ยง" จึง

หมายถึง "โอกาส" หรือความไมแนนอนของเหตุการณที่อาจจะเกิดไดในอนาคต ที่อาจจะทําใหเราเกิด "ความ

สูญเสียหรือผลกระทบ" ในทางกลับกันถาเราเขาใจความหมายดังกลาวจะทําใหเราทราบถึงวิธีการจัดการที่จะ

เลือกในการลดโอกาสท่ีเกิดข้ึน หรือลดขนาดของความสูญเสียลง ดวยหลักการ 

1. "หลีกเลี่ยง" ความเสี่ยง = คือการไมพาตัวเองหรือองคกรเขาไปอยูในสภาวะการณที่อาจจะเกิดความ

เสี่ยงภัยนั้นๆ  

2. "ควบคุม" ความเสี่ยง = คือการหาวิธี "จํากัดขนาด" โอกาสหรือความเสียหาย ใหลดนอยลง  

3. "รับ" ความเสี่ยง = คือ “การยินยอม” ที่จะใชทรัพยสิน หรือทรัพยากรของตัวเอง ในการรับมือกับ

ความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน เพราะพิจารณาแลววาอาจยอมรับเพราะความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนมีนอย หรือลงทุนในการ

ลดความเสี่ยงแลวไมคุมคา หรือไมสามารถหาวิธีทางอ่ืนในการลดความเสี่ยงลงได ก็จะรับความเสี่ยงนี้ไวเอง 

4. "ถายโอน" ความเสี่ยง = คือการใหบุคคลหรือองคกรอื่นมา “ชดใช” ความเสียหายแทน เชน การทํา

ประกัน, การค้ําประกัน หรือ การทําสัญญาอนุพันธเปนตน 

การพิจารณาวา เราจะใชวิธีการใดมาจัดการกับความเสี่ยงนั้นขึ้นอยูกับระดับของความเสี่ยงที่เราประเมิน 

วาโอกาสที่เกิดมีมากนอยแคไหน? (ความเสี่ยงมากนอยแคไหน) และหากเกิดแลว จะเกิดความเสียหายเทาไหร? 

(ความสูญเสียมากนอยแคไหน) เพื่อที่เราจะไดมาคิดวาวิธีจัดการกับความเสี่ยงแตละอยางไดอยางเหมาะสม 

ตัวอยาง เชน 

1. "โอกาสเกิดตํ่า" + "ความเสียหายตํ่า" = เราควรจะเลือกวิธี "รับ" ความเสี่ยงไวเอง ไมตองมีการ

ควบคุมเพ่ิมเติม  

2. "โอกาสเกิดสูง" + "ความเสียหายตํ่า" = เราก็อาจจะเลือก "ควบคุม" ความเสี่ยงดวยการปองกัน

ไมใหโอกาสเกิดเหตุการณนั้น ๆ ข้ึน และอาจมีการเฝาติดตามเพ่ิม 

3. "โอกาสเกิดตํ่า" + "ความเสียหายสูง" = แบบนี้เราควร "ถายโอน" ความเสี่ยงไปใหผูอื่น โดยการทํา

ประกัน เปนการ "ตีกรอบ" บรรเทาความเสียหายใหองคสามารถยอมรับความเสียหายไดในระดับหนึ่ง 

4. "โอกาสเกิดสูง" + "ความเสียหายสูง" = เราก็ควรจะเลือก "หลีกเลี่ยง" ความเสี่ยงนั้น หรือถา

หลีกเลี่ยงไมได ก็ตอง "ควบคุม" ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือทําใหโอกาสเกิดเหตุการณดังกลาวนั้นลดลง 

 


