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รายงานนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา EAD5626 จริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หาร และ
ความเป็ นนักบริ หารมืออาชี พ เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง และได้
ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็ นประโยชน์กบั การเรี ยน
ผูจ้ ดั ทาหวังว่า รายงานเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ ่าน หรื อนักเรี ยน นักศึกษา ที่กาลัง
หาข้อมู ลเรื่ องนี้ อยู่ หากมีขอ้ แนะนาหรื อข้อผิดพลาดประการใด ผูจ้ ดั ทาขอน้อมรับไว้และขอ
อภัยมา ณ ที๋น้ ีดว้ ย
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3

สารบัญ
หัวข้ อ

หน้ า

คานา

2

สารบัญ

3

ความหมายของการบริ หารความเสี่ ยง

4

แนวคิดการบริ หารความเสี่ ยง

5

องค์ประกอบของการบริ หารความเสี่ ยง

7

ปัจจัยความเสี่ ยง (Risk Factor)

7

ประโยชน์ของการบริ หารความเสี่ ยง

8

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

9

กรณี ศึกษา (Cast Study)

10

4
การบริหารความเสี่ยง
ความหมายของการบริหารความเสี่ ยง ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของการบริ หารความเสี่ ยงไว้หลายท่าน ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552,หน้า 111) ได้ให้ความหมายของการบริ หาร
ความเสี่ ยงคื อ กระบวนการที่ เป็ นระบบในการบริ หารปั จจัย และควบคุ มกิ จกรรมรวมทั้งกระบวนการ
ดาเนิ นการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายจากการดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตาม
แผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรั บได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็ นระบบ
ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ได้ให้ความหมายของการบริ หารความเสี่ ยง หมายถึงการจัดกระบวนการ
ดาเนิ นงานขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมายโดยมีการวางแผนวิเคราะห์กากับ พัฒนาทางเลือกในการบริ หาร
ความเสี่ ยง ตรวจติดตามและควบคุมให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
สงวน ช้า งฉัตร (2547) ท่ า นได้ใ ห้ค วามหมายของการบริ หารความเสี่ ยงไว้ว่า หมายถึ งเป็ นการ
ปฏิ บตั ิการควบคุ มความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยการวางแผนความเสี่ ยงการประเมินความเสี่ ยงต่าง ๆ การ
พัฒนาทางเลือกในการบริ หารความเสี่ ยง การตรวจสอบความเสี่ ยงเพื่อหาว่าความเสี่ ยงได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรและบันทึกการบริ หารความเสี่ ยงทั้งหมด
นฤมล สะอาดโฉม (2549,หน้า 30) กล่าวถึงความหมายการบริ หารความเสี่ ยง คือ วิธีการบริ หาร
จัดการที่เป็ นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสี ยของความไม่แน่ นอนที่จะเกิ ดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้
องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้โดยมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
นิ รภัยจันทร์ สวัสดิ์(2551, หน้า21) กล่าวว่าการบริ หารความเสี่ ยงคือกระบวนการที่ใช้ในการบริ หาร
ปั จจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการดาเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลค่าแต่ละโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสี ยหายเพื่อให้ระดับและขนาดของความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ประเมิ นได้ควบคุ มได้และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบโดยคานึ งถึ งกาบรรลุ เป้ าหมายขององค์กรเป็ น
สาคัญ
สรุ ป ความหมายของการบริ หารความเสี่ ยงได้ดงั นี้ การบริ หารความเสี่ ยง หมายถึง วิธีการบริ หาร
จัดการที่เป็ นไปเพื่อการป้ องกัน คาดการณ์ ลดโอกาสและลดมูลเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายจากการ
ดาเนิ นการขององค์ก ร ทั้ง นี้ เพื่ อให้องค์ก ร สามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ไ ด้โ ดยมี ป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
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แนวคิดการบริหารความเสี่ ยง
การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) เป็ นกลวิ ธี ที่ เ ป็ นเหตุ เ ป็ นผลที่ น ามาใช้ใ นการบ่ ง ชี้
วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่ อสารความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมหน่ วยงาน/ฝ่ ายงาน หรื อ
กระบวนการดาเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยลดความสู ญเสี ยในการไม่บรรลุเป้ าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและ
เพิ่มโอกาสแก่องค์กรมากที่สุด
ความหมายของความเสี่ ยง จันทนา สาขากร,นิ พนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร(2557,
หน้า 3-1)กล่าวว่า“โอกาสที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ความแตกต่าง เกิดจาก
ความไม่แน่นอนของปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดความสาเร็ จของการดาเนิ นงานขององค์กร ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
ซึ่ งแตกต่างไปจากคาดการณ์มีโอกาส ได้ 2 ลักษณะ ผลกระทบในเชิงลบ และผลกระทบในเชิงบวก”
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2557) กล่ าวว่า“ความไม่แน่ นอนของเหตุ ก ารณ์ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นแล้วส่ ง ผลให้
องค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้เกิ ดขึ้นอาจมาจากทั้งปั จจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เช่ น การเปลี่ ยนแปลงนโยบายภาครัฐ การขยายตัวหรื อการหดตัวทางเศรษฐกิ จ ความผันผวนทางการเงิ น
และความต้องการของผูร้ ับบริ การ”
ธร สุ นทรายุทธ(2550, หน้า 152) กล่ าวว่า “เหตุ การณ์ หรื อการกระทาใด ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นภายใน
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่ งผลกระทบหรื อสร้างความเสี่ ยงหรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ท้ งั ในระดับประเทศ ระดับองค์กร หรื อหน่วยงานนั้น ๆ”มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
(2553, หน้า 1) กล่ า วว่า “โอกาสที่ จะเกิ ดความผิดพลาด ความเสี ย หาย การรั่ วไหล ความสู ญเปล่ า หรื อ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรื อทาให้เกิดการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเปูาประสงค์ขององค์กร
ธนรัตน์ แต้วฒั นา (2550, หน้า 5) กล่าวว่า “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง หรื อ
ความไม่แน่นอน มีโอกาสที่จะประสบกับความสู ญเสี ยหรื อสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การทุจริ ต
การลักขโมยความเสี ยหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดาเนิ นการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ
ความเสี ยหาย การเกิ ดอันตราย สู ญเสี ยทรัพย์สิน สู ญเสี ยชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ ขององค์กร และบุคลากร เกิ ด
ความไม่แน่นอน หรื อศักดิ์ศรี หรื อเกิดความสู ญเสี ยจนต้องมีการชดใช้ค่าเสี ยหาย”
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1. ภัยธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเช่น การเกิดน้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว
2. สภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝื ด อัตราดอกเบี้ย อัตราและเปลี่ยนสกุลเงิน และเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหล่งเงินทุน ภาวการณ์แข่งขัน 3. สถานการณ์เมือง เช่น เหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบและเหตุการณ์ที่เกิ ดหรื อจากัดโอกาสเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
4. สังคม เช่ นเหตุ การณ์ ที่ เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงของประชากร การย้ายแหล่ งที่ อยู่โครงสร้ า ง
ครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เช่น อีคอมเมิช ซึ่ งส่ งผลต่อการใช้สารสนเทศในการบริ หาร การลดโครงสร้างต้นทุน หรื อความต้องการด้าน
เทคโนโลยี และปั จจัยเสี่ ยงภายในได้ดงั นี้ 1)โครงสร้างพื้นฐาน เช่นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความต้องการเงินทุน
เพื่อขยายหรื อรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การลดเวลาที่เครื่ องจักรเสี ย และการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 2)
พนักงานเช่นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ การทุจริ ต การหมดอายุสัญญาจ้าง การสู ญเสี ยพนักงานสาคัญ ที่
ส่ งผลต่อความเสี ยหายทางการเงินและชื่อเสี ยงและการหยุดผลิต 3)เทคโนโลยี เช่นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับระบบ
ไอทีและสารสนเทศภายในองค์กร ความถูกต้อ งครบถ้วนของสารสนเทศ ความมัน่ คงปลอดภัย การทุจริ ต
การเลื อกระบบที่จะใช้การพัฒนาและบารุ ง รั กษาระบบ การหยุดชะงักของระบบ และความไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานต่อเนื่อง และจากประเภทของความเสี่ ยงที่เกิดทั้งปั จจัยทั้งภายในและภายนอกแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2553, หน้า6) ได้ระบุความเสี่ ยงไว้ดงั นี้ 1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์หมายถึง
ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์หรื อแผนการปฏิ บตั ิ ราชการ รวมถึ งการ
นาไปปฏิ บตั ิที่ไม่เหมาะสม หรื อ ไม่สอดคล้องกับปั จจัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นปั จจัยภายในและภายนอกองค์การ
ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและการบรรลุผลเปูาประสงค์และหรื อเป้าหมายองค์การ
2. ความเสี่ ย งด้า นปฏิ บ ตั ิ ง าน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการท างานตามปกติ ทุ ก
ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ เทคโนโลยี สารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงาน ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใดซึ่ งถ้าไม่ดีพอองค์การต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้
ความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้นอาจจะส่ งผลกระทบต่อความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
หรื อแผนกลยุทธ์ขององค์การ
3. ความเสี่ ยงด้านการเงิ นหมายถึงความเสี่ ยงที่เกิ ดจากความไม่พร้ อมในเรื่ อง การเงิน งบประมาณ
และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจาเป็ น หรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
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4. ความเสี่ ยงด้านการปฏิ บตั ิตามกฎหมายกฎระเบียบหมายถึ งความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อข้อบังคับทีเกี่ ยวข้องได้หรื อกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
การปฏิบตั ิงาน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ตามเวลาที่ กาหนด และอาจมีผลต่อการลงโทษกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สรุ ปได้วา่ ความสี่ ยง หมายถึง สถานการณ์ที่เผชิญกับอุปสรรคหรื อการสู ญเสี ยโอกาสจึงส่ งผลให้
องค์ ประกอบของการบริหารความเสี่ ยง
1 การระบุช้ ีวา่ องค์กรกาลังมีภยั เป็ นการระบุช้ ีวา่ องค์กรมีภยั อะไรบ้างที่มาเผชิ ญอยู่ และอยูใ่ น
ลักษณะใดหรื อขอบเขตเป็ นอย่างไร นับเป็ นขั้นตอนแรกของการบริ หารความเสี่ ยง
2 การประเมินผลกระทบของภัย เป็ นการประเมินผลกระทบของภัยที่จะมีต่อองค์กรซึ่ งอาจเรี ยกอีก
อย่างหนึ่งว่า การประเมินความเสี่ ยงที่องค์กรต้องเตรี ยมตัวเพื่อรับมือกับภัยแต่ละชนิ ดได้อย่างเหมาะสม
3 การจัดทามาตรการตอบโต้ตอบความเสี่ ยงจากภัย
การจัดทามาตรการตอบโต้ตอบความเสี่ ยงเป็ นมาตรการที่จดั เรี ยงลาดับความสาคัญแล้วในการ
ประเมินผลกระทบของภัย มาตรการตอบโต้ที่นิยมใช้เพื่อการรับมือกับภัยแต่ละชนิด อาจจาแนกดังนี้
1.1 มาตรการขจัดหรื อลดความรุ นแรงของความอันตรายของภัยที่ตอ้ งประสบ
1.2 มาตรการที่ป้องกันผูร้ ับภัย มิให้ตอ้ งประสบภัยโดยตรง เช่นมาตรการลดความรุ นแรงของ
สถานการณ์ฉุกเฉิ น เช่น กรณี เกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ได้มีการขจัดและลดความรุ นแรง โดยออกแบบตัว
อาคารให้มีผนังกันไฟ กันเพลิงไหม้รุกลาม
1.3 มาตรการกูภ้ ยั ก็เป็ นการลดความสู ญเสี ยโดยตรง ลงได้มาก
1.4 มาตรการกลับคืนสภาพ ก็เป็ นอีกมาตรการในการลดความเสี ยหายต่อเนื่องจากภัยหรื ออุบตั ิภยั
แต่ละครั้งลงได้
ปัจจัยความเสี่ ยง (Risk Factor)
ปัจจัยความเสี่ ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรื อสาเหตุที่มาของความเสี่ ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ดว้ ยว่าเหตุการณ์น้ นั จะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทาไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ ยงที่ระบุควรเป็ นสาเหตุที่แท้จริ ง เพื่อจะได้วเิ คราะห์และกาหนดมาตรการความเสี่ ยง ใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง
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ปัจจัยความเสี่ ยงพิจารณาได้จาก
1) ปั จจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ
2) ปั จจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบ
การทางาน ฯลฯ
ประโยชน์ ของการบริหารความเสี่ ยง
จะช่วยผูบ้ ริ หารมีขอ้ มูลที่ใช้ในการตัดสิ นใจได้ดียงิ่ ขึ้น และทาให้องค์กรสามารถจัดการกับปั ญหา
อุปสรรคและอยูร่ อดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรื อสถานการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเกิดความเสี ยหาย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง มีดงั นี้
1. ช่วยสร้างโอกาสและเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารงาน
2. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยงั มาไม่ถึง และลดการสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นได้
3. ช่วยปกป้ องการปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ งระบบงาน และการวางแผน
4. สร้างฐานข้อมูลความรู ้ที่มีประโยชน์ต่อการบริ หาร และการปฏิบตั ิงานในองค์กร
5. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่สาคัญขององค์กรได้ท้ งั หมด
6. สร้างคุณค่าให้การทางาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
7. เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการบริ หารงานและช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
8. ช่วยให้การพัฒนาการบริ หารและจัดสรรทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
9. สนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและมองเป้าหมายในภาพรวม
10. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรคหรื อสิ่ งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในการป้ องกันความเสี ยหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมัน่ ใจในการรายงานและการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการความเสี่ ยงที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
สถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาในจังหวัดปทุ มธานี พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลของสถานศึก ษาคื อ ด้านการดาเนิ นงาน และเสี่ ยงด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย/กฎระเบี ย บ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควร ส่ งเสริ มด้านการดาเนิ นงานของบุ คคลากรทั้งทางด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควร ส่ งเสริ มด้านการดาเนิ นงานของบุคคลากรทั้งทางด้านการจัดการเรี ยนการสอน การ
จัดทาหลักสู ตร การสอน การประกันคุณภาพการศึกษาการวิจยั ในชั้นเรี ยน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มีการให้ความรู ้ความเข้าใจ ให้ขวัญกาลังใจแก่บุคลากร มีกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู ้ทางด้าน
กฎหมาย / กฎระเบี ย บ วิ นัย มาตรการ ข้อ ก าหนดต่ า ง ๆ ซึ่ งจะเป็ นผลดี ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษา
ขวัญญานันท์ แก้วนุชธนาวัชร (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารจัดการความเสี่ ยงในการทางาน
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในอาเภอท่าใหม่จงั หวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17
พบว่า โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมากทั้งนี้อาจเป็ นเพราะระบบการดาเนินงานและการบริ หารบุคลากร
ที่ ข าดทัก ษะในการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ไ ม่ ส อดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์ข องสถานศึ ก ษาอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ไ ม่ มี ค วาม
ทันสมัยและจานวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานรวมถึ งคุ ณภาพที่ อยู่ในสภาพไม่พร้ อมใช้งานบุ คลากรขาด
ทักษะในการปฏิบตั ิงานก่อให้เกิดความผิดพลาดต่องานในสถานศึกษา
วรรณวิภา จันทร์ หอมกุล (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการกรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ พบว่า การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่ งส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมีระดับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นน้อยหรื อมีโอกาสเกิดแต่น้อยครั้ง
ซึ่ งถือเป็ นผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานให้ค วามสาคัญกับกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการออกแบบไว้
ให้สามารถบ่งชี้ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรื อการคาดการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีหลักการและ
กาหนดแนวทางการป้ องกัน หรื อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ได้รับความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี ทางานด้วยความโปร่ งใส ซึ่ งเข้ามา
ช่วยในการปฏิบตั ิงานขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
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กรณีศึกษา (Cast Study)
กรณี ในสถานศึกษา ทางผูบ้ ริ หารและครู ประจาชั้นได้บริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของชั้น
อนุ บาล เนื่ องจากเด็กในวัยนี้ ความคิด ความแยกแยะน้อย รวมทั้งความซุ กซุ นของเด็กจะเล่นตลอดเวลา ทาง
ผูบ้ ริ หารและครู ประจาชั้นจึงตะหนักและมีมาตรการเน้นความปลอดภัย ลดความเสี่ ยงของนักเรี ยนในวัยนี้
กับอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นได้
1. โดยคานึงถึงความปลอดภัยขึ้นลงอาคาร ต้องไม่อยูใ่ นที่สูง บันไดต้องไม่ชนั จนเกินไป เน้นมีขอบ
ราวบันได และเครื่ องกั้น ไม่ให้พลาดพลั้งหรื อปี นตกลงมา
2. บุคลากรต้องดู แลอย่างน้อย 2 คน ต่อห้อง ความเสี่ ยงนี้ จะละเลยไม่ได้เลย ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
จึงเน้นบุคลากรที่มีใจรักและมีความอดทนเพื่อเน้นความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. อุปกรณ์และของเล่นในห้องเรี ยน ข้อนี้ สาคัญเพราะเด็กนักเรี ยนจะใช้เวลาอยูก่ บั อุปกรณ์ เหล่ านี้
มากที่สุด เช่น โต๊ะนักเรี ยน และของเล่น รวมทั้งสื่ ออุปกรณ์การเรี ยนรู ้ ไม่ควรมีน้ าหนักเกินไป และต้องไม่มี
ขอบแหลมคม เพราะเสี่ ยงอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กอนุบาลได้
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