
 

 

 

 TRIS CORPORATION LIMITED 

www.tris.co.th 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ในยุค Disruption ส่ิงที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นกังวลมากที่สุดคือ 

ความเสี่ยงที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ปิดกิจการหรือล้มละลาย

เนื่องจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น การแข่งขันใน

รูปแบบใหม่ เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมที่พลิกโฉมอุตสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าหรือตลาดอย่างรวดเร็ว 

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 1 ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวลง

เพราะ ไม่ ได้คาดการณ์ ถึงความเสี่ยงและผลกระทบหรือ 

ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างที่เห็น 

ได้ ชัดคือบริษัท Amazon (ผู้บุกเบิกธรุ กิจการขายหนังสือ  

on-line) ซ่ึงท าให้ร้านขายหนังสือส่วนใหญ่ทั่วโลกต้องขาดทุน

และปิดตัวลงในที่สุดในเวลาเพียงไม่ก่ีปี  

ตัวอย่างใกล้ตัวและเป็นปัจจุบันมากที่สุดคือการระบาดของเช้ือ 

COVID-19 ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่รัฐบาลของทุกประเทศ องค์กร

ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนคาดไม่ถึง ถึงแม้หลาย

ประเทศจะเคยมีประสบการณ์จากการระบาดของ SARS  

ในราวปี 2003 ซ่ึงระบาดในกว่า 20 ประเทศและมีผู้เสียชีวิตราว 

700 กว่าราย โชคดีที่สามารถควบคุมการระบาดได้ภายในเวลา 

1-2 ปีเท่านั้น2 ซ่ึงเทียบไม่ได้กับการระบาดของเช้ือ COVID-19  

โดยขณะนี้มีการระบาดในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเช้ือ

กว่า 60 ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า 1.5 ล้านคนทั่วโลก3  

ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมหันต์ต่อทุกภาคส่วนในด้านเศรษกิจและ

การสาธารณสุขในระดับโลก ระดับประเทศและระดับองค์กร 

รวมทั้งชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลก4  

ในเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบจึงเป็นเรื่องที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องให้ความส าคัญมากข้ึน นั่นคือ

การรวบรวมและใช้ข้อมูลต้องให้ครอบคลุมประเด็นที่กว้างและหลากหลายมากข้ึนตามส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือระบุความเสี่ยงที่อาจคาดไม่ถึงและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงใน

หลายองค์กร การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้กลายเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) นอกจากนี้ ISO Standards ที่ออกตั้งแต่ 

ปี 2015 จนถึงปัจจุบันเช่น ISO 9001:20155 ได้ก าหนดให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ

กระบวนการต่างๆ ในระบบปฎิบัติการ  

Risks ใกล้ตัวท่ีคาดไม่ถึง 
ธนัวาคม 2020 ⚫ Knowledge Management ⚫ 
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ดังนั้นการบริหารความเส่ียงจึงเป็นส่ิงที่ไม่ใช่ทางเลือกแต่ต้องท า โดยต้องมีการวิเคราะห์ความเส่ียงให้รอบด้านทั้ง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติการ (Operational Risk) อย่างมีดุลยภาพระหว่างการบริหารจัดการด้านบุคลากร (People) กระบวนการ

ท างาน (Process) และเทคโนโลยี (Technology) อย่างไรก็ตาม แม้องค์กรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์เรื่องการ

วิเคราะห์ความเส่ียงอย่างรอบด้านและมีดุลยภาพ ก็ยังควรพิจารณาเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงส าคัญ คือ 

ความเสี่ยงในด้านความรู้ (Knowledge Risks) 

Knowledge Risks เป็นเรื่องใหม่ซ่ึงองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบหรือไม่ตระหนักถึงความส าคัญ แม้แต่ในองค์กร 

ที่ก าลังด าเนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งที่ความรู้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา 

ที่ส าคัญขององค์กร โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นสมรรถนะหลัก (Core competency) ดังนั้น การตระหนักถึงความส าคัญ

และการมีความเข้าใจเก่ียวกับ Knowledge Risks รวมทั้งการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

ผนวกกับการเตรียมแนวทางการลดความเสี่ยงจึงอาจช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จากความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ยั่งยืนมากข้ึน 

 

 

 

ซ่ึงสามารถแบ่ง Knowledge Risks ตามต้นก าเนิดเป็น 3 กลุ่มคือ 

1. Knowledge Risks ทีเ่กดิจากคน  
 

ซ่ึงเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของคน สังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา เช่น การหวงความรู้ การไม่แบ่งปัน
ความรู้ให้คนอื่น การยึดติดกับความรู้เก่าที่ล้าสมัย การลืมหรือไม่ใส่ใจกับความรู้ที่ต้องใช้ การขาดความรู้หรือ
ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน การลืมหรือไม่ใส่ใจกับความรู้ 
 

2. Knowledge Risks ทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
  
เช่น cybercrime การเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย (Hack), software ที่ล้าสมัย  
การเผยแพร่สารสนเทศที่เป็นเท็จ (Fake information) ใน social media 

 

3. Knowledge Risks ทีเ่กดิจากการท างานประจ าหรอืการปฎบิตักิารขององคก์ร  
 

เช่น การไม่ใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน องค์กรขาดความรู้ที่จ าเป็นต้องมี ความสัมพันธ์ที่  
ไม่ดีกับคู่ค้า การแบ่งปันความรู้ให้คู่ค้าจนคู่ค้าเก่งข้ึนแต่องค์กรตนเองสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน 
การสูญเสียความรู้ส าคัญให้กับองค์กรภายนนอกที่รับท างานให้ (Outsource) การใช้ความรู้ที่ล้าสมัยในการ
ท างาน ความลับขององค์กรรั่วไหล การไม่สามารถคงไว้ซ่ึงความรู้ที่ส าคัญต่อศักยภาพในการแข่งขัน  
การไม่สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้ทันตามความต้องการ การไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ฝังลึกจากรุ่นสู่รุ่น  

 

*เช่น การใช้ การแบง่ปัน การสกดั การจัดเก็บและรวบรวมความรู ้

Durst & Zieba6 ให้ค าจ ากัดความของ Knowledge Risks ว่า “เป็นเครือ่งมอืวดัความเป็นไปไดแ้ละความรนุแรง

ของผลกระทบในทางลบของกจิกรรมต่างๆ* ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองค์ความรูท้ีอ่าจมผีลตอ่การด าเนนิการใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคข์ององคก์รในทกุระดับ” 
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Knowledge Risks ทั้ง 3 กลุ่มมีความเก่ียวข้องกัน เช่น ความเสี่ยงกลุ่มที่ 1 อาจน าไปสู่ความเสี่ยงในกลุ่มที่ 2 และ

ความเสี่ยงในกลุ่มที่ 3 อาจน ามาสู่ความเสี่ยงในกลุ่มที่ 2 อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ทั้งนี้

เพราะเก่ียวข้องโดยตรงกับงานประจ าและการปฏิบัติการขององค์กร ทั้งนี้ความเสี่ยงทั้งหมดนี้อาจส่งผลต่อองค์กร

ดังนี้: 

• ความรู้ที่มีอยู่ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
• การสูญเสียความรู้ 
• การรั่วไหลของความรู้ที่เป็นความลับขององค์กร (เช่น กลยุทธ์ นโยบาย ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์) สู่ผู้ที่

ไม่ได้รับอนุญาตหรือคู่แข่ง 

• องค์กรเสียภาพลักษณ์ 
• องค์กรไม่ยั่งยืน7 

ผลข้างต้นอาจท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานหรือการด าเนินการขององค์กรลดลงและที่ส าคัญคือ

อาจส่งผลถึงความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวได้  

องค์กรจึงควรมีแนวทางในการบริหาร Knowledge Risks ซ่ึงมีข้ันตอนไม่แตกต่างจากการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ 

คือประกอบด้วย 3 ข้ันตอนหลักดังต่อไปนี้8         

 

 

 

 

        

 

ซ่ึงในการบริหาร Knowledge Risks ด้วย 3 ข้ันตอนหลักข้างต้น องค์กรอาจพิจารณาน าแนวทางหรือเครื่องมือ

ต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่างมาปรับใช้ตามความเหมาะสม เช่น 

• พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
• ค้นหาและวิเคราะห์ความรู้ส าคัญ (Knowledge mapping)9  

• สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรแบ่งปันความรู้ให้มากข้ึน  
• สร้างวัฒนธรรมความไว้เนื้อเช่ือใจกัน (Trust culture) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
• ถ่ายทอด สกัดและเก็บรวบรวมความรู้ส าคัญไว้ใน Knowledge-base 

• การจัดการ Knowledge base ให้พร้อมใช้งานและสะดวกต่อการใช้งาน 

• การ Duplicate ข้อมูลส าคัญและเก็บในที่ปลอดภัยมากกว่า 1 แห่ง 

• การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับช้ันความลับของสารสนเทศและความรู้ส าหรับผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรและสื่อให้ผู้เก่ียวข้องทราบและน าไปปฏิบัติ 

• การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการใช้ Social Media ของบุคลากร 
• การ Monitor การใช้ Social media ของบุคลากร 
• การปกป้ององค์ความรู้ส าคัญระดับกลยุทธ์ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการจดสิทธิบัตร 

Management and 

control 

Qualitative and 

quantitative 

analysis 

Risk identification 

1 2 3 

การระบคุวามเสีย่ง การวเิคราะห์และประเมินผลกระทบ
และโอกาสทีน่่าจะเปน็ไปได้ ทั้งเชิง

คุณภาพและปริมาณ 

การบริหารและควบคมุความเสี่ยงซ่ึงประกอบด้วย
การจัดท าและด าเนนิการตามแผนการตอบสนอง
ความเสีย่ง การตดิตาม และประเมนิประสิทธผิล

ของการด าเนินการ รวมทัง้การแก้ไข 
หากการด าเนินการไม่บรรลเุป้าหมาย 
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• การก าหนดเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกองค์กรภายนอกที่รับท างานให้ (Outsource) และคู่ค้าอย่าง
ระมัดระวัง เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจมีน าความรู้ขององค์กรไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 

• ก าหนดและวิเคราะห์ Competency ที่จ าเป็นเพ่ือหา Competency gaps 

• ให้การฝึกอบรมและความรู้แก่บุคลากรเพ่ือลด Competency gaps  

• สรรหาบุคลากรใหม่ที่มี Competency ที่องค์กรยังไม่มี 
• บูรณาการให้การบริหาร Knowledge Risks เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้  

หากจัดกลุ่มของแนวทางและเครื่องมือข้างต้น จะพบว่าเก่ียวข้องกับปัจจัยหลัก 3 ด้านคือ  

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากปัจจัยทั้ง 3 ด้านข้างต้นเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการจัดการความรู้ ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการระบุ  

ลดหรือป้องกัน Knowledge Risks นั้นก็คือการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบองค์รวมที่บูรณาการกับระบบ

บริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ระบบบริหารบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการน าองค์กร  

หรืออีกนัยหนึ่งการบริหาร Knowledge Risks ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการความรู้นั่นเอง  

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่องค์กรจ าเป็นต้องไปทบทวนว่าจะน าการบริหาร Knowledge Risks ไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การจัดการความรู้ ได้อย่างไร หรือเพ่ิมการวิเคราะห์ Knowledge Risks ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

หรือการท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ได้อย่างไร เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบ

ในทางลบที่อาจเกิดข้ึนจาก Knowledge Risks ให้น้อยที่สุดเพ่ือความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว 

หากท่านสนใจเรื่อง Knowledge Mapping ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ Knowledge Risks 

ขององค์กร โปรดติดตามอ่านในบทความต่อไป หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ LINE : @tris  
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