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การบริหารองคกรในป:จจุบันการบริหารความเสี่ยง (Risk management) จัดเปCนสDวนหนึ่งของการ
บริหารจัดการองคกร การบริหารความเสี่ยงจะประสบความสําเร็จไดGนั้น ใหGถือวDาเปCนเรื่องที่ทุกคนในองคกร
ควรไดGมีสDวนรDวมในการวิเคราะหภาระงานในเชิงลึก เชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงกับการกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ นโยบาย มาตรการ เปOาประสงคและแผนปฏิบัติการขององคกร การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเปCนเครื่องมือ
ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice) เหตุผลที่สนับสนุนใหGมีการบริหารความเสี่ยงใน
องคกรคื อองคกรอาจจะประสบกั บเหตุการณที่ไมD คาดคิดไวGลDว งหนGาซึ่ งถือวDาเปCนความเสี่ ยง ทุกองคกรจึ ง
จําเปCนตGองกําจัดโอกาสหรือเหตุการณที่ไมDพึ่งประสงคที่จะทําใหGองคกรไมDบรรลุเปOาประสงค โดยแตDละองคกร
จะพยายามสรGางแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคกร และหากความเสี่ยงหรือความไมD
แนDนอนหลายประการที่อาจสDงผลกระทบตDอการดําเนินงานขององคกรใหGไมDบรรลุเปOาประสงคขององคกรนั้น
ผูGบริหาร บุคลากรในสถานศึกษาตGองมีสDวนรDวมในประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตDอองคกร แลGวรDวมกัน
กําหนดกลยุทธองคกร หรือกําหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องคกรสามารถยอมรับไดG
การบริหารความเสี่ยงขององคกรจัดวDามีความสําคัญและเปCนประโยชนตDอองคกร คือทําใหGการ
ดําเนินงานขององคกรเปCนไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดG การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะชDวยใหGองคกร
สามารถเลือกทิศทาง หรือการกําหนดกลยุทธที่สอดคลGองกับระดับความเสี่ยงอันเปCนที่ยอมรับไดG เปCนเครื่องมือ
ในการตัดสินใจเพื่อตอบสนองตDอความเสี่ยง และสุดทGายทําใหGองคกรลดเหตุการณสิ่งที่ไมDคาดคิดวDาจะเผชิญไดG
เนื่องจากองคกรไดGมีการบริหารความเสี่ยง และคิดไวGลDวงหนGาแลGว ดังนั้นเมื่อสถานการณนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ ก็จะ
สามารถตอบสนองไดGในทิศทางที่ดีที่องคกรสามารถยอมรับไดG
คําสําคัญ : ความเสี่ยง / การบริหารความเสี่ยง / ศตวรรษที่ 21
Abstract
Nowadays many organizations include the risk management as a part in their
managing plan. Since the unpredictable incidents could meet in any organizations, called
the risk, every work has to eliminate the opportunities of them. Due to these risks, they
affect to the operation of the work, leading to the organization’s goals failure. Then the way
each organization tries to handle with the risks is that the administrator and staff work
together to form the strategy, the evaluating the risk and effects to their institute. They
should limit the level of the risk that could be approved for their work well. The success of
the risk management come from the cooperation of everybody in that institute to analyze
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the tasks in deep; then to integrate them with the vision, mission, policy, regulations, goals
and action plans.
The risk management in the organization is very important and useful operation. It
helps staff choose the way or specify some strategies that get along with the limit of
acceptable risk. Moreover, it is like a device to respond the risky actions and make the work
go on well enough in the risky situation. Last point it can reduce the uncertain or
unpredictable events; while it makes the organization react to the risk in the good
acceptable ways. So we can say that “the good policy of the risk management would make
the way to the Best practice in any organizations”
บทนํา
ความเสี่ยง คือโอกาสหรือเหตุการณใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใตGสถานการณที่ไมDแนDนอน และ
จะสDงผลกระทบหรือสรGางความเสียหายหรือความลGมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุตามเปOาประสงคและ
วัตถุประสงคทั้งในระดับองคกร ระดับสDวนงานระดับหนDวยงาน และระดับหนDวยงานยDอย องคกรใดที่ไมDไดG
วางแผนในการรับมือกับความเสี่ยงจะสDงผลใหGเกิดความเสียหายตDอองคกรขึ้นไดG
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จัดเปCนสDวนหนึ่งของการบริหารองคกร อันเนื่องมาจาก
องคกรอาจจะประสบป:ญญาทําใหGการดําเนินงานไมDเสร็จตามเวลาและเปOาประสงคที่กําหนดไวG มีการใชGจDาย
งบประมาณเกินวงเงินที่องคกรตั้งไวG และอาจมีโอกาสหรือเหตุการณที่องคกรไมDไดGคาดคิดมากDอนวDาจะเกิดขึ้น
การปOองกันความเสี่ยงขGางตGน อาจดําเนินการไดGโดยการบริหารความเสี่ยง หรือ การควบคุมไมDใหGภาวะคุกคาม
เหลD า นั้น เกิ ด ขึ้น ความเสี่ ยงอาจเกิ ด จากหลายสาเหตุโ ดยเฉพาะอยD า งยิ่งขG อจํ ากั ด ขององคกรและความไมD
แนDนอนอันเนื่องมาจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลGอมทั้งดGานการเมือง นโยบายที่เปลี่ยนแปลง
รวมถึงทรั พยากรที่มีอยูDในองคกรลG วนมีผ ลทําใหG เกิ ดความเสี่ ยง ดั งนั้ นความเสี่ ยงจะเกี่ย วขG องกั บความไมD
แนDนอน ซึ่งไมDสามารถคาดเดาไดGวDาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่เหตุการณความไมDแนDนอนนั้นจะมีผลกระทบตDอ
ความสามารถในการดําเนินงานใหGบรรลุวัตถุประสงคหรือเปOาประสงคที่วางไวG ถGาผลการดําเนินงานจริงมีความ
นDาจะเปCนที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือเปOาประสงคมากเทDาใด ก็จะถือวDามีความเสี่ยงมากเทDานั้น
กลDาวคือถGามีความนDาจะเปCนที่จะเบี่ยงเบนไปจากเปOาประสงคมากก็จะถือวDามีความเสี่ยงมาก แตDถGามีความ
นDาจะเปCนที่จะเบี่ยงเบนไปจากเปOาประสงคนGอยก็ถือวDามีความเสี่ยงนGอย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น สามารถ
เปCนไปไดGทั้งทางบวกที่เปCนผลดีและทางลบที่เปCนผลเสียตDอการดําเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกวDาโอกาส (Opportunity) สDวนผลกระทบในทางลบจะเรียกวDาความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยงอาจเกิดจาก
ป:จ จัย ภายในองคกรเอง เชDน กระบวนการดํา เนิน งานหรื อระบบงานไมD เหมาะสม บุคลากรขาดความรูG
ความสามารถ อัตรากําลังไมDเพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมDมีประสิทธิภาพ หรือ อาจเกิดจากป:จจัย
ภายนอกองคกรที่ไมDสามารถควบคุมไดG เชDน ภาวะเศรษฐกิจ คูDแขDงขัน ภัยธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหลDานี้อาจมีผลทํา
ใหGองคกรเสี ยหายไดG หรื อไมD สามารถบรรลุวัต ถุประสงคที่ว างไวG จึ งจํา เปCน ตGองมีการบริ หารความเสี่ ยงที่ มี
ประสิทธิผลเพื่อใหGเกิดความมั่นใจวDาสามารถควบคุมความเสี่ยงใหGหมดไปหรือใหGอยูDในระดับที่ยอมรับไดG การ
บริ ห ารความเสี่ ย งจํ า เปC น จะตG องมี การกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลอยD า งตD อเนื่ องสม่ํ า เสมอ เพื่ อเปC น การ
ตรวจสอบวDาการดําเนินการบริหารความเสี่ยงขององคกรนั้นประสบความสําเร็จหรือไมD
ดGวยเหตุนี้การบริหารความเสี่ยงจึงสามารถนํามาใชGในการบริหารองคกรไดG โดยองคกรสามารถนํา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชGกับการดําเนินการทุกกิจกรรม/โครงการ เพื่อปOองกันไมDใหGองคกรตGองเผชิญ
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กับความเสี่ยงตDางๆ อันจะสDงผลกระทบตDอองคกรและสDงผลใหGการดําเนินงานขององคกรไมDบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปOาประสงคที่ตั้งไวG หลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO-ERM : The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : Enterprise Risk Management ซึ่งแตDละ
องคกรสามารถนํ า แนวคิ ด COSO-ERM ไปปรั บใชG ต ามบริ บ ทหรื อสภาพแวดลG อ มขององคกรนั้ น ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ความหมายของความเสี่ยง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551,หนGา 36) กลDาววDา ความเสี่ยง หมายถึง
เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดGในอนาคต และอาจสDงผลในดGานลบที่ไมDตGองการ และมีผลกระทบใหGเกิดความ
เสียหาย หรือทําใหGองคกรไมDสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปOาหมายขององคกร ดังนั้นการตัดสินใจกระทํา
การใด ๆ โดยไมDมีขGอมูล หรือไมDมีการวางแผนใดๆ จึงกลDาวไดGวDาเปCนการเสี่ยง ตัดสินใจในสภาวะของความ
เสี่ยง
เจนเนตร มณีนาคและคณะ กลDาววDา ความเสี่ยง หมายถึง นิยามไดGเปCน 4 ความหมาย ดังนี้ (1) ความ
ไมDแนDนอนวDาผลลัพธจะเกิดขึ้นตามที่ตั้งเปOาหมายไวGหรือไมD (2) การกระทําหรือเหตุการณที่อาจจะมีผลบั่นทอน
ความสามารถขององคกรที่จะบรรลุเปOาประสงคที่ตั้งไวG (3) การกระทําหรือเหตุการณที่อาจเปCนไปไดGทั้งโอกาส
หรือสิ่งคุกคาม และ (4) แนวโนGมหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเหตุการณอุบัติขึ้นจริง
กลุDมตรวจสอบภายใน,กระทรวงศึกษาธิการ กลDาววDา ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ การกระทําใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้นภายใตGสถานการณที่ไมDแนDนอน และจะสDงผลกระทบ หรือสรGางความเสียหายหรือความลGมเหลว
หรื อลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ ความสํ า เร็จ ตD อการบรรลุ เปO า หมายและวั ต ถุป ระสงค ทั้ งในระดั บ องคกร ระดั บ
หนDวยงาน และระดับบุคคลไดGหรือความเสี่ยง หมายถึง สถานการณที่อาจเกิดขึ้นและเปCนอุปสรรคตDอการบรรลุ
ถึงเปOาหมาย
กองทุนเพื่อการสDงเสริมและอนุรักษพลังงาน (2557,หนGา 6) กลDาววDา ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ/
การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตGสถานการณ ที่ไมDแนDนอนและจะสDงผลกระทบหรือสรGางความเสียหาย (ทั้ง
ที่เปCนตัวเงินและไมDเปCนตัวเงิน) หรือกDอใหGเกิดความลGมเหลวหรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเปOาหมายตามภารกิจหลัก
สรุปวDาความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใตGสถานการณ
ที่ ไ มD แ นD น อน และจะสD ง ผลกระทบหรื อ สรG า งความเสี ย หายหรื อ ความลG ม เหลว หรื อ ลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ
ความสําเร็จตามเปOาหมายและวัตถุประสงคทั้งในระดับองคกร ระดับหนDวยงาน และระดับบุคคล
ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) กลDาววDา การบริหารความเสี่ยง หมายถึง
กระบวนการในการระบุประเด็นความเสี่ยงการตอบสนอง/การจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหGอยูD
ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับไดG
คณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลDาววDา การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการ
ดําเนินงานขององคกรที่เปCนระบบและตDอเนื่อง เพื่อชDวยใหGองคกรลดมูลเหตุของแตDละโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย ใหGระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยูDในระดับที่องคกร
ยอมรับไดG ประเมิน ไดG ควบคุมไดG และตรวจสอบไดG อยDา งมีร ะบบ โดยคํ านึ งถึงการบรรลุวั ตถุป ระสงคหรื อ
เปOาหมายขององคกรเปCนสําคัญ
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องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหDงชาติ กลDาววDา การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดําเนินงาน
ขององคกรที่เปCนระบบและตDอเนื่อง เพื่อชDวยใหGองคกรลดมูลเหตุของแตDละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ใหG
ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยูDในระดับที่องคกรยอมรับไดG
ประเมินไดG ควบคุมไดG และตรวจสอบไดGอยDางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปOาหมายของ
องคกรเปCนสําคัญ
กรธัช อยูDสุข กลDาววDา การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการในการระบุ (Risk
Identification) วิเคราะห (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบและควบคุมความ
เสี่ยง (Risk Control) ที่สัมพันธกับกิจกรรม หนGาที่และกระบวนการทํางาน เพื่อใหGองคกรลดความเสียหายจาก
ความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องคกรตGองเผชิญในชDวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
กลุDมตรวจสอบภายใน, กระทรวงศึกษาธิการ กลDาววDา การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่
ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผูGบริหารและบุคลากรในองคกรเพื่อชDวยใหGการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน ซึ่ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดGรับการออกแบบไวGใหGสามารถบDงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตDอ
องคกรและสามารถจัดการความเสี่ยงใหGอยูDในระดับที่องคกรยอมรับ เพื่อใหGไดGรับความมั่นใจอยDางสมเหตุสมผล
ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไวG
กองทุนเพื่อการสDงเสริมและอนุรักษพลังงาน (หนGา 6,2557) กลDาววDา การบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) หมายถึง การกําหนดนโยบาย โครงสรGาง และ กระบวนการ เพื่อใหGคณะกรรมการ ผูGบริหาร
และบุคลากรนําไปปฏิบัติในการกําหนดกลยุทธและปฏิบัติงานทั่วทั้งองคการโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง
จะสั มฤทธิ์ผลไดG องคการจะตGองสามารถบDงชี้เหตุการณที่ อาจเกิ ดขึ้น ประเมิ นผลกระทบตDอองคการ และ
กําหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมใหGความเสี่ยงอยูDในระดับที่ยอมรับไดG ทั้งนี้เพื่อใหGเกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง
วDาผลการดําเนินงานตามภารกิจตDาง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ไดGกําหนดไวG
สรุปวDาการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการดําเนินงานหรือการกําหนด
วิธีการจัดการที่เหมาะสมขององคกรที่เปCนระบบและตDอเนื่องชDวยใหGองคกรลดมูลเหตุของแตDละโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย ใหGระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูDในระดับที่
องคกรยอมรับไดG เพื่อใหGเกิดความเชื่อมั่นตDอองคกร มีการประเมินผลกระทบไดG ควบคุมไดG และตรวจสอบไดG
อยDางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปOาหมายขององคกรเปCนสําคัญ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO-ERM : The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission : Enterprise Risk Management
การนําแนวคิดของ COSO-ERM มาประยุกตใชGไดGทั่วทั้งองคกรใหGเกิดประสิทธิภาพนั้นตGองบริหาร
ความเสี่ยงในการบริหารแบบบูรณาการทั้ง 3 มิติเขGาดGวยกัน แตDในบางครั้งการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด
COSO-ERM อาจจะตGองมีการปรับเปลี่ยนแนวทางไปตามบริบทขององคกรนั้นๆ โดยเฉพาะสําหรับองคกรที่มี
ขนาดเล็ก
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COSO-ERM แยกการบริหารความเสี่ยงออกเปCน 3 มิติ
มิติที่ 1 ประกอบดGวยความเสี
ความเสี่ยงดGานกลยุทธ ดGาน
ปฏิบัติการ ดGานการเงินและการรายงาน และดGานการ
กํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ความเสี่ยงระดับองคกร ระดับ
มิติที่ 2 ประกอบดGวยความเสี
หนDวยงานยDอย
ระดับกลุDมงานยDอย และระดับบุคคล
มิติที่ 3 ประกอบดGวย 8 องคประกอบคือ
สภาพแวดลGอมภายในองคกร (Internal
Internal Environment)
การกําหนดวัตถุประสงค (Objective
Objective Setting)
การระบุเหตุการณที่เสี่ยง (Event
Event Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Risk Assessment) การ
ตอบสนองตDอความเสี่ยง (Risk
Risk Response) กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (Control
Control Activities) การสื่อสารและ
ระบบสารสนเทศ (Information
Information and Communication) การติดตามผล (Monitoring)
Monitoring)
องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบดGวย
องค ประกอบ 8 ประการ ซึ่ ง ประกอบดG ว ยครอบคลุ ม แนวทางการกํ า หนดนโยบายการบริ ห ารงาน การ
ดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงมาบู
ง รณาการของทั้ง 3 มิติเขGาดGวยกัน ดังนี้
1) สภาพแวดลFอมภายในองคกร (Internal Environment) สภาพแวดลGอมภายในองคกร
ประกอบดG ว ยหลายป: จ จั ย เชD น จริ ย ธรรม วิ ธี ก ารทํ า งานของผูG บ ริ หารและบุ
ห ารและบุ ค ลากร รวมถึ ง ปรั ช ญาและ
วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงและ
และความเสี่ยงที่ยอมรับไดG (Risk Appetite) เปCนสDวนที่สําคัญอยDางหนึ่งของ
สภาพแวดลGอมภายในองคกร และมีผลตDอการกําหนดกลยุทธ เพื่อนําไปดําเนินการใหGองคกรบรรลุเปOาหมายทั้ง
ดGานผลตอบแทนและการเติบโต นอกจากนี้องคกรอาจตGองเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาพแวดลG
จากสภาพแวดลGอมภายใน
องคกรดGานตDาง ๆ ดังนี้
ความเสี่ยงดFานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ
และแผนดําเนินงาน ที่นําไปปฏิบัติไมDเหมาะสมหรือไมDสอดคลGองกับป:จจัยภายในและสภาพแวดลGอมภายนอก
อันสDงผลกระทบตDอ การบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหลDงที่มาของความเสี่ยงดGานกลยุทธ
ความเสี่ยงดFานปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมา
จากการกํากับดูแล ติดตามกิกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและขาดการควบคุ
กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวขGอง
กับกระบวนการปฏิบัติงานภายในบุบุคคล ระบบ หรือเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยงดFานการเงินและการรายงาน (Financial
Financial & Reporting Risk) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการที่การเบิกจDายงบประมาณไมDเปCนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ไดGรับไมDสอดคลGอง
กับสถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหGการจัดสรรไมDพอเพียงสDงผลใหGเกิดความเสียหายตDอองคกร
ความเสี่ยงดFานการกํ
การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย
าม
กฎเกณฑต1าง ๆ (Compliance
Compliance Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมDสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวขGองไดG หรือกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายที่มีอยูDไมDเหมาะสม หรือ เปCนอุปสรรคตDอการปฏิบัติงาน
2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) คือขั้นตอนแรกสําหรับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง องคกรควรมั่นใจวDาวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นมีความสอดคลGองกับเปOาประสงคเชิงกลยุ
งกลยุทธในการบริหาร
ความเสี่ ยงใหGห มดไปจากองคกร หรืออยูDในระดับที่องคกรยอมรับไดG ซึ่งวั ตถุประสงคมักจะเขียนเปCนลาย
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ลักษณอักษรที่ชัดเจน และควรประชาสัมพันธทุกคนรับทราบวัตถุประสงคในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ขององคกรเพื่อใหGเขGาใจตรงกัน
3. การระบุเหตุการณที่เสี่ยง (Event Identification) เปCนขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงใน
การระบุเหตุการณที่สามารถแฝงอยูDในกิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินงาน โดยเปCนเหตุการณที่สามารถ
เกิดขึ้นจากทั้งป:จจัยภายในและภายนอกและสามารถสDงผลกระทบทําใหGงานไมDสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปOาประสงคที่วางไวG
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นตDอวัตถุประสงคขณะที่การเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งอาจสDงผลกระทบในระดับต่ํา
หรือระดับสูง ดังนั้นองคกรตGองดําเนินการดังตDอไปนี้
4.1 การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) คือการวิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงที่มี
ตDอองคกรและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การวิเคราะหระดับความเสี่ยงประกอบดGวย 2 มิติ ดังนี้
- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณมีโอกาสเกิดขึ้นมากนGอยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณเกิดขึ้นองคกรจะไดGรับผลกระทบมากนGอย
เพียงใด
ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ x ผลกระทบต1อองคกร

4.2 การจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Exposure) คือ การจัดลําดับระดับความเสี่ยงมากไปนGอย
เพื่อดําเนินการในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตDอไป

การประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย งสามารถทํ าไดG ทั้งการการประเมิ น เชิ งคุ ณภาพและเชิ ง ปริ มาณ โดย
พิจารณาทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองคกร นอกจากนี้การประเมินระดับความเสี่ยงควร
ดําเนินการทั้งกDอนจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแลGว (Residual
Risk) ป:จจัยที่ควรใชGในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เชDน
- การปฏิบัติงานของผูGบริหารและพนักงาน
- กระบวนการปฏิบัติงาน
- กระบวนการรายงาน / วิธีการติดตDอสื่อสาร
- โครงสรGางองคกร
- การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล
- สัญญาและพันธมิตรในป:จจุบัน
- ทัศนคติและแนวทางของผูGบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง - กิจกรรมการควบคุมภายใน
- พฤติกรรมขององคกรที่คาดวDาจะมีและที่มีอยูDในป:จจุบัน
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5. การตอบสนองต1อความเสี่ยง (Risk Response) ภายหลังการประเมินระดับความเสี่ยง ตGอง
กําหนดการตอบสนองตDอความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคลGองกับ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง แนวทางใน
การตอบสนองตDอความเสี่ยงมี 4 แนวทาง
5.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือยกเลิก (Terminate) เปCนความเสี่ยงที่ยอมรับไมDไดGมี
ผลกระทบ กับ องคกร แผนงาน/โครงการ กระบวนงาน กิจกรรมอยDางสูงแตDไมDสามารถจัดการไดGดGวยวิธี อยDาง
ใดอยDางหนึ่ง ตGองพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค
5.2 การโอน (Transfer) หรือ การกระจาย (Share) รDวมรับความเสี่ยงกับองคกรอื่นหรือคน
อื่น เปCนความเสี่ ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาไดGยาก ปOองกันไดGยาก เชDน การเกิดวิ นาศภัย หรือ ภั ย
ธรรมชาติหรือเปCนการดําเนินการในเรื่องที่ไมDมี ความชํานาญ หรือ ตGองปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจํากัด
จัดการโดยการทําประกันภัย
5.3 การควบคุม (Control) หรือการลด (Reduction) เปCนความเสี่ยงที่ยอมรับไมDไดGแตDอยูDใน
วิสัยที่ควบคุมใหGลดระดับความรุนแรงลงจนอยูDในระดับที่ยอมรับไดGตGองหาวิธีจัดการอยDางใดอยDางหนึ่ง ถGาเกิด
จากป:จจัยภายในลดความเสี่ยงดGวยการควบคุมภายในแตDถGาเกิดจากป:จจัยภายนอกก็เลือกมาตรการตDาง ๆ มา
ใชGตามแตDกรณี
5.4 การยอมรับ (Accept, Take) เปCนความเสี่ยงที่มีผลกระทบไมDมากหรือคDาใชGจDายในการ
จัดการสูง หรือมีสาเหตุจากป:จจัยภายนอกที่อยูDนอกเหนือการควบคุม ไมDสามารถเลือกใชGวิธีอื่นไดGโดยการขอ
อนุมัติยอมรับความเสี่ยงและไมDตGองกระทําการใด ๆ
6. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (Control Activities) คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน
เพื่ อใหG มั่น ใจวDาไดGมีการจัด การความเสี่ ยง มี การดํา เนิน งานที่ส อดคลGองกับ เปOา ประสงคขององคกร เปC น
กิจกรรมที่สามารถชDวยปOองกันและบDงชี้ใหGเห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบตDอวัตถุประสงคขององคกร ทั้งนี้
กิจกรรมควบคุมแบDงออกเปCน 4 ประเภท คือ
- การควบคุมเพื่อการปOองกัน ( Preventive Control)
- การควบคุมเพื่อใหGตรวจพบ (Detective Control)
- การควบคุมเพื่อการชี้แนะ (Directive Control)
- การควบคุมเพื่อการแกGไข (Corrective Control)
7. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Information and Communication) การสื่อสารมี
วัตถุประสงคเพื่อใหGทุกฝ•ายที่เกี่ยวขGองไดGเขGาใจตรงกันอยDางทั่วถึง โดยเขGาใจและมีขGอมูลความเสี่ยงขององคกร
ทางเลือกในการลดป:ญหาความเสี่ยง ขGอมูลความเสี่ยงในลักษณะตDาง ๆ และทําการตัดสินใจไดGดีที่สุดภายใตG
ขGอจํา กัด ของแตD ละองคกร ซึ่ งการติด ตD อสื่ อสารและเอกสารที่เ กี่ ยวขGองมี ความสํ าคั ญของแตDล ะขั้ นตอนใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
8. การติด ตามผล (Monitoring) เพื่ อใหG มั่นใจวDาการจัด การความเสี่ย งมีคุณภาพและมี ความ
เหมาะสม และการบริ ห ารความเสี่ ย งไดG นํ า ไปประยุ กต ใชG ใ นทุ ก ระดั บ ขององค กร ความเสี่ ย งทั้ ง หมดที่ มี
ผลกระทบสําคัญตDอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดGรับการรายงานตDอผูGบริหารที่รับผิดชอบ ซึ่งการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําไดG 2 ลักษณะคือการติดตามอยDางตDอเนื่องหรือการติดตามเปCนรายครั้ง
การติดตามอยDางตDอเนื่องเปCนการดําเนินการอยDางสม่ําเสมอเพื่อใหGสามารตอบสนองตDอการเปลี่ยนแปลงอยDาง
ทันทDวงทีและถือเปCนสDวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้องคกรควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงเพื่อใหG
การติดตามการบริหารความเสี่ยงเปCนไปอยDางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ปdจจัยสําคัญต1อความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประสบความสําเร็จไดGนั้น มีป:จจัยที่สําคัญอยูD 8 ประการ ดังนี้
1. การสนั บ สนุ น จากผูG บ ริ ห ารระดั บ สู งการปฏิ บั ติ ต ามกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งขององคกรจะ
ประสบความสําเร็จเพียงใดขึ้นอยูDกับเจตนารมณ การสนับสนุน การมีสDวนรDวม และความเปCนผูGนําของผูGบริหาร
ระดับสูงในองคกร คณะกรรมการ และผูGบริหารระดับสูงขององคกรทั่วไปตGองใหGความสําคัญ และสนับสนุนใหG
ทุกคนในองคกร เขGาใจความสําคัญในคุณคDาของการบริหารความเสี่ยงตDอองคกร มิฉะนั้นแลGวการบริหารความ
เสี่ยงไมDสามารถเกิดขึ้นไดG การบริหารความเสี่ยงตGองเริ่มตGนจากการที่ผูGนําสูงสุดขององคกร ตGองการใหGระบบนี้
เกิดขึ้น โดยกําหนดนโยบายใหGมีการปฏิบัติ รวมถึงการกําหนดใหGผูGบริหารตGองใชGขGอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงใน
การตัดสินใจและบริหารงาน
2. ความเขGาใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน การใชGคํานิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยงแบบเดียวกัน ซึ่งจะทําใหGเกิดความมีประสิทธิภาพในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย กระบวนการ เพื่อ
ใชGในการบDงชี้และประเมินความเสี่ยง และกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การจัดทํากรอบและ
นโยบายการบริห ารความเสี่ ยงที่มีความชัด เจน จะทําใหG ผูGบ ริห าร และบุคลากรทุกคนเขG าใจความเสี่ย งใน
แนวทางเดียวกันและมีจุดหมายรDวมกันในการบริหารความเสี่ยง
3. กระบวนการบริ หารความเสี่ ย งตG องดํ า เนิ น การอยD า งตDอเนื่ อง การที่ องคกรทั่ ว ไปจะประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดGนั้น รูปแบบการบริหารความเสี่ยงขององคกร
จะตGองมีการกําหนดขึ้น และเปCนความรับผิดชอบของผูGบริหารในทุกระดับที่จะนํากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาปฏิบัติไดGอยDางทั่วถึงทั้งองคกร และตGองกระทําอยDางตDอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มี การชี้ แจงการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง การนํ า เอากระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งมาปฏิ บั ติ
จําเปCนตGองมีการปรับวัฒนธรรมองคกร และการบริหารความเสี่ยงใหGเขGากับทุกระดับขององคกร และตGองใหG
ผูGบริหารและพนักงานทุกคนไดGทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และทราบผลกระทบที่จะเกิดกับองคกรและบุคคล
ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยองคประกอบที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้คือ
- กําหนดความคาดหวังที่เปCนไปไดGในทางปฏิบัติตั้งแตDเริ่มตGน
- กําหนดระยะเวลาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและสื่อใหGกับผูGที่เกี่ยวขGองไดGรับทราบ
- กําหนดลักษณะและระดับของความพยายามที่ตGองการ
- ดําเนินการเพื่อใหGมั่นใจวDามีการสื่อสารไปยังทุกฝ•ายที่ไดGรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
- ระบุป:ญหา อุปสรรคที่ตGองดําเนินการแกGไขตั้งแตDเริ่มแรก
5. การสื่อสารที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับกลยุทธการสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารความเสี่ยง และวิธี
ปฏิบัติ มีความสําคัญอยDางมากเพราะการสื่อสารจะเนGนใหGเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวDางการบริหารความเสี่ยงกับ
กลยุทธองคกร การชี้แจงทําความเขGาใจตDอพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแตDละบุคคลตDอกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง จะชDวยใหGเกิดการยอมรับในกระบวนการ และนํามาซึ่งความสําเร็จในการพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยง โดยควรไดGรับการสนับสนุนทั้งทางวาจา และในทางปฏิบัติจากผูGบริหารระดับสูงขององคกร ดังนั้น
วัตถุประสงคของการสื่อสารอยDางมีประสิทธิผลนั้น ตGองใหGมั่นใจไดGวDา
- ผูGบริหารไดGรับขGอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกตGองและทันเวลา
- ผูGบริหารสามารถจัดการกับความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญ หรือตามการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมDไดGทันทDวงที
- การติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอยDางตDอเนื่อง เพื่อนํามาใชGปรับปรุงการบริหารองคกร
และจัดการความเสี่ยงตDาง ๆ เพื่อใหGองคกรมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงคไดGมากที่สุด
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6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยงควบคูDกับกระบวนการดGานบุคลากร การวัดความเสี่ยงในรูปแบบ
ของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหGผูGบริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดําเนินการใหG
กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคลGองกันอยDางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปCนการลดความแตกตDาง
ระหวDางความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และความเสี่ยงที่องคกรยอมรับการวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโดย
อาศัยดัชนีวัดผลการดําเนินงาน ซึ่งอาจกําหนดเปCนระดับองคกร ฝ•ายงาน หรือของแตDละบุคคล การใชGดัชนี
วัดผลการดําเนินงานนี้อาจปฏิบัติรDวมกับกระบวนการดGานทรัพยากรบุคคล
7. การฝ€กอบรม ความรูG ความรับผิดชอบตDอการบริหารความเสี่ยง ผูGบริหาร และบุคลากรทุกคนใน
องคกร ควรตGองไดGรับการฝ€กอบรม เพื่อใหGเขGาใจกรอบการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแตDละ
บุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสําเร็จขององคกร การสื่อสารขGอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง การ
ฝ€กอบรมในองคกรควรตGองคํานึงถึงประเด็น ดังตDอไปนี้
- ความแตกตDางกันของระดับความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
- ความรูGเกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่มีอยูDแลGวในองคกรพนักงานใหมDทุกคน
ควรไดGรับการฝ€กอบรม เพื่อใหGมีความเขGาใจในความรับผิดชอบตDอความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงดGวยเชDนกัน
8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรจะมีการพิจารณาประเด็นตDอไปนี้
- การรายงาน และสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ความชัดเจนและสม่ําเสมอของการมีสDวนรDวม และความมุDงมั่นของผูGบริหารระดับสูง
- บทบาทของผูGนําในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกตใชGเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
1. เพิ่มการไขวGควGาโอกาส เพื่อสรGางคุณคDาใหGเพิ่มขึ้นในองคกร โดยจะพิจารณามุมมองเชิงบวก และ
ลบอยDางสมเหตุสมผล
2. สามารถระบุและจัดการความเสี่ยง ไดGครอบคลุมทั่วทั้งองคกร เพราะพฤติกรรมของป:จจัยเสี่ยง
ไมDไดGกระทบตDอสDวนงานใดสDวนหนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเทDานั้น แตDจะกระทบเปCนมุมกวGางและเปCน
ลูกโซDการรูGและเขGาใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะชDวยทราบสาเหตุและจัดการที่ตGนเหตุ (root clause) ที่แทGจริงทํา
ใหGเกิดประสิทธิภาพการจัดการไดGมากกวDาการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบเดิม
3. ชDวยเพิ่ มประสิทธิผ ล ลดผลกระทบเชิงลบจากเหตุ การณไมDคาดหวัง(Unexpected events)
4. ชDวยลดการดําเนินงานที่จะเบี่ยงเบนจากเปOาหมายเนื่องจากจะมีการควบคุม ปOองกัน เหตุการณที่ไมD
คาดหวัง
ไดG ทําใหGการดําเนินงานอยูDภายใตGกรอบการคาดหมาย โดยไมDจําเปCนตGองขจัดป:จจัยเสี่ยงใหGหมดไป แตDจะเป‚ด
ความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงใหGอยูDใน ระดับที่ยอมรับไดG ขณะเดียวกันจะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหGมาก
ที่สุด
5. ชDวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
6. ทําใหGองคกรมีความยืดหยุDนในการปรับตัว
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การบริหารความเสี่ยงขององคในศตวรรษที่ 21
การบริหารความเสี่ยงขององคกรในศตวรรษที่ 21 จัดวDามีความสําคัญเปCนอยDางมากตDอการบริหาร
จัดการองคกรในป:จจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยDางรวดเร็วในทุก ๆ ดGาน ที่เรียกวDาสังคมแหDงการเปลี่ยนแปล ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดGานการติดตDอสื่อสาร เทคโนโลยี ฯลฯ ดังนั้นผูGนําองคกรในป:จจุบันจึงตGองมีสมรรถนะ
ของความเปCนผูGนําการเปลี่ยนแปลงเพราะองคกรมีความเสี่ยงทั้งจากภายในองคกร คือ ความเสี่ยงดGานกลยุทธ
ดGานปฏิบัติการ ดGานการเงิน และดGานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และความเสี่ยงจากภายนอกองคกรที่
ไมDสามารถควบคุมไดG เชDนความไมDแนDนอนทางการเมือง ป:ญหาดGานเศรษฐกิจ ป:ญหาดGานนโยบาย เหลDานี้ลGวน
สDงผลใหGองคกรตGองมีกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบกับองคกร
ทําใหGความเสี่ยงนั้นหมดไป หรืออยูDในระดับที่องคกรยอมรับไดG สําหรับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของแตD
ละองคกรสามารถนํามาประยุกตใชGในการบริหารจัดการความเสี่ยงไดGตามความเหมาะสมและเขGากับบริบทของ
องคกร โดยปกติองคกรจะใชGแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 4 วิธี ดังนี้
1. การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือยกเลิก (Terminate) เปCนความเสี่ยงที่ยอมรับไมDไดG มี
ผลกระทบกับ องคกร แผนงาน/โครงการ กระบวนงาน กิจกรรมอยDางสูงแตDไมDสามารถจัดการไดGดGวยวิธีอยDางใด
อยDางหนึ่ง ตGองพิจารณาโดยการหยุดยกเลิกโครงการหรือเปลี่ยนวัตถุประสงค
2. การโอน (Transfer) หรือ การกระจาย (Share) รDวมรับความเสี่ยงกับองคกรอื่นหรือคนอื่น
เปCนความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาไดGยาก ปOองกันไดGยาก เชDน การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ
จัดการโดยการทําประกันภัย
3. การควบคุม (Control) หรือการลด (Reduction) เปCนความเสี่ยงที่ยอมรับไมDไดG แตDอยูDใน
วิสัยที่ควบคุมใหGลดระดับความรุนแรงลงจนอยูDในระดับที่ยอมรับไดGตGองหาวิธีจัดการอยDางใด อยDางหนึ่ง
4. การยอมรับ (Accept, Take) เปCนความเสี่ยงที่มีผลกระทบไมDมาก หรือคDาใชGจDายในการ
จัดการต่ํา หรือมีสาเหตุจากป:จจัยภายนอกที่อยูDนอกเหนือการควบคุม ไมDสามารถเลือกใชGวิธีอื่นไดGโดย การขอ
อนุมัติยอมรับความเสี่ยง และไมDตGองกระทําการใด ๆ
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