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บทคัดย่อ

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) ปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

ทั้ง 6 ประเภทว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล 2) เพื่อศึกษา

ว่าแต่ละปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรทั้ง 6 ประเภท ปัจจัยใดที่ส่งผลมากที่สุดต่อการ

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรแต่ละประเภทให้สัมฤทธิ์ผล โดยงานวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยโดยการวิเคราะห์

เชิงลำาดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) เป็นเครื่องมือในงานวิจัย เพื่อหาลำาดับความสำาคัญของปัจจัย 

โดยสรุปผลในเชิงวิเคราะห์ พร้อมทั้งพรรณนาในรายละเอียดของแต่ละปัจจัย

       ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยหลักภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร ความเสี่ยง

จากการทุจริตเป็นความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรมากที่สุดส่วนปัจจัยย่อยที่ส่งผล

มากที่สุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ความเสี่ยงจากการทุจริต คือ ปัจจัยการเฝ้า

ระวังและการตรวจสอบ 2) ความเสี่ยงจากการจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยการชี้บ่ง

อันตราย จากการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระดับความเสี่ยงที่ทำางาน 3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ของทรัพย์สิน คือ ปัจจัยการกำาหนดทางเลือกในการดำาเนินการสำาหรับการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ต้นทุน

และผลประโยชน์ของทางเลือก 4) ความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ 

คือ ปัจจัยการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจ 5) ความเสี่ยงจากลูกค้าผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ

ดำาเนินธุรกิจ คือ ปัจจัยการบริหารความเสี่ยงลูกค้า 6) ความเสี่ยงจากกระบวนการทำางาน คือ ปัจจัยดัชนีชี้วัดความ

เสี่ยง เมื่อทราบว่าปัจจัยใดคือปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล 

สถาบันการเงินจะได้ทำาการตรวจสอบปัจจัยด้านนั้น และทำาการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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Abstract

 The purposes of this research are 1) to consider six factors pertaining to operational risk 

management in order to identify ones that really affect and 2) to study that which of the six factors 

is the key success factor for the corporate operational risk management. The research applied 

the Analytic Hierarchy Process (AHP) as the tool for prioritizing the key success factors. The results 

from this study are analytical and seek to describe the factors related to the enterprise risk 

management. 

              The research result show that the risk of fraud, one of the factors under corporate 

operational risk management, is the most important factor that affects enterprise risk management. 

Sub-factor that affect the most in each factor are as follows: 1) the monitoring and auditing are 

the most important factors that affect  the risk of fraud, 2) hazard identification, risk assessment, 

and workplace risk controlling are the most important factors that affect the risk of employment 

practices and workplace safety, 3) option in risk management, cost analysis and benefit are the 

most important factors that affect the risk of damage to physical assets, 4) the risk assessment and 

business effect are the most important factors that affect the risk business disruption and system 

failures, 5) the customer risk management is the most important factors that affect the risk of 

client, products, and business practices, and 6) risk index is the most important factors that affect 

the risk of execution, delivery and process management. We also  find the key factors that mostly 

affect  the success of operational risk management and improve those key factors, accordingly. 

Keyword: Corporate Operational Risk Management, Enterprise Risk Management, Key Success 

Factors, Priority, Financial Business

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์     2 



1. บทนำา

     การสร้างมูลค่าองค์กรให้สุงสุดภายใต้สภาวะ

การที่ไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจผู้บริหารส่วนใหญ่

ในปัจจุบันยอมรับว่าเหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มี

การบริหารความเสี่ยงในองค์กรคือ การที่ทุกองค์กรต้อง

พยายามสร้างหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งปวงแม้ว่ามีความไม่แน่นอนมูลค่าขององค์กรเหล่า

น้ีจะเกิดขึ้นได้เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้

บริหารในการตัดสินใจหรือกำาหนดกลยุทธ์การบริหาร

งานประจำาวันในองค์กรนั้น ๆ

         สารานุกรม (2557) ได้อธิบายถึงความเสี่ยงใน

หลากหลายแง่มุมดังนี้ ความเสี่ยงคือโอกาสที่เกิดขึ้นแล้ว

ธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (Chance of Loss), ความ

เสี่ยงคือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ 

(Possibility of Loss), ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอน

ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Uncertainty of Event), 

และ ความเสี่ยงคือการคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์ 

(Dispersion of Actual Result)

 การบริหารความเส่ียงขององค์กร(Enter-

prise Risk Management) เป็นกระบวนการที่มีระบบ

สามารถนำาไปใช้ได้กับทุกองค์กรและทุกธุรกิจเพื่อบ่งชี้

เหตุการณ์ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงจัดลำาดับความ

สำาคัญและจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยง

ขององค์กรจะช่วยให้เกิดผลทางด้านการสนับสนุน

ให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีองค์กร

ยอมรับได้หรือต้องการที่จะยอมรับเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับ

ผู้ถือหุ้นและยังช่วยกำาหนดกรอบการดำาเนินงานให้แก่

องค์กรเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนความเสี่ยง

และโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

   แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป 

ควรเริ่มต้นจากการที่กรรมการและผู้บริหารตลอดจน

พนักงานทุกคนในองค์กรควรทำาความเข้าใจตรงกัน

ต่อคำานิยามของความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนสามารถมอง

ความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันองค์กรทั่วไปจะจัดให้มี

กระบวนการบริหารเพื่อให้แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า

ยังสามารถบรรลุเป้าหมายตามมาตรการพื้นฐาน ตาม

แผนงานตามพันธกิจได้โดยการระบุความเส่ียงจาก

ปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ 

และพิจารณาแนวทางการจัดการเป็นการล่วงหน้าที่จะ

ขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่วัตถุประสงค์และ

วิสัยทัศน์ที่องค์กรตั้งไว้ได้ (เมธา สุวรรณสาร, 2550)

   การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อหากรอบ

แนวคิดด้วยการทบทวนวรรณกรรม เรื่องการประเมิน

ปัจจัยท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จต่อการบริหารความเส่ียงด้าน

ปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคารเพื่อสามารถอธิบาย

ถึงแต่ละปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

การองค์กรทั้งหกประเภทปัจจัยใดที่ส่งผลมากท่ีสุด

ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรแต่ละ

ประเภทให้สัมฤทธิ์ผล จากนั้นสามารถนำาผลการศึกษา

ไปใช้ในการตั้งกรอบแนวความคิดการวิจัยด้วยการวิจัย

เชิงคุณภาพแล้วนำาผลการวิจัยไปพัฒนาเพิ่มความสำาเร็จ

ของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรใน

ธุรกิจธนาคาร

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความสำาคัญของการบริหาร

ความเสี่ยง

      เมธา สุวรรณสาร(2550)อธิบายถึง เหตุการณ์ 

และความไม่แน่นอนต่างๆที่ทำาให้องค์กรไม่อาจบรรลุ

เป้าหมายได้ในเวลาที่กำาหนดซึ่ ง เป็นความเสี่ยงท่ี

องค์กรต้องมีแนวทางจัดการควบคุมและตรวจสอบที่

ต้นเหตุโดยการระบุปัจจัยเส่ียงและกำาหนดวิธีการและ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็น

หลักการที่สาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

          การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

เป็นกลวิธีที่ เป็นเหตุ เป็นผลที่นำามาใช้ในการบ่ง ช้ี  

วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่ายงานหรือ

กระบวนการดำาเนินงานขององค์กรเพื่อช่วยลดความสูญ

เสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่ม
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โอกาสแก่องค์กรมากท่ีสุดการบริหารความเสี่ยงช่วยให้

องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในขณะท่ีลดอุปสรรค 

หรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำาไรและ

การปฏิบัติงานป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรของ

องค์กรและสร้างความม่ันใจในการรายงานและการ

ปฏิบัติตามกฏระเบียบจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง 

       ผู้ศึกษาพบว่าการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์

หลายประการอาทิเช่นความเสี่ยงท่ียอมรับได้คือความ

ไม่แน่นอนโดยรวมท่ีองค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้ธุรกิจ

สามารถบรรลุเป้าหมายความเสี่ยงท่ียอมรับได้เป็น

ปัจจัยที่สำาคัญในการประเมินทางเลือกในการดำาเนิน

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสนับสนุนให้องค์กร

สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ประเมินความเสี่ยงและจัดการ

ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการเติบโต

และผลตอบแทนของธุรกิจการจัดการความเสี่ยง

เน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมเหตุการณ์

ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำากัดเพียงแต่สิ่งท่ีเป็น

ความเสียหายจึงช่วยให้ผู้บริหารสามารถบ่งชี้และใช้

ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

2.2  คำาจำากัดความของความเสี่ยงหลัก

     ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ได้แบ่งประเภท

ความเสี่ยงหลักไว้ดังนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์หมาย

ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์แผน

ดำาเนินงานและการนำาไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่

สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำารง

อยู่ของกิจการ ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง โอกาส

หรือความน่าจะเป็นท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม

ภาระที่ตกลงไว้ รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับ

ความเสี่ยงด้านเครดิตซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ

เงินกองทุนของสถาบันการเงินความเสี่ยงด้านตลาด 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตรา

ดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและราคา

ตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อ

รายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน

      ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยง

ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินไม่สามารถชำาระหน้ีสิน

และภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนดเนื่องจากไม่สามารถ

เปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงิน

ทุนได้เพียงพอหรือสามารถหาเงินมาชำาระได้แต่ด้วย

ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ซึ่งอาจส่งผลกระ

ทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงินความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความ

เสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการขาดการ

ควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน

ภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่ง

ผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับภาพรวมของการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

         ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) กำาหนดแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational 

Risk)ในองค์กรไว้ว่าเป็นความเส่ียงที่จะเกิดความเสีย

หายอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง

ของ กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control), 

บุคลากรและระบบงาน (People and System), และ

เหตุการณ์ภายนอก (External)

     ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ได้จำาแนกประเภท

ของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ดังนี้ ความเสี่ยงจากการ

ทุจริตจากภายในเป็นความเส่ียงที่เกิดจากการทุจริตของ

บุคคลภายในองค์กรเพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก

การทุจริตดังกล่าวตกแก่พวกพ้องความเสี่ยงจากการ

ทุจริตจากภายนอกเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต

ของบุคคลภายนอกองค์กรแต่ก่อให้เกิดความเสียหาย

โดยตรงต่อสถาบันการเงินความเส่ียงจากการจ้างงาน 

และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจ้างงานที่ไม่เหมาะสมการ

จ่ายค่าตอบแทนหรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็น

ธรรม ยังรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกำาหนด

มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
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การควบคุมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีไม่เพียง

พอจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเน่ืองมา

จากโรคภัยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเน่ืองมา

จากการปฏิบัติงานได้

    ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน เป็น

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ

สถาบันการเงินอันเนื่องมาจากอุบัติภัยต่างๆ ความเสี่ยง

จากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบ

คอมพิวเตอร์เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานท่ีผิด

ปกติหรือการหยุดทำางานของระบบงานด้านต่างๆ ความ

เสี่ยงจากกระบวนการทำางานเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน

จากความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน(Methodology) 

ความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงานหรือความผิด

พลาด จากการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสถาบัน

การเงินและพนักงานจากการจ้างงานภายนอกความ

เสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการดำาเนิน

ธุรกิจเป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติในการ

ดำาเนินธุรกิจ กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ และการเข้า

ถึงข้อมูลลูกค้าที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกำาหนดจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องพบว่าการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการองค์กรมี 5 ประเภท คือ

     1.  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

     2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

     3.  การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring)

     4.  การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control / 

Mitigation)

     5.  การจัดเก็บข้อมูลและรายงานความเสี่ยง (Data 

Collection and Reporting)

 2.4 แนวคิดการตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิง

ลำาดับชั้น

   เป็นที่ตระหนักกันดีอยู่แล้วว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคน

ล้วนแต่ผ่านการตัดสินใจบางคนอาจจะประสบผลสำาเร็จ

ในการตัดสินใจแต่บางคนก็อาจจะประสบผลล้มเหลว

จากการตัดสินใจที่ผิดพลาด (ระพีพรรณ พิริยะกุล, 

2545)โดยเบื้องหลังของการตัดสินใจของแต่ละคนบาง

คนใช้ประสบการณ์ของตนเองที่สั่งสมมาบางคนก็ใช้

ประโยชน์จากการเสาะหาข้อมูลรอบข้างบางคนก็ใช้วิธี

การลองผิดลองถูกในการเสาะหาข้อมูลเพื่อมาวินิจฉัย

มาประกอบการตัดสินใจนั้นบางคนก็มีรูปแบบโครงสร้าง 

(Structure) แต่บางคนก็ไม่มีรูปแบบ

    ในบรรดาวิธีการหลายๆ วิธีนั ้น มีวิธีหนึ่งที ่เป็น

ที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย คือ ว ิธ ีท ี ่ เร ียกว ่า AHP 

(Analytic Hierarchy Process)เป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนให้ดูง่ายขึ้นโดยอาศัยกระบวนการเลียนแบบ

จากพฤติกรรมของมนุษย์โดยทำาการแยกแยะองค์

ประกอบของปัญหาตามระดับและยังมีการให้น้ำาหนัก

เปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยของปัญหาในแต่ละลำาดับชั้น

ซึ่งประกอบด้วยทางเลือกต่าง ๆ  สุดท้ายจึงได้ทางเลือกที่

ต้องการ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษา

พบว่า ขั้นตอนการตัดสินใจด้วย AHP นั้น วิธีดำาเนินการ

ตัดสินใจจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้1.การ

วิเคราะห์ปัญหา(Problem)เราต้องกำาหนดปัญหาของ

เราให้ตรงประเด็น,2.ปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจ 

(Decision Component) ขั้นตอนนี้นับว่าค่อนข้างจะ

ยาก แต่ถ้าได้มีการฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ครั้งเข้าจะเกิดความ

ชำานาญในกรณีที่ไม่แน่ใจสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงาน

ที่มีส่วนในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ในการปรึกษาอาจได้ข้อมูล

มาสร้างปัจจัยได้ดีย่ิงข้ึน, และ 3. ทางเลือก (Alternatives)

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

      วิฑูรย์ สมโต (2551) ทำาการศึกษาการบริหาร

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัด

เชียงใหม่ 1)สำารวจถึงกระบวนการและวิธีการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน

จังหวัดเชียงใหม่ 2)เพื่อศึกษาลักษณะความเสี่ยงระดับ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยใน

จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค

ในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของบมจ. 

ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปได้

ดังนี้

      1) ธนาคารกรุงไทยมีกระบวนการและวิธีการบริหาร

ความเสี่ยงอยู่ในระดับเคร่งครัดกล่าวคือธนาคารกรุง
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ไทยในจังหวัดเชียงใหม่มีการกำาหนดนโยบายด้านความ

เส่ียงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระบุจุดท่ีมีความเสี่ยง

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปจนถึงระดับบริหารและ

ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของธนาคารดำาเนินการให้มี

การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมศึกษาดูงานเกี่ยว

กับการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาส่งเสริมสนับสนุน

ให้บุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อนำา

ความรู้มาพัฒนาองค์กร 

           2) ลักษณะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร

กรุงไทย พบว่า มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยเพราะ ธนาคารกรุง

ไทยมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานบริหารความ

เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

     3) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยพบว่าพนักงานของ

ธนาคารบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหา 

และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและคาดการณ์ไม่

ถึงว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร 

อัตรากำาลังไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าอุปกรณ์

ในการปฏิบัติงานขาดความพร้อมในการใช้งานและเจ้า

หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษา

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

        อังคณา ศรีสวัสดิ์ (2553) ทำาการศึกษาการยอมรับ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส่งผล

ต่อโอกาสที่เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัท

บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำากัด(บสก.).เพื่อ

ศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส่ง

ผลต่อโอกาสที่เกิดความ เสี่ยงด้านปฏิบัติการ และศึกษา

ลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อโอกาสท่ีเกิดความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการ ผลการวิจัย พบว่า 

     บสก. มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

การปฏิบัติบางครั้งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ใน

ด้านกำาหนดนโยบายด้านกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ

การและด้านระบบสนับสนุนมีระดับการปฏิบัติบาง

ครั้งเช่นกัน ส่วนด้านธรรมาภิบาลในองค์กรมีระดับการ

ปฏิบัติประจำา/สม่ำาเสมอ 

     โอกาสที่เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสก. 

พบว่ามีโอกาสที่เกิดความเสี่ยงในระดับปานกลาง ทั้งใน

ด้านความเสี่ยงที่เกิดจากตัวบุคคล ด้านความเสี่ยงที่เกิด

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานและด้านความเส่ียงที่เกิดจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่

สำาคัญที่สุดในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของ 

บสก. พบว่าพนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

      ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน บสก. เฉพาะ

ในด้านสถานที่ปฏิบัติงานที่ต่างกันส่งผลต่อโอกาสที่

เกิดความเส่ียงด้านปฏิบัติการแตกต่างกันทั้งในด้าน

ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวบุคคลด้านความเสี่ยงที่เกิด

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานและด้านความเสี่ยงที่เกิด

จากเทคโนโลยีสารสนเทศจากผลการศึกษาพบว่า 

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการรวมถึง

ความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและมีผลกระ

ทบต่อพนักงานทุกระดับใน บสก. จึงควรสร้างพื้นฐาน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้แก่พนักงานมากยิ่ง

ขึ้นรวมถึงการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความเสี่ยง พร้อมทั้ง

เตรียมการรับมือกับความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการและ

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรโดยคำานึง

ถึงระดับความ เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
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       การสร้างโมเดล (ดังแสดงในแผนภาพ) ทำาเพื่อ

จุดประสงค์ที่จะนำาเสนอข้อเท็จจริงในการตัดสินใจบาง

ครั้งวิธีการอาจจะซับซ้อน ซึ่งทำาให้จำากัดการนำาโมเดล

น้ีไปใช้ในหลายองค์กรอย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือ

ต่าง ๆ เช่น Flow chart ตาราง ปัญหาก็อาจจะถูกสรุป

และนำาเสนอในแนวทางขององค์กรเองหลักการทั่วไป

ของโมเดลนี้ มีข้อสำาคัญที่ต้องจดจำาไว้ว่าโมเดลเป็นส่วน

หนึ่งที่มุ่งหมายที่จะสะท้อนความจริงโมเดลนี้ยินยอม

เพียงแค่การตัดสินใจท่ีเหมาะสมภายใต้กรอบงานเฉพาะ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรความรู้ที่จำากัดหรือเอน

เอียงมีผลอย่างมากต่อความถูกต้องของโมเดลการคัด

เลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจสถาบันการ

เงินและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรบวกกับคำาถามที่เหมาะสม 

สามารถเพิ่มประสิทธิผลของโมเดลได้มากความเอน

เอียงและอคติเป็นเรื่องปกติสำาหรับการตัดสินใจในเรื่อง

ต่าง ๆ ความเอนเอียงและอคติจะลดลงไปเมื่อใช้เทคนิค 

AHPเพราะมีการนำาคำาถามมาตรวจสอบก่อนและจัด

ทำาคำาจำากัดความของหลักเกณฑ์ทั้งหลักเกณฑ์ย่อยและ

ทางเลือกต่าง ๆ อย่างชัดเจน

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรของ

ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐและบริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศไทย สถาบันการเงินที่ผู้

วิจัยได้เลือกนำามาศึกษาประกอบไปด้วย  

1) ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารไทย

พาณิชย์ จำากัด (มหาชน), 2) ธนาคารพาณิชย์ขนาด

กลาง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคาร

ธนชาติ จำากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด 

(มหาชน), 3) ธนาคารรัฐบาล ได้แก่ ธนาคารออมสิน, 

4) ธนาคารกลาง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, และ 

5) บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ทหารไทย จำากัด

   โดยมีหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ตอบ

คำาถามของการเปรียบเทียบเป็นคู่ด้วยเทคนิคการ

ตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำาดับชั้น(AHP)ดังนี ้1)

ประสบการณ์ด้านธุรกิจของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญต้อง

มีประสบการณ์การทำางานในสายการเงินธุรกิจธนาคาร 

หรือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การเงินการธนาคารเป็นเวลาอย่างน้อย5 ปี, 2) ตำาแหน่ง

งานของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญต้องมีตำาแหน่งงานระดับ

หัวหน้างานขึ้นไป คือมีสายการบังคับบัญชา มีผู้ใต้บังคับ

บัญชา เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน หรืองบประมาณ 

เป็นผู้ดูแลหน่วยงานในภาพรวมเรื่องของการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการฟังชั่นใดฟังชั่นหนึ่งหรือเป็น

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Special List) ของการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร, และ 3) ประสบการณ์

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการองค์กรของผู้

เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรฟังชั่นใด 

ฟังชั่นหนึ่งอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรเป็นอย่างดี 

ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญพาะด้าน 

(Special list) ต้องได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ หรือ

มีใบ Certificate / License ที่รับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกี่ยว

กับปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จต่อการบริหารความเส่ียง

ด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคารมีลักษณะของ

การสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Individual Interview) 

เป็นการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษา 1 คน ต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 1 

คน โดยการตัดสินใจจัดระบบตามลำาดับชั้นสำาหรับการ

ประเมินประเภทของความเสี่ยงภายใต้การบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร 

     คำาถามการวิจัย มี 2 คำาถามการวิจัยที่กำาหนดขึ้น

เพื่อใช้ในการสนับสนุนวัตถุประสงค์การวิจัยคำาถาม

แรกเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลในการบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการองค์กร ส่วนคำาถามที่สอง เกี่ยวกับการ

ประเมินว่าปัจจัยใดที่ได้บ่งชี้ในคำาถามแรก มีผลต่อความ
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สัมฤทธิ์ผลในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ

องค์กรเครื่องมือวัดท่ีผู้ศึกษาวิจัยได้จัดทำาขึ้นโดยการ

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนสอบถามผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ครอบคลุมเนื้อหา

และวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ โดยเครื่องมือวัด

มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

ส่วนที่ 2 เครื่องมือวัดระดับความคิดเห็น โดยการให้ระดับคะแนนและการเปรียบเทียบเป็นคู่ แบ่งเป็น 7 หัวข้อ 

จำานวน 148 ข้อ ดังนี้

        หัวข้อที่ 1 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร                               จำานวน 21 ข้อ 

        หัวข้อที่ 2 ความเสี่ยงจากการทุจริต                 จำานวน 36 ข้อ

        หัวข้อที่ 3 ความเสี่ยงจากการจ้างงาน และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน              จำานวน 21 ข้อ

        หัวข้อที่ 4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน               จำานวน 21 ข้อ

         หัวข้อที่ 5 ความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์        จำานวน 29 ข้อ

        หัวข้อที่ 6 ความเสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ                     จำานวน 10 ข้อ

        หัวข้อที่ 7 ความเสี่ยงจากกระบวนการทำางาน                 จำานวน 10 ข้อ

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำานวณค่าตัวแปร

และปัจจัย

ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากกลุ่มตัวอย่าง

มาวิเคราะห์ข้อมูลและคำานวณค่าตัวแปรและปัจจัยด้วย

วิธีกระบวนการวิเคราะห์แบบลำาดับชั้น(Analytic 

Hierarchy Process: AHP) โดยตามหลักการของทฤษฎี

ของ AHP นั้นจำาเป็นต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (Thomas 

Satty, 2000)

      1.กำาหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่สนใจศึกษาและกำาหนด

ไว้ให้อยู่บนลำาดับชั้นสูงสุดในแผนภูมิ

      2.ศึกษาและกำาหนดเกณฑ์ทางเลือกเป็นตัวแปรหลัก

ที่มีลักษณะเป็นในรูปแบบนามธรรมและกำาหนดให้อยู่

ในลำาดับชั้นที่ 2 ของแผนภูมิ

 3.ทำาการศึกษาและหาปัจจัยทางเลือก(หรือปัจจัย

รอง)เพื่อเป็นปัจจัยสำาคัญในการศึกษาโดยกำาหนดให้อยู่

ในลำาดับชั้นที่ 3 ของแผนภูมิ

     4.เก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญและนำามาใส่ในโปรแกรม 

Microsoft Excel Spreadsheet โดยใส่ข้อมูลในรูป

แบบเมตริกซ์และนำาค่าการเปรียบเทียบแบบจับคู่ใน

แบบสอบถามมาใส่ในตารางโดยคู่ของตัวแปรหลักท่ี

เปรียบเทียบนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวมันเองแล้วจะได้

ค่าเท่ากับตัวมันเอง ดังนั้นจึงใส่ 1 ในการเปรียบเทียบ

ของคู่ของมันเองและค่าที่ได้นั้นจะอยู่ในรูปแบบเป็น

อัตราส่วนเช่น หากตัวแปร A : B หมายความว่าที่ตัวแปร

หลัก B มีความสำาคัญต่อตัวแปรหลัก A เท่ากับ 3:7 ตาม

ระดับหรือ Scales ที่กำาหนดไว้ 1-9 การได้มาของ

เมตริกซ์ของการเปรียบเทียบจะแสดงถึงความสำาคัญ

แบบสัมพันธ์กัน(ชอบมากหรือน้อยกว่าหรือความเหมาะ

สม) ที่ถูกตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ขนาด (Scales) 

จาก 1 – 9 ดังแสดงในตารางที่ 1

9     วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
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ตารางที ่1 ตารางเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความส าคญั 

ค่าความส าคญั นิยาม ค าอธิบาย 

1 มีความส าคญัเท่ากนั ปัจจยัทั้งสองท่ีก าลงัพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั
เท่าเทียมกนั 

3 มีความส าคญัมากกวา่
พอประมาณ 

ปัจจยัท่ีก าลงัพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั
มากกวา่ปัจจยัตวัหน่ึงพอประมาณ 

5 มีความส าคญัมากกวา่อยา่ง
เด่นชดั 

ปัจจยัท่ีก าลงัพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั
มากกวา่ปัจจยัอีกตวัหน่ึงอยา่งเด่นชดั 

7 มีความส าคญัมากกวา่อยา่ง
เด่นชดัมาก 

ปัจจยัท่ีก าลงัพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั
มากกวา่ปัจจยัอีกตวัหน่ึงอยา่งเด่นชดัมาก 

9 มีความส าคญัมากกวา่อยา่งยิง่ ค่าความส าคญัสูงสุดท่ีจะเป็นไปไดใ้นการพิจารณา
เปรียบเทียบปัจจยัทั้งสอง 

2, 4, 6, 8 เป็นค่าความส าคญัระหวา่ง
กลางของค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ค่าความส าคญัในการเปรียบเทียบปัจจยัถูกพิจารณาวา่
ควรเป็นค่าระหวา่งกลางของค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ตารางเมตริกซ์น้ีจ าเป็นตอ้งมีความสมมาตรกนั และอยูใ่นรูปแบบเสน้ทแยงมุม และขอ้มูลท่ีอยูเ่หนือเสน้ ทะแยงมุมคือขอ้มูลท่ีมา
จากแบบสอบถาม และขอ้มูลท่ีอยูใ่ตเ้สน้ทะแยงมุม คือ ขอ้มูลท่ีเป็นส่วนกลบั 

5. ท าการแปลงค่าเป็นทศนิยม เพ่ือง่ายต่อการค านวณ และท าการหาผลรวม (แลมด้าแมกซ์ : λmax) ในแนวตั้ง 
เพ่ือท่ีจะท าการหาค่าความส าคญัเฉพาะแห่งแบบถ่วงน ้ าหนกัต่อไป 

6. น าค่าท่ีแปลงเป็นทศนิยมไปหารกบัผลรวมในแนวตั้งของแต่ละช่องในตารางจะไดค้่าท่ีเป็นถ่วงน ้ าหนัก เม่ือได้
ครบทุกช่องของเมตริกซ์แลว้ท าการหาค่าความส าคญัเฉพาะแห่ง โดยการหาผลค่าเฉล่ียแนวนอนของแถว ค่าทีมีค่าสูงสุดในช่อง
นั้นคือค่าท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 

7. หาค่าความส าคญัในล าดบัชั้นถดัมา โดยใชห้ลกัการเดียวกนัในขั้นตอนท่ี 4-6 และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง และ 
อตัราส่วนความสอดคลอ้งดว้ยการน าเอาค่าผลรวมในตวัแปรหลกั หารดว้ยค่าผลรวมในแนวนอน จะไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(CI : Consistency Index) เม่ือไดค้่าแลว้น ามาหาดว้ยค่า ดชันีการสุ่มซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานท่ีก าหนดโดย Saaty โดยค่า CI มาตรฐาน
น้ีจะข้ึนอยู่กบัจ านวนตวัแปรหลกัท่ีใชใ้นงานวิจยั ค่าอตัราส่วน ความสอดคอ้ง (CR : Consistency Ratio) ตามหลกัทฤษฎีของ 
AHP นั้น ค่า CR ไม่ควรเกิน 0.1 จึงจะถือวา่มีความเช่ือมัน่ไดจ้ากงานวจิยั 
 
 
 
 

         5. ทำาการแปลงค่าเป็นทศนิยมเพื่อง่ายต่อการ

คำานวณและทำาการหาผลรวม(แลมด้าแมกซ์ :  max) 

ในแนวตั้ง เพื่อที่จะทำาการหาค่าความสำาคัญเฉพาะแห่ง

แบบถ่วงนำ้าหนักต่อไป

         6. นำาค่าที่แปลงเป็นทศนิยมไปหารกับผลรวม

ในแนวตั้งของแต่ละช่องในตารางจะได้ค่าท่ีเป็นถ่วงน้ำา

หนัก เมื่อได้ครบทุกช่องของเมตริกซ์แล้วทำาการหาค่า

ความสำาคัญเฉพาะแห่ง โดยการหาผลค่าเฉลี่ยแนวนอน

ของแถว ค่าทีมีค่าสูงสุดในช่องนั้นคือค่าที่มีความสำาคัญ

มากที่สุด

         7. หาค่าความสำาคัญในลำาดับชั้นถัดมาโดยใช้

หลักการเดียวกันในขั้นตอนที่ 4-6 และหาค่าดัชนีความ

ตารางเมตริกซ์นี้จำาเป็นต้องมีความสมมาตรกัน และอยู่ในรูปแบบเส้นทแยงมุม และข้อมูลที่อยู่เหนือเส้น ทะแยงมุมคือข้อมูลที่มาจาก

แบบสอบถาม และข้อมูลที่อยู่ใต้เส้นทะแยงมุม คือ ข้อมูลที่เป็นส่วนกลับ

สอดคล้องและอัตราส่วนความสอดคล้องด้วยการนำา

เอาค่าผลรวมในตัวแปรหลักหารด้วยค่าผลรวมในแนว

นอนจะได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (CI : Consistency 

Index) เม่ือได้ค่าแล้วนำามาหาด้วยค่า ดชันีการสุ่มซึ่งเป็น

ค่ามาตรฐานที่กำาหนดโดย Saaty โดยค่า CI มาตรฐาน

นี้จะข้ึนอยู่กับจำานวนตัวแปรหลักที่ใช้ในงานวิจัยค่า

อัตราส่วนความสอดค้อง (CR : Consistency Ratio) 

ตามหลักทฤษฎีของ AHP นั้น ค่า CR ไม่ควรเกิน 0.1 จึง

จะถือว่ามีความเชื่อมั่นได้จากงานวิจัย
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4.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล
           จากการวิเคราะห์ผลงานวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคารสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

12 
 
4.  ผลการวจิยัและอภิปรายผล 

           จากการวิเคราะห์ผลงานวิจยัและการอภิปรายผลการวิจัยของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
องคก์รในธุรกิจธนาคารสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 

ตารางที ่2 ผลเฉลีย่ค่าความส าคญัของตวัแปรหลกัทีส่่งผลต่อการบริหารความเส่ียงด้านปฏบิัตกิารองค์กร 

ตวัแปรหลกั ค่าความส าคญั ล าดบัความส าคญั 

A: ความเส่ียงจากการทุจริต 0.2297 1 

B: ความเส่ียงจากการจา้งงานและความปลอดภยัในสถานท่ี
ปฏิบติังาน 

0.1354 6 

C: ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของทรัพยสิ์น  0.1387 5 

D: ความเส่ียงจากการขดัขอ้งและหยดุชะงกัของระบบงาน
และระบบคอมพิวเตอร์  

0.1874 2 

E: ความเส่ียงจากลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์และวธีิปฏิบติัในการ
ด าเนินธุรกิจ  

0.1444 4 

F: ความเส่ียงจากกระบวนการท างาน 0.1644 3 

จากตารางท่ี 2 ปัจจัยหลกัทั้ ง 6 ปัจจัยภายใตก้ารบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการองค์กรทั้ ง 6 ด้านผูเ้ช่ียวชาญให้
ความส าคญักบัความเส่ียงจากการทุจริตเป็นอนัดบัแรกเพราะสามารถสร้างความเสียหายทั้งตวัเงินและช่ือเสียงอยา่งรุนแรงใหก้บั
ธนาคาร อีกทั้ง 2 ปัจจยัเก่ียวขอ้งกนัคือ เม่ือเกิดแลว้ผลกระทบสูงและโอกาสการเกิดก็สูงอาจถึงขั้นท าให้ธนาคารปิดกิจการลงได้
ในระยะเวลาอนัสั้น เพราะธุรกิจจ านวนมาก มุ่งเนน้ท่ีจะสร้างผลประกอบการ แต่ขาดการวางแผนควบคุมรับมือกบัความเส่ียง
และความเสียหายจากการทุจริต เห็นไดจ้ากกรณีท่ีเกิดข้ึนทั้งในไทยและในต่างประเทศท่ีบริษทัตอ้งสูญเสียก าไรท่ีสะสมมาตลอด
ทั้งปี เพียงเพราะการทุจริตคร้ังเดียว บางบริษทัถูกด าเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจนขาดทุนถึงขั้นปิดกิจการ หรือตอ้งขอเพ่ิม
ทุนจากผูถื้อหุ้นเพ่ือให้บริษทัอยูร่อด บางบริษทัอาจมีการทุจริตท่ีไม่รุนแรง แต่ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร ท าให้
บริษทัขาดความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่จากผูถื้อหุน้ และผูล้งทุน  

การทุจริตถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลและมี
แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับองคก์ร ท่ีควรใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริต 
ประกอบดว้ยการป้องกนั (Prevention) การตรวจจบั (Detection) การสืบสวน (Investigation) และแผนการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ 
(Recovery) ท่ีสามารถช่วยลดความเส่ียงและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์รได ้ 

       จากตารางที่ 2 ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัยภายใต้

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรทั้ง 6 ด้าน

ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงจากการทุจริต

เป็นอันดับแรกเพราะสามารถสร้างความเสียหายท้ัง

ตัวเงินและชื่อเสียงอย่างรุนแรงให้กับธนาคารอีกทั้ง2 

ปัจจัยเกี่ยวข้องกันคือเมื ่อเกิดแล้วผลกระทบสูงและ

โอกาสการเกิดก็สูงอาจถึงขั้นทำาให้ธนาคารปิดกิจการลง

ได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะธุรกิจจำานวนมาก มุ่งเน้น

ที่จะสร้างผลประกอบการแต่ขาดการวางแผนควบคุม

รับมือกับความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต 

เห็นได้จากกรณีที่เกิดข้ึนท้ังในไทยและในต่างประเทศที่

บริษัทต้องสูญเสียกำาไรที่สะสมมาตลอดท้ังปีเพียงเพราะ

การทุจริตครั้งเดียวบางบริษัทถูกดำาเนินคดีฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายจนขาดทุนถึงขั้นปิดกิจการ หรือต้องขอเพิ่ม

ทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทอยู่รอด บางบริษัทอาจมี

การทุจริตที่ไม่รุนแรงแต่ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ขององค์กร ทำาให้บริษัทขาดความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่น

จากผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน 

       การทุจริตถือเป็นปัญหาที่สำาคัญในการดำาเนิน

ธุรกิจซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายได้อย่าง

มหาศาลและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเป็น

เรื่องสำาคัญสำาหรับองค์กรที่ควรให้ความสำาคัญกับการ

บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตประกอบด้วย

การป้องกัน (Prevention) การตรวจจับ (Detection) 

การสืบสวน(Investigation) และแผนการฟ้ืนคืนสู่สภาพ

ปกติ (Recovery) ท่ีสามารถช่วยลดความเสี่ยงและความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ 
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          ปัจจัยย่อยภายใต้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละ

ด้าน ความเสี่ยงจากการทุจริตผู้เชี่ยวชาญให้ความสำาคัญ

กับปัจจัยการเฝ้าระวังและการตรวจสอบมากท่ีสุดเพื่อ

ให้พนักงานที่คิดจะทำาทุจริตไม่กล้าทำาผิด อีกทั้งสามารถ

ตรวจเจอการทุจริตได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ปัจจุบันการ

ทุจริตในรูปแบบของนโยบายและการประพฤติผิดใน

องค์กรยังคงเป็นปัญหาและความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง

เฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความกดดันของปัญหาทางธุรกิจที่

เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้การควบคุมภายในอาจอ่อนแอลง

และทำาให้เกิดโอกาสในการทุจริตได้

       การทุจริตในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดมักจะ

เกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต (The 

Fraud Triangle) 1) ความต้องการและแรงจูงใจ 2) 

โอกาส และ 3) ความมีเหตุมีผลและความซื่อสัตย์ แค่

ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ก็สามาถกระตุ้นให้ พนักงานกระทำา

ทุจริตได้ ดังนั้นการปิดโอกาสในการก่อการทุจริต โดย

การเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในน้ันจะเป็นการ

สร้างเกราะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดีผู้บริหาร

ระดับสูงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วต่อผลกระทบ

จากการทุจริตต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นจากระดับไหนใน

องค์กรแต่พนักงานระดับกลางและระดับล่างนั้นอาจมี

ความไม่ชัดเจนต่อผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น Tone at 

the top จึงต้องมีความชัดเจนและควรมุ่งเน้นการเสริม

สร้างจิตสำานึกให้กับพนักงานทุกระดับ ดั่งเห็นตรงกัน

ว่าองค์ประกอบหลักของการบริหารความเส่ียงจากการ

ทุจริตมี 3 ขั้นตอนที่สำาคัญได้แก่

        1) การป้องกัน (Prevention) การพิจารณาความ

เสี่ยงจากการทุจริตและหาวิธีป้องกันผ่านระบบการ

ควบคุมภายใน เพื่อไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้นมีการจัดฝึก

อบรมให้กับพนักงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องการ

ส่งสัญญาณว่ามีการเฝ้าติดตามปัญหาการทุจริตถึงแม้จะ

เป็นเรื่องเล็กน้อยบางบริษัทได้มีการจัดทำา Corporate 

Intelligence เพื่อตรวจสอบเฝ้าติดตามและเก็บข้อมูล

ในเรื่องของการดำาเนินชีวิตประจำาวันของพนักงานและ

ฝ่ายบริหารกันเลยทีเดียว

        2) การตรวจจับ(Detection)การพบทุจริต

ภายในองค์กรมักจะมาจากการให้ข้อมูลของพนักงาน 

Whistle blowingจึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเเจ้งการ

ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงควรจะต้องมีหลายช่องทางการ

ติดต่อที่สำาคัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสามารถรักษาความ

ลับและรับรองความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้

        3) การตอบสนอง (Response ) ในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวดพนักงานที่ทุจริตจะต้อง

รับผิดชอบและถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีเพื่อเป็นการส่ง

สัญญาณถึงความจริงจังของฝ่ายบริหารขั้นตอนการ

สืบสวนและการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปต้องมี

ความชัดเจนและยุติธรรมเพ่ือป้องกันการถูกฟ้องกลับ

ว่ามีการกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องประเด็นที่น่าสนใจอีก

ประการหนึ่งคือสัญญาณเตือนภัยต่างๆซึ่งอาจนำาไปสู่

การทุจริตเช่นการจัดโครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยาก

ต่อการตรวจสอบการมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนใน

ประเทศที่ไม่โปร่งใสการ ขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่านคณะ

กรรมการ การมีอำานาจเบ็ดเสร็จในการกระทำาธุรกรรม

ในนามบริษัทแต่เพียงผู ้ เดียวคณะกรรมการบริษัท

ถูกจำากัดอำานาจในการควบคุมดูแลการเชื่อใจและมอบ

หมายความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว

โดยขาดการตรวจสอบ การขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี 

ขาดการป้องกันในการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในที่เพียงพอเป็นต้น

 ความเสี่ยงจากการจ้างงานและความปลอดภัยใน

สถานที่ปฏิบัติงานผู้เช่ียวชาญให้ความสำาคัญที่สุดกับ

ปัจจัยการช้ีบ่งอันตรายการประเมินความเส่ียงและการ

ควบคุมระดับความเสี่ยงที่ทำางานการชี้บ่งอันตรายและ

ประเมินความเส่ียงเป็นเครื่องมือที่มีความสำาคัญตัวหน่ึง

ที่จะใช้ในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในการทำางานและ

สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะจัดการกับอันตรายที่มี

อยู่อย่างไรดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติ

งานทุกคนซึ่งก็มีหลากหลายเทคนิคให้เลือกใช้กันตาม

ลักษณะของสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค 

Job Safety Analysis (JSA) Hazard and Operability 

Study (HAZOP) Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA ) ขั้นตอนหลักๆ ที่เราใช้ในกระบวนการนี้ ที่เราๆ 
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ท่านๆ รู้กันก็จะมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การชี้ บ่งอันตราย 

(Hazard Identification), การประเมินความเสี่ยง (Risk 

Assessment), และการควบคุมความเสี ่ยง (Hazard 

Control) มีแนวทางดังนี้

        1) ชี้บ่งอันตราย (Identify the hazard) เป็นสิ่ง

แรกที่ต้องทำาเพื่อหาว่าคนทำางานมีโอกาสได้รับอันตราย

อะไรบ้าง เรื่องนี้ต้องระวัง เพราะว่ามีความเป็นไปได้สูง

ที่เราจะมองข้ามอันตรายเหล่าน้ีไปเน่ืองจากความคุ้น

เคยกับสภาพที่เป็นอยู่ 

        2) สรุปออกมาว่าใครอาจจะได้รับอันตรายบ้าง

และจะได้รับอันตรายอย่างไร (Decide who might be 

harmed and how) หัวข้อนี้ต้องชัดเจนว่าใครที่อาจจะ

ได้รับอันตรายบ้าง ซึ่งจะเป็นผลดีในการจัดการกับความ

เสี่ยง เพราะถ้าเรารู้ว่าใครจะได้รับอันตรายบ้าง เราก็

สามารถที่จะป้องกันอันตรายต่อคนเหล่านั้นได้

   ความเสี ่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินผู้

เชี่ยวชาญให้ความสำาคัญกับปัจจัยการจัดการความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกมาก

ที่สุดทางเลือกที่ต้นทุนน้อยที่สุดลดระดับความเสี่ยงได้

มากที่สุดสามารถจัดการความเสี่ยงได้จริงเห็นเป็นรูป

ธรรมจึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของ

ธนาคารความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของ

ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน

กับปัจจัยการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจ

สำาคัญที่สุดเพื่อให้รู้สถานะขององค์กรว่าสิ่งที่ต้องดำาเนิน

การเมื่อเหตุการณ์หยุดชะงักเพื่อให้ธนาคารกลับมาส่ง

มอบผลิตภัณฑ์บริการได้ตามกำาหนดเป้าหมาย เพื่อให้

ลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง 

และได้รับผลกระทบน้อยที่สุดความเสี่ยงจากลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ

ให้คะแนนกับปัจจัยการบริหารความเสี่ยงลูกค้าสำาคัญ

ที่สุดเพราะเป็นปัจจัยท่ีรวมรายละเอียดของปัจจัยอื่น 

จึงทำาให้ป้องกันความเสี่ยงจากลูกค้าได้ดีกว่าปัจจัยอื่น ๆ

  ความเสี่ยงจากกระบวนการทำางานผู้เชี่ยวชาญให้

คะแนนความสำาคัญกับปัจจัยการประเมินตนเอง 

เนื่องจากการจะป้องกันความเสี่ ยง ท่ีจะเกิดจาก

กระบวนการทำางานต้องทำาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่ความ

เส่ียงจะเกิดจึงต้องทำาการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบถึง

สถานะ การป้องกันและการควบคุมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

แต่เนื่องจากทุกปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง

และต่อเนื่องกันต้องทำาทุกปัจจัยไม่สามารถตัดปัจจัย

ใดย ปัจจัยหนึ่งออกไปได้จึงจะทำาให้การบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล ธนาคารสามารถ

จัดลำาดับความสำาคัญในการปรับปรุงการจัดสรรงบ

ประมาณการให้ความสำาคัญถึงปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลัก

ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดกับการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการองค์กรในแต่ละด้าน

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
         จากการวิเคราะห์ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัยภายใต้

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร (ดังแสดง

ในตารางที่ 2) พบว่า ความเสี ่ยงจากการทุจริต เป็น

ปัจจัยหลักที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าสำาคัญที่สุด

สำาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรใน

ธุรกิจธนาคารให้สัมฤทธิ์ผล แต่ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัย

นั้นเป็นองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการองค์กร ซึ่งไม่สามารถตัดปัจจัยใดออกไปจาก

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการองค์กรได้ซ่ึงค่า

คะแนนความสำาคัญก็มีคะแนนที่ใกล้เคียงกันหมายถึง

ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัยนั้นส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล

       จากการวิเคราะห์ ปัจจัยย่อยภายใต้การบริหาร

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการองค์กรในแต่ละด้านจะเห็นได้

ว่าแต่ละปัจจัยย่อยนั้นมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน ไม่

สามารถตัดปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่งออกไปจากการบริหาร

ความเสี่ยงในแต่ละด้านได้ซึ่งค่าคะแนนความสำาคัญก็

มีคะแนนที่ใกล้เคียงกันน่ันหมายถึงปัจจัยย่อยแต่ละ

ปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ด้านนั้น ส่งผล

ให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านสัมฤทธิ์ผลเพียง

แต่ธนาคารควรจัดลำาดับความสำาคัญในการดำาเนินการ 

จัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้

ความสำาคัญตามลำาดับในแต่ละปัจจัย เพื่อให้การบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
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        จากงานวิจัยการประเมินปัจจัยท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จ

ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจ

สถาบันการเงินผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้การบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลต้องมอง

ว่ามีจุดใดบ้างที่ควรระวังและป้องกันไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่องาน การบริหารความเสี่ยงที่ดีในองค์กรจะ

เกิดขึ้นได้ต้องมีกรอบนโยบายท่ีชัดเจนจากฝ่ายบริหาร 

ต้องได้รับการสนับสุนนและส่งเสริมอย่างจริงจังเป็นรูป

ธรรมในแง่ของฝ่ายงานถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือก็จะ

ทำาให้การดูแลความเสี่ยงทำาได้ยากนอกจากน้ีเราต้องมี

เคร่ืองมือในการดูแลความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพใช้งาน

ได้จริง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสัมฤทธิ์ผลสุดท้าย

ก็คือวัฒนธรรมขององค์กรเรื่องน้ีสำาคัญมากและเป็น

ส่วนที่จะทำาให้งานบริหารความเสี่ยงเดินไปได้ด้วยดี ถ้า

พนักงานตระหนักร้วู่างานท่ีเขาทำามีความเสี่ยงอะไรแฝง

อยู่และหาวิธีการที่จะป้องกันแก้ไขล่วงหน้าก็จะทำาให้

งานของสถาบันการเงินไปถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น 

อีกทั้งความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยความเสี่ยงเปลี่ยน

ไปตามโลกอาจจะด้วยการส่ือสารเทคโนโลยีหรือตัวแปร

ต่าง ๆที่เข้ามามากขึ้น เลยทำาให้ความเสี่ยงลามได้เร็ว ใน

แง่ดีคือเครื่องมือที่ใช้ตรวจความเสี่ยงก็พัฒนาขึ้นด้วย 

  ขอ้ดีของการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แบบ

ลำาดับชั้น (AHP) คือสามารถที่จะชี้ลำาดับความสำาคัญ

ของปัญหาหรือปัจจัยจากการวิ เคราะห์ปัจจัยไ ด้

(Factor Analysis) กล่าวคือ จากปัจจัยความเสี่ยงหลัก

ทั้ง 6 ด้าน ความเสี่ยงจากการทุจริตมีความสำาคัญและ

ส่งผลมากที่สุดสำาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

การองค์กรในธุรกิจสถาบันการเงิน ดังนั ้นในอนาคต

หากมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในองค์กรท่ีส่ง

ผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรก็อาจ

ชี้ความสำาคัญของ แต่ละปัจจัยต่างออกไปจากผลงาน

วิจัยนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหา

และลำาดับความสำาคัญของปัจจัยได้อย่างตรงประเด็น

ผู้วิจัยขอเสนอให้ใส่ค่าคะแนนเพื่อประเมินน้ำาหนักใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

     กล่าวโดยสรุปคือ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

การองค์กรให้สัมฤทธิ์ผล ควรมองเป็นภาพรวมในหน่วย

งานที่เกิดความเสี่ยง ปัจจุบันทางทีมงานด้านการบริหาร

ความเส่ียงสนใจแต่การแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะเรื่อง

แต่ละเรื่องไป การแก้ปัญหาควรแก้ปัญหาเป็นภาพรวม

ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอย่างแท้จริงในกระบวนการของการ

บริหารความเส่ียงผู้เชี่ยวชาญให้ความสำาคัญกับนโยบาย

ไม่มากนักเพราะมีนโยบายมีกระบวนการก็ไม่สามารถ

ทำาได้หากผู้บริหารไม่ให้ความสนใจหรือเห็นความสำาคัญ 

ส่ิงที่ ผู้เช่ียวชาญให้ความสำาคัญคือความมุ่งมั่นของผู้

บริหารถ้าผู้บริหารให้ความสนใจตั้งใจในการบริหาร

อย่างแท้จริงพนักงานตระหนักถึงความสนใจและตั้งใจนี้ 

ก็สามารถบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติบัติการองค์กร

ได้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริงการบริหารความเสี่ยงจาก

การทุจริตถึงมีแผนการควบคุมการทุจริตแบบเบ็ดเสร็จ

สถาบันทางการเงินก็ไม่สามารถหยุดการทุจริตได้ เพราะ

การทุจริตนั้นมีรูปแบบที่แปลกใหม่อยู่เสมอและบาง

ครั้งการทุจริตก็ไม่มีอยู่ในแผนที่ธนาคารได้เตรียมไว้

         การประชาสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อยำ้าเตือนถึงผล

กระทบที่ ไ ด้รับจากการกระทำาทุจริตนั้นถึงแต่ละ

สถาบันทางการเงินจะไม่ค่อยดำาเนินการในประเด็น

นี้แต่สื่อมวลชนและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการ

ประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้อยู่แล้ว ความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยของทรัพย์สิน หากการกำาหนดกรอบ เป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะทำาให้การกำาหนดทางเลือก

ในการดำาเนินการสำาหรับการจัดการความเสี่ยงการ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกเหล่า

น้ันชัดเจนและง่ายขึ้น ความเสี่ยงจากการขัดข้องและ

หยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์เม่ือเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีคำาสั่งจากผู้บริหารออกมาเพื่อให้

ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตนั้นได้ทันท่วงที ความเสี่ยงจาก

การจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยความเป็นผู้นำาของผู้บริหารระดับสูงและความมุ่ง

มั่น ผู้บริหารเป็นปัจจัยที่อาจเป็นทั้งผู้ผลักดัน เป็นปัจจัย

ที่สำาคัญแต่อาจไม่ มีความแน่นอนว่าจะมีความสมำ่าเสมอ

ต่อเนื่องหากผู้บริหารส่ังย่อมเกิดความเปล่ียนแปลงใน

ทันทีแต่หากส่ังบ่อยพนักงานจะให้ความร่วมมือตำ่าลง 

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์     14 



คำาสั่งของผู้บริหารในเรื่องความปลอดภัยคงมีไม่บ่อยนัก 

เว้นแต่ธนาคารกำาลังสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายความ

เสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำาเนิน

ธุรกิจ ปัจจัยการจัดให้แสดงตนเป็นปัจจัยที่สำาคัญเพราะ

มีหลักเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยและอื่นๆที่

ต้องปฏิบัติตาม ความเสี่ยงจากกระบวนการทำางาน หาก

ธนาคารสามารถดำาเนินการปัจจัยการติดตามการปฏิบัติ

งานไว้ได้ดี จะทำาให้ภาพของปัจจัยดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

เห็นภาพรวมของสถานะความเสี่ยงและสภาพแวดล้อม

ของการควบคุมในปัจจุบันได้ชัดเจน

  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยโดยวิธีการวิเคราะห์เชิง

ลำาดับชั้น (AHP) และใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารของ

องค์กรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผลงานวิจัยจะเน้นและ

มุ่งตรงต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับทราบมุมมอง อุปสรรค ปัจจัย

ที่สำาคัญ ข้อเสนอแนะที่จะทำาให้การบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผลได้อย่างตรงประเด็น 

แต่อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเพียงความคิดเห็นในมุมองผู้

บริหารเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอ

การวิจัยในเชิงปริมาณ (Empirical Research) โดย

กลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามนอกจากผู้บริหารแล้ว ควร

เพ่ิมผุ้บริหารชั้นต้นผู้ปฏิบัติงานเข้าไปแล้วนำาผลลัพธ์มา

เพิ่มเติมในงานวิจัยเพ่ือท่ีจะเข้าใจปัญหาของการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรได้หลากหลายแง่มุม

มากขึ้นการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรใน

ธุรกิจธนาคารมีความแตกต่างกันบ้างบางประการใน

ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐบาล ในการวิจัยครั้งต่อ

ไปผู้วิจัยขอเสนอให้มีการวิจัยให้คลอบคลุมท้ังธนาคาร

พาณิชย์และธนาคารรัฐบาล เพื่อนำาผลที่ได้มาศึกษาถึง

จุดแข็งของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธนาคารรัฐบาล

          ประโยชน์เพิ่มเติมจากงานวิจัยครั้งนี้ จะทำาให้ทราบ

ว่าปัจจัยใดภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

องค์กรทั้งหกประเภทส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการองค์กรในสถาบันการเงินในประเทศไทย

สัมฤทธ์ิผลเมื่อทราบว่าปัจจัยใดคือปัจจัยที่สำาคัญที่สุด

ที่ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

สัมฤทธิ์ผล สถาบันการเงินจะได้ทำาการตรวจสอบปัจจัย

ด้านนั้น และทำาการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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