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1. ความสาคัญของการบริหารความเสี่ ยงในองค์ กร (Relevance of Enterprise Risk Management)
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นวิธีการบริ หารที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดแผนงาน
สาหรั บ การดาเนิ นกิ จกรรมต่ า งๆขององค์กร การบริ หารความเสี่ ย งมี ส่ วนช่ วยในการระบุ การ
ประเมิน และการจัดการกับความเสี่ ยงที่องค์กรต้องเผชิ ญ ตลอดจนช่วยสร้างและรักษาระดับคุณค่า
ขององค์กรด้วย ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการบริ หารความเสี่ ยง ได้แก่ ความสามารถในการ
ควบคุ ม ระดับ ความเสี่ ย งที่ ต้อ งการให้ ส อดคล้อ งกับ แผนงาน การเชื่ อ มโยงความเสี่ ย งกับ การ
เจริ ญ เติ บ โตและผลประโยชน์ ข ององค์ก ร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยง การลดความสู ญเสี ย ที่ เกิ ดจากความเสี่ ยง ความสามารถในการระบุและ
จัดการกับความเสี่ ยงตลอดจนสามารถดาเนิ นการตอบสนองต่อความเสี่ ยงต่างๆได้อย่างเหมาะสม
การฉกฉวยโอกาส และการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุม้ ค่า เป็ นต้น
การดาเนิ นงานของทุ กองค์กรล้วนต้องเผชิ ญกับความไม่แน่ นอน ซึ่ งเป็ นหน้าที่ ของฝ่ าย
บริ หารที่จะต้องกาหนดระดับของความไม่แน่ นอนที่เหมาะสมสาหรับองค์กรของตนเพื่อเป้ าหมาย
ในการบรรลุ วตั ถุประสงค์และสร้างคุณค่าสาหรับผูถ้ ื อผลประโยชน์ท้ งั หลายขององค์กร ความไม่
แน่ นอนในที่ น้ ี ห มายถึ ง ทั้ง ความเสี่ ย งและโอกาส ดัง นั้นหลัก การบริ หารความเสี่ ย งจึ ง เป็ นการ
นาเสนอแนวทางสาหรับฝ่ ายบริ หารในการจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่ งก็คือโอกาสและความเสี่ ยง
และนาไปสู่ การเพิ่มความสามารถขององค์กรในการสร้างคุณค่านัน่ เอง
ความไม่ แน่ นอน
ทุกองค์กรต้องดาเนิ นงานภายใต้สภาพแวดล้อมซึ่ ง ปั จจัยต่า งๆเช่ น กระแสโลกาภิ วฒั น์
เทคโนโลยี กฎหมาย การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง และการแข่งขัน ล้วนก่อให้เกิดความไม่แน่ นอน
ความไม่แน่นอนคือภาวะที่องค์กรไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้น และเมื่อ
เกิ ดขึ้ นแล้วจะมี ผลกระทบอย่างไร นอกจากนี้ ความไม่แน่ นอนยังอาจจะเกิ ดขึ้ นได้จากการเลื อก
แผนงานขององค์กรเองด้วย ตัวอย่างเช่น การที่บริ ษทั แห่ งหนึ่ งวางแผนที่จะขยายการดาเนิ นงานไป
ยังต่า งประเทศอาจจะนามาซึ่ ง ความเสี่ ยงตลอดจนโอกาสต่า งๆ ซึ่ งปั จจัย ที่ อาจมี ค วามเกี่ ย วข้อง
ได้แก่ สภาวะทางการเมืองของประเทศนั้น แหล่งทรัพยากร ลักษณะตลาด และความสามารถของ
แรงงานท้องถิ่น เป็ นต้น
มูลค่ า
มูลค่าถูกสร้ างขึ้นและรักษาไว้ได้โดยการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารในการดาเนิ นกิ จกรรม
ต่างๆขององค์กร ตั้งแต่การกาหนดแผนงานไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานประจาวัน

2

การสร้างมูลค่าเกิดขึ้นได้โดยการใช้ทรัพยากรซึ่ งรวมถึง บุคลากร เงินทุน เทคโนโลยีและ
ตราสิ นค้า เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ มีค่าสู งกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป องค์กรสามารถรักษา
ระดับคุ ณค่าได้โดยการให้ความสาคัญกับบุ คลากร ขั้นตอนการทางาน ระบบ ตลอดจนกิ จกรรม
ต่างๆซึ่ งจะนามาซึ่ งคุณค่าที่ยงั่ ยืน เช่นคุณภาพของสิ นค้า ความสามารถในการผลิตสิ นค้า และความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็ นต้น ในทางตรงกันข้าม คุณค่าอาจถูกทาลายได้โดยการตัดสิ นใจที่ผิดพลาด
ของฝ่ ายบริ หารซึ่งอาศัยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อโดยการกาหนดแผนงานที่ผดิ พลาด เป็ นต้น
มูลค่าจากการดาเนินงานขององค์กรจะมีค่ามากที่สุดเมื่อฝ่ ายบริ หารสามารถสร้างสมดุลได้
ระหว่า งความเสี่ ย ง วัต ถุ ป ระสงค์ ด้า นผลตอบแทน และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจัด สรร
ทรัพยากรขององค์กร ทั้งนี้ การบริ หารความเสี่ ยงช่ วยเพิ่มความสามารถในการระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การสร้างคุณค่าและการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
องค์กรจะสามารถรับรู ้ ถึงคุ ณค่าที่ได้สร้ างขึ้ นเมื่อผูถ้ ื อผลประโยชน์ขององค์กรนั้นได้รับ
ผลประโยชน์จากคุณค่าดังกล่าว เช่นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มหาชนแห่ งหนึ่ งรับรู ้ถึงคุณค่าเมื่อได้ทราบ
ว่าราคาหุ ้นของบริ ษทั มี มูลค่าสู ง ขึ้ น เป็ นต้น การบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรช่ วยให้ฝ่ายบริ หาร
สามารถสร้ างคุณค่าที่ยงั่ ยืนให้แก่องค์กรและสามารถสื่ อถึงคุณค่าเหล่านั้นไปยังผูถ้ ื อผลประโยชน์
ขององค์กรได้
การประเมินมูลค่ าขององค์ กร
การประเมินมูลค่าขององค์กรมี ความเกี่ ยวข้องกับคุ ณค่า และความสาคัญขององค์กรใน
สายตาของผูถ้ ือผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของหลายองค์ กรมักคุ น้ เคยกับคุ ณค่าในเชิ งธุ รกิ จ เช่ นเงิ น
กาไร หรื อผลประกอบการณ์ เป็ นต้น ซึ่ งคุณค่าเหล่านี้มีแนวความคิดเช่นเดียวกันคือ ผลประโยชน์ที่
ได้รั บ ต้อ งมี ค่ า มากกว่า ทรั พ ยากรที่ ไ ด้ล งทุ น ไป อย่า งไรก็ ต ามส าหรั บ องค์ ก รซึ่ งไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ทางด้านธุ รกิ จ คุ ณค่าอาจจะอยู่ในรู ปของผลประโยชน์ทางด้านสังคม ตัวอย่างเช่ น
องค์กรซึ่ งมีหน้าที่ช่วยเหลือผูส้ ู งอายุแห่งหนึ่งมีการประเมินคุณค่าในเชิ งคุณภาพของการบริ การทาง
สุ ขภาพแก่ผสู ้ ู งอายุ เป็ นต้น
ประโยชน์ ของการบริหารความเสี่ ยง
ไม่มีองค์กรใดดาเนิ นงานอยูภ่ ายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ ยง และการบริ หาร
ความเสี่ ยงก็ไม่สามารถทาให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ ยงแก่องค์กรได้ แต่การบริ หาร
ความเสี่ ยงช่ วยให้การดาเนิ นงานขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วย
ความเสี่ ยงนัน่ เอง
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การบริ หารความเสี่ ยงมีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถขององค์กรในด้านต่อไปนี้
 การควบคุมระดับความเสี่ ยงที่ต้องการให้ สอดคล้ องกับแผนงาน – ระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการ
หมายถึ งระดับความเสี่ ยงที่องค์กรยินดี ที่จะเผชิ ญเพื่อแลกกับการบรรลุ เป้ าหมายของตน ฝ่ าย
บริ หารจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ ยงที่ ตอ้ งการขององค์กรเป็ นอันดับแรกในขั้นตอนการ
ประเมินและกาหนดแผนงานต่างๆ หลังจากนั้นจึงมีการกาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
แผนงานที่ วางไว้ และพัฒนากลไกที่ สามารถบริ หารความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ผลิตยารักษาโรคแห่งหนึ่ งมีระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตราสิ นค้าของตนในระดับต่า ดังนั้นจึงมีข้ นั ตอนปฏิ บตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
ผลิ ตภัณฑ์ยารักษาโรคของตนอย่างเคร่ งครัด และมีการลงทุนเพื่อวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับการ
สร้างภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าอยูเ่ สมอ
 การเชื่ อมโยงความเสี่ ยงกับการเจริ ญเติบโตและผลประโยชน์ ขององค์ กร - องค์กรยอมรับที่
จะต้องเผชิญกับความเสี่ ยงเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลตอบแทนที่คาดหวัง การบริ หารความเสี่ ยงสามารถ
เพิ่มความสามารถขององค์กรในการระบุและประเมินความเสี่ ยง ตลอดจนกาหนดระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ตัวอย่างเช่ น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ประกันภัยแห่งหนึ่งได้ต้ งั เป้ าหมายในการเติบโตและผลตอบแทนที่จะได้รับของบริ ษทั จึงมีการ
ระบุและพิจารณาความเสี่ ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว หลังจากนั้นจึงมีการเลือก
วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงและการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นอย่างเหมาะสม
 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการตัดสิ นใจเกีย่ วกับการตอบสนองต่ อความเสี่ ยง – องค์กรสามารถใช้
การบริ ห ารความเสี่ ย งในขั้น ตอนการระบุ วิ ธี ก ารตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งและเลื อ กวิ ธี ที่
เหมาะสม ซึ่ งได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง การลดทอนความเสี่ ยง การกระจายความเสี่ ยง และ
การยอมรับความเสี่ ยง ตัวอย่างเช่น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ขนส่ งสิ นค้าแห่ งหนึ่ งได้ตระหนักถึ ง
ความเสี่ ยงในขั้นตอนการขนส่ งสิ นค้าซึ่ งรวมถึงความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นแก่ยานพาหนะและ
การบาดเจ็บของพนักงานจากอุบตั ิเหตุ ทางเลือกในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวได้แก่
การลดทอนความเสี่ ยงโดยการคัดเลื อกและฝึ กฝนพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ การหลี กเลี่ ย ง
ความเสี่ ยงโดยการลดการขนส่ งสิ นค้า การกระจายความเสี่ ยงโดยการทาประกันภัย หรื อแม้แต่
การยอมรับกับความเสี่ ยงเป็ นต้น ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงจะเสนอวิธีและเทคนิ คที่มีประโยชน์
ในการตัดสิ นใจเหล่านี้
 การลดความสู ญเสี ยที่เกิดจากความเสี่ ยง - การที่องค์กรสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดจนสามารถประเมินความเสี่ ยงและตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมะสม เป็ น
การลดความเป็ นไปได้ในการเกิดสิ่ งไม่คาดคิดและความสู ญเสี ยต่างๆ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ผูผ้ ลิต
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สิ นค้าแห่ งหนึ่ งมีการติดตามอัตราการเกิ ดความบกพร่ องของเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า
และมีการประเมินผลกระทบของความบกพร่ องเหล่านั้นโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ เช่ นระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่ อมแซมเครื่ องจักร ความไม่สามารถตอบสนองความต้องการสิ นค้า
ได้ และความปลอดภัยของบุคลากรเป็ นต้น จากนั้นฝ่ ายบริ หารจึงดาเนินการตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงโดยการกาหนดระยะเวลาในการบารุ งรักษาเครื่ องจักรตามความเหมาะสม
 ความสามารถในการระบุ และจัดการกับความเสี่ ยง – ทุกองค์กรล้วนต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยง
หลากหลายซึ่ งมี ผลกระทบต่อส่ วนต่างๆขององค์กร ฝ่ ายบริ หารไม่เพียงต้องสามารถบริ หาร
ความเสี่ ยงแต่ละชนิ ดได้ แต่ตอ้ งเข้าใจผลกระทบร่ วมของแต่ละความเสี่ ยงด้วย ตัวอย่างเช่ น
ธนาคารแห่ งหนึ่ งเผชิ ญกับความเสี่ ยงหลากหลายจากการดาเนิ นธุ รกรรมทางการเงิ นระหว่าง
ธนาคาร ฝ่ ายบริ หารของธนาคารจึงมีการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อที่จะวิเคราะห์กิจกรรมเหล่านั้น
โดยอาศัย ข้อมู ล จากส่ ว นต่ า งๆของธนาคารและข้อมู ล จากภายนอก และสามารถนาเสนอ
ภาพรวมของความเสี่ ยงจากการทาธุ รกรรมทางการเงิ นเหล่ านั้นได้ จะเห็ นได้ว่าระบบข้อมูล
สารสนเทศสามารถช่วยธนาคารในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงโดยอาศัยมุมมองภาพรวมและ
มุมมองเป้ าหมายได้
 การตอบสนองต่ อความเสี่ ยงต่ างๆอย่ างเหมาะสม – การดาเนิ นงานขององค์กรย่อมนามาซึ่ ง
ความเสี่ ยงต่า งๆนานา ซึ่ ง การบริ หารความเสี่ ยงสามารถเป็ นวิธีใ นการจัดการกับความเสี่ ย ง
เหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ขายส่ งสิ นค้าแห่งหนึ่งเผชิ ญกับความเสี่ ยงเกี่ยวกับปริ มาณสิ นค้า
สารองและราคาสิ นค้าซื้ อสู ง เกิ นไป ฝ่ ายบริ หารจึ งมี การระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงในเชิ ง
แผนงานและวัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ร และตัด สิ น ใจพัฒ นาระบบควบคุ ม คลัง สิ น ค้า ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ระบบดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งสิ นค้า และการสารองสิ นค้าเพื่อ
ป้ องกันภาวะสิ นค้าขาดตลาดและการลงทุนที่ สูญเปล่า ผูผ้ ลิ ตมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้ อน
สิ นค้าให้แก่คลังสิ นค้า จึงเป็ นการลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั เอง
 การฉกฉวยโอกาส – การพิจารณาขอบเขตของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ งั หมดนอกเหนื อจาก
การพิจารณาความเสี่ ย งเพีย งอย่า งเดี ยวทาให้ฝ่ายบริ หารสามารถท าความเข้าใจการนาไปสู่
โอกาสของเหตุการณ์เหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่นบริ ษทั ผลิตอาหารแห่ งหนึ่ งพิจารณาเหตุการณ์ ที่
อาจมีผลกระทบต่อวัตถุ ประสงค์ดา้ นการเติบโตของรายได้ที่ยงั่ ยืนของบริ ษทั ในขั้นตอนการ
ประเมินเหตุการณ์เหล่านี้ฝ่ายบริ หารพบว่ากลุ่มลูกค้าของบริ ษทั มีความสนใจในด้านโภชนาการ
และสุ ขภาพเพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์อาหารของบริ ษทั ใน
ปั จจุบนั ได้ ฝ่ ายบริ หารจึงมีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงโดยการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ซ่ ึ ง
นอกจากจะสามารถรักษากลุ่มลูกค้าเดิมไว้ได้แล้วยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ชนิ ด
ใหม่น้ ีได้อีกด้วย
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 การใช้ ทรั พยากรที่มี ได้ อย่ างคุ้ มค่ า - ความพร้ อมของข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวกับ ความเสี่ ย ง
สามารถช่ วยฝ่ ายบริ หารในการประเมินความต้องการทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี
ส่ วนช่ วยพัฒนาศักยภาพในการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร ตัวอย่างเช่ น สถาบันทางการเงิ น
แห่ งหนึ่ งอาจมีความจาเป็ นต้องเพิ่มมูลค่าทุนจดทะเบียนซึ่ งถู กกาหนดโดยกฎหมาย นอกเสี ย
จากว่าบริ ษทั จะสามารถคานวณมูลค่าสิ นเชื่อและระดับความเสี่ ยงในการดาเนิ นงานได้ในระดับ
ความละเอียดที่สูงขึ้น บริ ษทั จึงมีการพิจารณาความเสี่ ยงในเชิงมูลค่าที่ตอ้ งใช้ในการลงทุนเพื่อ
พัฒนาระบบการคานวณ กับมูลค่าของทุนจดทะเบียนที่อาจเพิ่มขึ้นและได้ขอ้ สรุ ปในการจัดการ
กับ ความเสี่ ย งดัง กล่ า ว บริ ษ ัท ตัด สิ น ใจลงทุ นเพื่ อพัฒ นาความแม่ น ย าในการค านวณ และ
สามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ในที่สุด
การบริ หารความเสี่ ยงมิใช่เป้ าหมายขององค์กร หากแต่เป็ นช่องทางในการบรรลุเป้ าหมายให้แก่
องค์ก ร นอกจากนี้ ก ารบริ หารความเสี่ ย งไม่ ส ามารถด าเนิ นการได้อย่า งโดดเดี่ ย ว แต่ เป็ นส่ ว น
ส่ งเสริ มขั้นตอนการบริ หารงานขององค์กร การบริ หารความเสี่ ยงมีความเกี่ยวข้องกับการปกครอง
องค์กร โดยการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญแก่คณะกรรมการบริ หารขององค์กร
การบริ หารความเสี่ ยงมีส่วนช่ วยองค์กรในการบรรลุ เป้ าหมายด้านประสิ ทธิ ภาพและผลกาไร
และป้ องกันการสู ญเปล่าของทรัพยากร นอกจากนี้ ยงั ช่ วยในการรายงานผลที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
การดาเนิ นงานซึ่ งสอดคล้องกับกฎและข้อบังคับต่างๆที่มีความเกี่ ยวข้องกับองค์กร ซึ่ งจะเป็ นการ
หลีกเลี่ยงความเสี ยหายต่อภาพพจน์และผลกระทบที่อาจตามมาด้วย โดยสรุ ปแล้ว การบริ หารความ
เสี่ ยงคือวิธีที่สามารถช่วยในการบรรลุ เป้ าหมายและหลีกเลี่ ยงหายนะต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
นัน่ เอง
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2. ภาพรวมของกรอบ (Framework Overview)
การบริ หารความเสี่ ยงในองค์ กรเป็ นกระบวนการที่ผ้ บู ริ หารและบุคคลากรขององค์ กรนามา
ปฏิ บัติใช้ ในการกาหนดแผนงานขององค์ กร เพื่ อที่ จะสามารถระบุเหตุการณ์ ที่ อาจนามาซึ่ งความ
เสี่ ยงที่ มีผลต่ อองค์ กร ตลอดจนสามารถบริ หารและควบคุมความเสี่ ยงดังกล่ าวให้ อยู่ในระดับที่
ต้ องการเพื่ อเป็ นหลัก ประกั นในการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ ก ร การบริ หารความเสี่ ย งของ
องค์ กรประกอบด้ วย 8 องค์ ประกอบที่ มีความสั ม พันธ์ กัน โดยแต่ ละองค์ ประกอบมีส่วนสนับสนุน
การบริ หารงานขององค์ กรและเป็ นส่ วนหนึ่งของขั้นตอนการบริ หารทั่วไป นอกจากนีอ้ งค์ ประกอบ
เหล่ านีย้ งั สามารถใช้ เป็ นเกณฑ์ มาตรฐานในการพิจารณาประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยงใน
องค์ กรด้ วย
วัตถุประสงค์ของ หลักการบริ หารความเสี่ ยง ที่จดั ทำขึ้นมำนี้ เพื่อที่จะเป็ นแนวทำงให้กบั
ฝ่ ำยบริ หำรในกำรบริ หำรและจัดกำรกับควำมเสี่ ยงเพื่อ นำพำองค์กรไปสู่ กำรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
อนึ่งอำจเป็ นเรื่ องยำกที่ผอู ้ ่ำนจะสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยจำเพำะของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำหรับ
แต่ละประเภทองค์กร และเนื่องจำกกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอำจมีควำมหมำยแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละ
สถำนกำรณ์ ดังนั้นเป้ ำหมำยหลักจึงเพื่อที่จะให้ผอู ้ ่ำนสำมำรถเข้ำใจแนวคิดเกี่ยวกับหลักกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง และสำมำรถนำแนวควำมคิดเหล่ ำนั้นไปประยุกต์ใช้ในกรอบสถำนกำรณ์ ของตนได้
หลักกำรที่ได้จดั ทำขึ้นมำนี้ เพื่อแสดงให้เห็นมุมมองอย่ำงกว้ำงๆ และเป็ นจุดเริ่ มต้นในกำรประเมิน
และพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร
เหตุการณ์ และความเสี่ ยง
มีหลำยเหตุกำรณ์ท้ งั จำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจมีผลต่อแผนงำนและเป้ ำหมำยใน
กำรบรรลุวตั ถุ ประสงค์ เหตุกำรณ์ ที่เกิ ดขึ้นอำจให้ผลดี ผลเสี ย หรื อทั้งผลดี และผลเสี ยแก่องค์กร
เหตุกำรณ์ซ่ ึ งนำไปสู่ ผลเสี ยก็คือควำมเสี่ ยงนัน่ เอง ดังนั้นควำมเสี่ ยงจึงหมำยถึงควำมเป็ นไปได้ของ
เหตุกำรณ์ ที่อำจขัดขวำงควำมสำมำรถในกำรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กร ฝ่ ำยบริ หำรมีหน้ำที่
กำหนดเป้ ำหมำยและแผนงำนอย่ำงเหมำะสมเพื่อที่จะสำมำรถฉกฉวยโอกำสและหลีกเลี่ยงผลเสี ย
อันเนื่องมำจำกควำมเสี่ ยงต่ำงๆได้
คาจากัดความของการบริหารความเสี่ ยงในองค์ กร
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในองค์กรสำมำรถให้คำนิยำมได้ดงั นี้
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การบริ หารความเสี่ ยงในองค์ กรเป็ นกระบวนการที่ ฝ่ายบริ หารตลอดจนบุคลากรต่ างๆของ
องค์ กรนามาปฏิ บัติใช้ ในการกาหนดแผนงานขององค์ กรเพื่อที่ จะสามารถระบุเหตุการณ์ ที่
อาจนามาซึ่ งความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่ อองค์ กร ตลอดจนสามารถบริ หารและควบคุ มความ
เสี่ ยงดั ง กล่ าวให้ อยู่ ในระดั บ ที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี ้ เ พื่ อ เป็ นหลั ก ประกั น ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
จำกนิยำมข้ำงต้น สำมำรถแยกแนวคิดของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงออกเป็ นข้อๆได้ดงั นี้
 กระบวนการ – กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงไม่ใช่เป้ ำหมำยขององค์กร แต่เป็ นขั้นตอนอันจะนำไปสู่
เป้ ำหมำย
 เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค ลากร – กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งไม่ ใ ช่ น โยบำยหรื อกฎข้อบัง คับ แต่ มี ค วำม
เกี่ยวข้องกับบุคคลำกรในทุกๆระดับขององค์กร
 มีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ องค์ กร
 นาไปปฏิ บัติใช้ ทั่วทั้งองค์ กร ในทุกระดับ และทุกหน่วยงำน
 เป็ นแนวทำงในกำรระบุควำมเสี่ ยงซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจนควบคุมควำมเสี่ ยง
นั้นให้อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ ต้องการ
 เป็ นหลักประกันให้แก่ฝ่ำยบริ หำรและคณะกรรมกำรขององค์กร
 ช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ในด้ำนต่ำงๆ
นิ ยำมข้ำงต้นเป็ นกำรกล่ำวอย่ำงกว้ำงๆ เพื่อครอบคลุ มแนวทำงที่องค์กรตลอดจนบริ ษทั ทำง
ธุ ร กิ จ ต่ ำ งๆสำมำรถน ำไปเป็ นพื้ น ฐำนในกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งได้ ต ำมควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ และเป้ ำหมำยของตน นอกจำกนี้ คำนิ ยำมข้ำงต้นยังสำมำรถใช้เป็ นบรรทัดฐำนในกำร
ประเมินประสิ ทธิภำพของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในองค์กรซึ่ งจะได้กล่ำวต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมีรำยละเอียดแยกตำมหัวข้อได้ดงั นี้
กระบวนการ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมิใช่เป็ นเพียงแค่กำรปฏิบตั ิตำมวิธีกำรหนึ่ งเท่ำนั้น แต่เป็ นกำรปฏิบตั ิ
แบบเป็ นขั้นตอนต่อเนื่อง และครอบคลุมกิจกรรมทั้งหลำยที่เกิดขึ้นทัว่ ทั้งองค์กร
นอกจำกนี้ กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งในองค์ ก รมิ ใ ช่ เ ป็ นเพี ย งขั้น ตอนที่ ถู ก ผนวกเข้ำ ไป
นอกเหนือจำกกำรปฏิบตั ิงำนขององค์กรอย่ำงที่หลำยคนเข้ำใจ หำกแต่เป็ นส่ วนหนึ่ งของกลไกกำร
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บริ หำรที่จะต้องถูกผสมผสำนให้เข้ำกับกำรดำเนิ นกิจกรรมต่ำงๆขององค์กร และจะมีประสิ ทธิ ภำพ
สู งที่สุดเมื่อถูกรวมเข้ำเป็ นส่ วนหนึ่งในโครงสร้ำงขององค์กรอย่ำงกลมกลืน
กำรกำหนดแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในองค์กรมีควำมเกี่ยวข้องกับปั จจัยทำงค่ำใช้จ่ำย
หรื อทุนที่องค์กรต้องรับผิดชอบ กำรเพิ่มขั้นตอนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยแยกจำกขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมปกติทำให้องค์กรต้องเผชิ ญกับค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น ในทำงตรงกันข้ำม กำรผนวกกำร
บริ ห ำรควำมเสี่ ย งให้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกำรปฏิ บ ัติง ำนช่ ว ยให้อ งค์ก รสำมำรถลดขั้น ตอนและ
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จำเป็ นให้นอ้ ยลง นอกจำกนี้ ยงั เป็ นส่ วนสนับสนุ นให้องค์กรสำมำรถเล็งเห็นโอกำสที่
จะขยำยหรื อพัฒนำองค์กรได้อีกด้วย
เกีย่ วข้ องกับบุคลากร
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กรเป็ นผลมำจำกกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ หำร
คณะผูบ้ ริ หำร ตลอดจนบุ ค คลำกรทั้ง หลำยขององค์กร บุ ค คลำกรในทุ ก ระดับ จะเป็ นผูก้ ำหนด
แนวทำง เป้ ำหมำย แผนงำน และวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจำกนี้ ยงั มี ส่วนผลักดันกลไกกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงให้ดำเนินไปได้ ในทำงกลับกัน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงก็มีผลต่อกำรปฏิบตั ิงำนของ
บุคลำกรเช่นเดียวกัน ทั้งนี้บุคลำกรแต่ละคนย่อมมีควำมสำมำรถและควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
และกำรสื่ อ สำรแตกต่ ำ งกัน ไป อี ก ทั้ง แต่ ล ะบุ ค คลย่ อ มมี พ้ื น ฐำนควำมต้อ งกำรและกำรให้
ควำมสำคัญกับสิ่ งต่ำงๆแตกต่ำงกันไปด้วย
สิ่ งเหล่ ำนี้ ท้ งั มีผลกระทบและได้รับผลกระทบจำกกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง แต่ละบุ คคลมี
มุม มองในกำรระบุ กำรประเมิ น และกำรตอบสนองต่ อควำมเสี่ ย งที่ แตกต่ ำ งกันไป ดัง นั้น กำร
บริ หำรควำมเสี่ ย งในองค์กรจึงต้องประกอบด้วยกลไกที่จะช่วยให้บุคคลำกรเข้ำใจควำมหมำยของ
ควำมเสี่ ยงตำมนัย แห่ งวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจำกนี้ บุคคลำกรจะต้องรับรู้ถึงขอบเขตควำม
รับผิดชอบและหน้ำที่ของตนเองต่อแผนงำนและเป้ ำหมำยขององค์กรอย่ำงชัดเจน
บุคลำกรขององค์กรในที่น้ ี หมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ตลอดจนพนักงำน
ทุกคนในองค์กร โดยทัว่ ไปหน้ำที่ของคณะกรรมกำรขององค์กรนอกจำกจะเป็ นผูใ้ ห้คำปรึ กษำใน
เรื่ องต่ำงๆแล้ว ยังมีหน้ำที่แนะนำแนวทำงปฏิบตั ิ ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรกำหนดแผนงำน
ต่ำงๆด้วย ดังนั้นคณะกรรมกำรบริ หำรจึงถือเป็ นองค์ประกอบสำคัญอย่ำงหนึ่ งของกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงในองค์กรเช่นกัน
มีส่วนร่ วมในการกาหนดแผนงาน
องค์กรจะต้องกำหนดเป้ ำหมำยในกำรดำเนินงำนของตนให้ชดั เจน หลังจำกนั้นจึงกำหนด
วัตถุ ป ระสงค์ซ่ ึ ง มี ควำมสอดคล้ องและสำมำรถสนับ สนุ นเป้ ำหมำยข้ำ งต้น จำกนั้นองค์ก รต้อง
กำหนดแผนงำนซึ่ งจะนำไปสู่ กำรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ดงั กล่ำว แผนงำนที่กำหนดขึ้นซึ่ งจะนำไปสู่
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กำรบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก ขององค์ก รนั้น ต้อ งมี ค วำมสอดคล้อ งกับ เป้ ำหมำยย่อ ยของแต่ ล ะ
หน่วยงำนภำยในองค์กรด้วย
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งสำมำรถน ำไปใช้ใ นกำรก ำหนดแผนงำนขององค์ก ร ซึ่ งแต่ ล ะ
แผนงำนอำจจะนำมำซึ่งควำมเสี่ ยงที่แตกต่ำงกันไป ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็ นต้องนำเทคนิคกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงมำประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนงำนอย่ำงเหมำะสม
นาไปใช้ ทวั่ ทัง้ องค์ กร
องค์กรจะต้องพิจำรณำภำพรวมของกิจกรรมทั้งหมดเพื่อกำรดำเนิ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่
มีประสิ ทธิ ภำพ กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต้องให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่
กิจกรรมระดับองค์กร เช่น กำรกำหนดแผนงำน และกำรวำงแผนทรัพยำกร ไปจนถึ งกิ จกรรมของ
แต่ละฝ่ ำยงำน เช่น กิจกรรมด้ำนกำรตลำด กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล หรื อกิจกรรมระดับหน่วยงำน
ย่อย เช่ น กำรผลิ ต และกำรตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ำ เป็ นต้น นอกจำกนี้ กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงยัง
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้กบั โครงกำรพิเศษต่ำงๆ ตลอดจนแผนงำนใหม่ที่ยงั ไม่ได้ถูกกำหนด
ขอบเขตในองค์กรอีกด้วย
องค์กรจำเป็ นต้องพิจำรณำขอบเขตของควำมเสี่ ยงโดยอำศัยภำพรวม และอำจมีควำมจำเป็ น
ที่ผบู ้ ริ หำรของแต่ละหน่วยงำนภำยในองค์กรจะต้องประเมินควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับหน่ วยงำนที่
ตนรับผิดชอบ ซึ่ งกำรประเมินสำมำรถเป็ นไปได้ท้ งั ในเชิ งปริ มำณ และเชิ งคุณภำพ เมื่อฝ่ ำยบริ หำร
ระดับสู งได้พิจำรณำควำมเสี่ ยงต่ำงๆในระดับย่อยแล้ว จึงสำมำรถสรุ ปได้วำ่ ภำพรวมของควำมเสี่ ยง
ในองค์กรมีควำมสอดคล้องกับระดับควำมเสี่ ยงที่ตอ้ งกำรขององค์กรหรื อไม่
ฝ่ ำยบริ หำรมีหน้ำที่พิจำรณำควำมเสี่ ยงที่มีควำมเกี่ยวข้องกันในระดับภำพรวมขององค์กร
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้นจะต้องได้รับกำรระบุ และจัดกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ระดับควำมเสี่ ยงรวมของ
องค์กรอยูภ่ ำยในระดับที่ตอ้ งกำร ควรสังเกตว่ำระดับควำมเสี่ ยงของหน่วยงำนหนึ่ งอำจจะอยูภ่ ำยใน
ระดับที่ยอมรับได้ แต่เมื่อพิจำรณำผลรวมของควำมเสี่ ยงต่ำงๆเข้ำด้วยกันแล้วอำจจะมีค่ำมำกกว่ำ
ระดับที่องค์กรต้องกำรก็เป็ นได้
ฝ่ ำยบริ หำรควรพิจำรณำเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำควำมเสี่ ยงแต่
เพี ย งอย่ำงเดี ย ว ซึ่ ง กำรกระท ำเช่ นนี้ เป็ นกำรช่ วยเพิ่ม ระดับ ควำมเข้ำใจของฝ่ ำยบริ หำรเกี่ ย วกับ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆด้วย เช่น กำรลดลงของอัตรำดอกเบี้ยอำจมีผลดี ในกำรลดค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั แห่ ง
หนึ่ง แต่ในทำงตรงกันข้ำมก็อำจมีผลเสี ยต่อรำยได้ของบริ ษทั แห่งนั้นด้วยเช่นกัน
ระดับความเสี่ยงทีต่ ้ องการ
ระดับ ควำมเสี่ ย งที่ ต้องกำรเป็ นระดับ ของควำมเสี่ ย งที่ องค์ก รยินดี จะเผชิ ญเพื่ อ แลกกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทน องค์กรมักจะพิจำรณำควำมเสี่ ยงในเชิ งคุณภำพ เช่นกำรระบุวำ่ มี
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ระดับควำมเสี่ ยงสู ง ปำนกลำง หรื อต่ำ และในเชิงปริ มำณโดยกำรสะท้อนจำกอัตรำกำรเจริ ญเติบโต
ของธุ รกิจ หรื อผลประกอบกำร เป็ นต้น
ระดับควำมเสี่ ยงที่ตอ้ งกำรมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับแผนงำนขององค์กร ระหว่ำงขั้นตอน
กำรก ำหนดแผนงำนจะต้อ งมี ก ำรก ำหนดระดับควำมเสี่ ย งที่ ต้อ งกำร ซึ่ งจะต้อ งสอดคล้อ งกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ตอ้ งกำรด้วย
ระดับควำมเสี่ ยงที่ตอ้ งกำรยังเป็ นแนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรขององค์กร ฝ่ ำยบริ หำร
จะต้องจัดสรรทรัพยำกรที่มีให้ทวั่ ถึ งทั้งองค์กรโดยจะต้องคำนึงถึงระดับควำมเสี่ ยงที่ตอ้ งกำรและ
แผนงำนของแต่ละหน่วยงำนเพื่อให้ได้มำซึ่ งผลตอบแทนที่คุม้ ค่ำที่สุด ฝ่ ำยบริ หำรจะต้องพิจำรณำ
ระดับ ควำมเสี่ ย งที่ ต้อ งกำรควบคู่ ไ ปกับ กำรก ำหนดแนวทำงขององค์ก ร บุ ค คลำกร และกำร
ดำเนินงำน ตลอดจนต้องกำหนดโครงสร้ำงขององค์กรที่จำเป็ นต่อกำรตอบสนองและติดตำมควำม
เสี่ ยงอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
เป็ นหลักประกัน
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ ไ ด้รั บ กำรออกแบบและน ำไปปฏิ บ ัติ ใ ช้อ ย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
สำมำรถเป็ นหลักประกันในกำรบรรลุวตั ถุ ประสงค์ให้แก่ฝ่ำยบริ หำร ตลอดจนคณะกรรมกำรของ
องค์กรได้ โดยเมื่อกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดำเนิ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ผลแล้วฝ่ ำยบริ หำรอำจสำมำรถ
มัน่ ใจได้วำ่
 ตนเองเข้ำใจขอบเขตของกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ดำ้ นแผนงำนขององค์กร
 ตนเองเข้ำใจขอบเขตของกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ดำ้ นกำรดำเนินงำนขององค์กร
 กำรรำยงำนผลขององค์กรมีควำมน่ำเชื่อถือ
 กำรดำเนินงำนขององค์กรมีควำมสอดคล้องกับกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
คำว่ำหลักประกันสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึ งควำมไม่แน่นอนและควำมเสี่ ยงที่อำจเกิ ดขึ้น
ในอนำคตซึ่ งไม่ส ำมำรถคำดเดำได้ ข้อจำกัดของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอำจเป็ นผลมำจำกควำม
ผิดพลำดในขั้นตอนกำรตัดสิ นใจ กำรตัดสิ นใจโดยคำนึงถึงผลได้และผลเสี ยเป็ นหลัก ควำมแตกต่ำง
ทำงควำมคิดเห็น และอำนำจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรเปลี่ยนแปลงกำรตัดสิ นใจในขั้นตอนสุ ดท้ำย
เป็ นต้น ซึ่ งข้อจำกัดเหล่ำนี้ ลว้ นเป็ นปั จจัยส่ วนหนึ่ งซึ่ งขัดขวำงกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
นัน่ เอง
เพือ่ การบรรลุวัตถุประสงค์
ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผู้ก ำหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ด้ ำ นแผนงำน เลื อ กแผนงำน และก ำหนด
วัตถุประสงค์ดำ้ นอื่นๆโดยให้มีควำมสอดคล้องกับแผนงำนดังกล่ำวภำยในขอบเขตของเป้ ำหมำย
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ขององค์กรที่ได้วำงไว้แล้ว ถึ งแม้ว่ำวัตถุ ประสงค์บำงอย่ำงจะมีควำมจำเพำะเจำะจงสำหรับแต่ละ
องค์กร แต่ก็มีหลำยวัตถุประสงค์ที่อำจมีควำมคล้ำยคลึงกัน เช่น ควำมต้องกำรในกำรรักษำภำพพจน์
ที่ดีขององค์กร กำรรำยงำนผลประกอบกำรที่เชื่ อถื อได้ หรื อกำรดำเนิ นงำนที่สอดคล้องกับกฎและ
ข้อบังคับต่ำงๆ เป็ นต้น
ในที่น้ ีสำมำรถแบ่งวัตถุประสงค์ขององค์กรออกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
 วัต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นแผนงาน – เป็ นเป้ ำหมำยระดับสู ง ซึ่ ง มี ควำมสอดคล้อ งและมี ส่ ว นช่ ว ย
สนับสนุนเป้ ำหมำยขององค์กร
 วัตถุประสงค์ ด้านการดาเนินงาน – เกี่ ยวกับควำมมีประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิ บตั ิงำน และกำร
เลือกใช้ทรัพยำกรขององค์กร
 วัตถุประสงค์ ด้านการรายงานผล – เกี่ยวกับควำมน่ำเชื่อถือของกำรรำยงำนผลขององค์กร
 วัตถุประสงค์ ด้านความสอดคล้ อง - เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนขององค์กรที่ ตอ้ งมีควำมสอดคล้อง
ต่อกฎหมำยหรื อข้อบังคับต่ำงๆที่มีผลบังคับใช้
กำรแบ่งประเภทของวัตถุประสงค์ช่วยให้คณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริ หำรสำมำรถมุ่งเน้นใน
แต่ล ะด้ำ นของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ตำมควำมเหมำะสม กำรแบ่ง ประเภทของวัตถุ ประสงค์
ดังกล่ำวถึงแม้จะมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน แต่วตั ถุประสงค์แต่ละประเภทก็ยงั มีควำมเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั
บำงองค์กรเลื อกที่ จะกำหนดประเภทของวัตถุ ประสงค์แตกต่ำงออกไปจำกข้ำงต้น เช่ น
วัตถุประสงค์ดำ้ นกำรรักษำทรัพยำกร หรื อด้ำนกำรรักษำสิ นทรัพย์เป็ นต้น วัตถุประสงค์ ประเภทนี้
เกี่ยวข้องกับกำรหลีกเลี่ยงกำรสู ญเสี ยทรัพย์สิน หรื อทรัพยำกรขององค์กร ทั้งจำกกำรโจรกรรม กำร
สู ญเปล่ ำ กำรใช้อย่ำงด้อยประสิ ทธิ ภำพ หรื อจำกกำรตัดสิ นใจที่ ผิดพลำด เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม
วัตถุประสงค์ประเภทนี้อำจสำมำรถจัดให้อยูใ่ นวัตถุประสงค์ประเภทใดประเภทหนึ่ งที่กล่ำวมำแล้ว
ข้ำ งต้นก็ไ ด้ เช่ นเมื่ อมี ค วำมเกี่ ย วข้องกับ กฎข้อบังคับ อำจถูก จัด ให้เป็ นวัตถุ ประสงค์ด้ำนควำม
สอดคล้อง หรื อหำกกำรสู ญเสี ยทรัพยำกรได้ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนขององค์กร วัตถุประสงค์ประเภท
นี้ก็อำจจัดได้วำ่ เป็ นวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรรำยงำนผลเป็ นต้น
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในองค์กรสำมำรถเป็ นหลัก ประกันที่ เชื่ อถื อได้สำหรั บ กำรบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ในด้ำนกำรรำยงำนผลและด้ำนควำมสอดคล้อง เนื่ องจำกกำรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ท้ งั
สองประเภทอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมและขึ้นอยูก่ บั กำรดำเนิ นกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กรเอง แต่
กำรบรรลุวตั ถุประสงค์ดำ้ นแผนงำน เช่น กำรได้รับส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดตำมเป้ ำหมำย และกำร
บรรลุวตั ถุประสงค์ดำ้ นกำรดำเนินงำน เช่น ควำมสำเร็ จในกำรเปิ ดตัวสิ นค้ำใหม่ อำจจะไม่อยูภ่ ำยใต้
กำรควบคุมขององค์กรเสมอไป อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะไม่สำมำรถป้ องกัน
ควำมผิดพลำดจำกกำรตัดสิ นใจ หรื อควบคุมเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ ำหมำยของ
องค์กรได้ แต่ก็สำมำรถช่ วยเพิ่มควำมเป็ นไปได้ที่ฝ่ำยบริ หำรจะตัดสิ นใจในเรื่ องต่ำงๆได้ดีข้ ึน กำร
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บริ หำรควำมเสี่ ยงสำมำรถเป็ นหลักประกันที่เหมำะสมให้แก่องค์กรเพื่อมัน่ ใจได้วำ่ ฝ่ ำยบริ หำรและ
คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงทิศทำงและขอบเขตของกำรบรรลุ วตั ถุประสงค์ที่องค์กรมุ่งมัน่ จะทำ
ให้สำเร็ จ
องค์ ประกอบของการบริหารความเสี่ ยงในองค์ กร
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในองค์กรประกอบด้วยแปดองค์ประกอบที่มีควำมสัมพันธ์กนั ได้แก่
 สิ่ งแวดล้อมภายใน - ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผูก้ ำหนดปรัชญำเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงและระดับควำมเสี่ ยงที่
องค์กรต้องกำร สิ่ งแวดล้อมภำยในเป็ นตัวกำหนดควำมเสี่ ยงและกำรควบคุ มในมุ มมองของ
บุคลำกรในองค์กร แกนขององค์กรคือบุคลำกร กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ระดับจริ ยธรรมและควำม
ซื่ อสัตย์ ควำมสำมำรถของบุคลำกรแต่ละคน และสิ่ งแวดล้อมในกำรทำงำน ทั้งหมดนี้ เป็ นกล
จักรสำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้กำ้ วหน้ำ
 การกาหนดวัตถุประสงค์ - องค์กรจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของตนเพื่อที่ฝ่ำยบริ หำรจะได้
สำมำรถระบุเหตุกำรณ์ ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์เหล่ำนั้น กำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงในองค์กรเป็ นแนวทำงให้ผบู้ ริ หำรเพื่อใช้ในกำรกำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่ งมีส่วนสนับสนุน
และสอดคล้องกับเป้ ำหมำยขององค์กร และกับระดับควำมเสี่ ยงที่องค์กรต้องกำรด้วย
 การระบุเหตุการณ์ - องค์กรจะต้องสำมำรถระบุเหตุกำรณ์ปัจจัยที่อำจจะมีผลกระทบต่อตนเอง
กำรระบุเหตุกำรณ์หมำยควำมรวมถึงกำรระบุปัจจัยทั้งจำกภำยในและภำยนอกที่อำจจะมีผลต่อ
กำรดำเนินงำนและกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร องค์กรจำเป็ นต้องแยกแยะเหตุกำรณ์ ซึ่ ง
อำจน ำไปสู่ ค วำมเสี่ ย งและเหตุ ก ำรณ์ ซ่ ึ งเป็ นโอกำส รวมทั้ง ต้อ งศึ ก ษำควำมสั ม พัน ธ์ ข อง
เหตุกำรณ์เหล่ำนั้นเพื่อที่จะสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงภำยในองค์กร
 การประเมินความเสี่ ยง - ควำมเสี่ ยงที่องค์กรเผชิ ญจะถูกนำมำวิ เครำะห์เพื่อที่จะหำทำงบริ หำร
และจัดกำรที่เหมำะสม กำรประเมินควำมเสี่ ยงต้องคำนึงถึงระดับควำมเสี่ ยงเริ่ มต้นและระดับ
ควำมเสี่ ยงคงค้ำง และพิจำรณำทั้งควำมเป็ นไปได้และผลกระทบของควำมเสี่ ยงนั้น ผลกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงอำจมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยปั จจัย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรมีหน้ำที่ตอ้ งพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบ
 การตอบสนองต่ อความเสี่ ยง - ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผูเ้ ลือกมำตรกำรกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงที่ได้
ประเมินแล้ว เพื่อให้ควำมเสี่ ยงอยูภ่ ำยในระดับที่ตอ้ งกำรโดยยึดแผนงำนและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรเป็ นหลัก ประเภทของกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง ได้แก่ กำรหลีกเลี่ยง กำรยอมรับ กำร
ลดทอน และกำรกระจำยควำมเสี่ ยง
 กิจกรรมการควบคุม - นโยบำยและขั้นตอนปฏิบตั ิต่ำงๆ จะถูกกำหนดขึ้นและนำมำปฏิบตั ิใช้
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงมีควำมเหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
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 ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร - ข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกจัดเก็บ รวบรวมและ
สื่ อสำร ในรู ปแบบและช่วงเวลำที่เหมำะสม เพื่อที่บุคลำกรจะได้นำไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่รับผิดชอบของตนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมจำเป็ นใน
ทุ ก ระดับ ขององค์ก รในกำรระบุ ประเมิ น และตอบสนองต่ อ ควำมเสี่ ย ง กำรสื่ อ สำรที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพ ต้องเป็ นไปอย่ำงทัว่ ถึงทั้งองค์กร และในทุกระดับบังคับบัญชำ ซึ่ งบุคลำกรต้อง
ทรำบและเข้ำใจบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบของตนเองอย่ำงชัดเจน
 การติดตามผล - กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กรจะต้องได้รับกำรติดตำมผลและปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภำพตำมควำมเหมำะสม ซึ่ งจะทำให้ระบบต่ำงๆขององค์กรสำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมเปลี่ ย นแปลงต่ ำ งๆได้ กำรติ ด ตำมผลสำมำรถท ำได้โ ดยกำรติ ด ตำมผลระหว่ำ งกำร
ดำเนินงำนและกำรประเมินผลแยก หรื ออำจเป็ นแบบผสมผสำนของทั้งสองวิธีก็ได้
องค์ประกอบของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในองค์กรแสดงในภำพประกอบที่ 2.1
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งในองค์ก รเป็ นขั้น ตอนปฏิ บ ัติต่ อ เนื่ อง ตัว อย่ำ งเช่ น ผลของกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงอำจมีผลต่อกิจกรรมกำรควบคุม กำรพิจำรณำข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง ตลอดจนกำรติดตำมผลขององค์กรก็ได้ ดังนั้นจึงอำจกล่ำวได้วำ่ แต่ละ
องค์ประกอบของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมิ ไ ด้มีผลเพี ยงแต่องค์ประกอบที่ อยู่ใกล้เคียงเท่ำนั้น แต่
สำมำรถมีผลต่อหลำยองค์ประกอบไปพร้อมๆกันได้
ไม่มีองค์กรใดที่จะมีวธิ ี กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมือนกันทุกประกำร เพรำะว่ำแต่ละ
องค์กรย่อมมีขนำด วัฒนธรรม และปรัชญำในกำรบริ หำรที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นถึงแม้วำ่ กำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงในแต่ละองค์กรจะมีองค์ประกอบที่คล้ำยคลึงกัน ย่อมมีควำมแตกต่ำงกันในรำยละเอียด
เกิดขึ้น ตัวอย่ำงเช่นเทคนิค หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่แตกต่ำงกันของบุคลำกรเป็ นต้น
ความสั มพันธ์ ระหว่ างวัตถุประสงค์ และองค์ ประกอบ
วัตถุประสงค์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่องค์กรต้องกำรจะบรรลุมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับองค์ประกอบของ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรบรรจุวตั ถุประสงค์เหล่ำนั้น ควำมสัมพันธ์น้ ี
สำมำรถแสดงให้เห็นโดยอำศัยแบบจำลองรู ปลูกบำศก์สำมมิติในภำพประกอบที่ 2.1.
 แนวตั้งของรู ปลูกบำศก์แสดงประเภทของวัตถุประสงค์ท้ งั 4 ข้อ ได้แก่ วัตถุประสงค์ดำ้ น
แผนงำน ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำนผล และด้ำนควำมสอดคล้อง
 แนวนอนแสดงองค์ประกอบทั้ง 8 ข้อของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
 มิติที่สำมแสดงระดับของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในองค์กร
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ภาพประกอบที่ 2.2
สิ่งแวดล้ อมภายใน
ปรัชญำกำรบริ กำรควำมเสี่ ยง - วัฒนธรรมควำมเสี่ ยง - คณะกรรมกำรบริ หำร - จริ ยธรรมและควำมซื่อสัตย์ - ระดับทักษะ
และควำมสำมำรถ - ปรัชญำและแนวทำงกำรทำงำนของผูบ้ ริ หำร - ระดับควำมเสี่ ยงที่ตอ้ งกำร - โครงสร้ำงขององค์กร กำรมอบหมำยอำนำจและควำมรับผิดชอบ - นโยบำยและวิธีกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล

การกาหนดวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ดำ้ นแผนงำน - วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง - วัตถุประสงค์ที่เลือก - ระดับควำมเสี่ ยงที่ตอ้ งกำร - ระดับควำมเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้

การระบุเหตุการณ์
เหตุกำรณ์ - ปั จจัยที่มีผลต่อแผนงำนและวัตถุประสงค์ - วิธีปฏิบตั ิและเทคนิค - ควำมเป็ นอิสระของเหตุกำรณ์ - ประเภท
ของเหตุกำรณ์ - ควำมเสี่ ยงและโอกำส

การประเมินความเสี่ยง
ระดับควำมเสี่ ยงเริ่ มต้นและระดับควำมเสี่ ยงคงค้ำง - ควำมเป็ นไปได้และผลกระทบ - วิธีปฏิบตั ิและเทคนิค - ควำมสัมพันธ์

การตอบสนองต่ อความเสี่ยง
ระบุวิธีในกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง - ประเมินกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงที่เป็ นไปได้ - เลือกวิธี - มุมมองโดยรวม

กิจกรรมการควบคุม
กำรมีส่วนร่ วมกับกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง - ประเภทของกิจกรรมกำรควบคุม - กำรควบคุมทัว่ ไป – กำรควบคุมโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ - ควำมจำเพำะเจำะจงต่อองค์กร

ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลสำรสนเทศ - แผนงำนและระบบ - กำรสื่ อสำร

การติดตามผล
กำรประเมินผลแยก - กำรติดตำมผลระหว่ำงกำรดำเนิ นงำน

16
ถึ งแม้ว่ำหลักกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุ กองค์กร แต่กำร
นำไปใช้น้ นั ย่อมมีควำมแตกต่ำงกันโดยขึ้นอยูก่ บั แต่ละองค์กรและลักษณะจำเพำะขององค์กรนั้นๆ
ซึ่ ง ปั จจัย ที่ มี ค วำมเกี่ ย วข้อง ได้แก่ ประเภทขององค์ก ร รู ปแบบของควำมเสี่ ย ง โครงสร้ ำง กำร
ดำเนิ นงำน ขนำด และควำมซับซ้อนขององค์กร เป็ นต้น ฝ่ ำยบริ หำรมีหน้ำที่ ตดั สิ นใจนำขั้นตอน
และวิธี ก ำรบริ หำรควำมเสี่ ย งที่ เหมำะสมมำประยุก ต์ใช้ก ับ องค์กรของตน ทั้ง นี้ ฝ่ำยบริ หำรอำจ
ตัดสิ นใจเลือกใช้วธิ ีและเทคนิคที่มีควำมซับซ้อนต่ำงกันในแต่ละหน่วยงำนก็ได้
ความมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
ถึ ง แม้ว่ ำ กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งในองค์ ก รจะเป็ นขั้น ตอนที่ ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
ประสิ ทธิภำพของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำมำรถวัดได้ในขณะเวลำหนึ่ง โดยประสิ ทธิภำพมักจะเป็ น
ผลของกำรประเมินควำมพร้อมและกำรทำหน้ำที่อย่ำงเหมำะสมขององค์ประกอบทั้ง 8 ข้อของกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ มี ประสิ ทธิ ภำพจะต้องมี องค์ประกอบครบทั้ง 8 ข้อ โดยแต่ ล ะ
องค์ประกอบต้องสำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงสมบูรณ์ ซึ่ งในที่น้ ีมิได้หมำยควำมว่ำแต่ละองค์ประกอบ
จะต้องมีหน้ำที่เท่ำเทียมกัน หรื อเหมือนกันในทุกระดับขององค์กรแต่อย่ำงใด
แนวคิดเกี่ ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่จะกล่ ำวต่อไปนี้ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้กบั
องค์กรทุกขนำด โดยประสิ ทธิ ภำพของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในองค์กรย่อมไม่ข้ ึนอยูก่ บั ขนำดของ
องค์กร เป็ นไปได้ที่องค์กรขนำดเล็กอำจจะมี วิธีปฏิ บตั ิของตนในรู ปแบบที่เป็ นทำงกำรน้อยกว่ำ
องค์กรขนำดใหญ่ แต่วำ่ หลักกำรพื้นฐำนในกำรปฏิบตั ิยอ่ มมีควำมคล้ำยคลึงกัน
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำมำรถนำไปใช้ไ ด้กบั ทั้งองค์กร หรื ออำจจะเลื อกนำไปปฏิ บตั ิกบั
บำงหน่ ว ยงำนภำยในองค์ก รก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ จะต้อ งยึด หลัก ขององค์ป ระกอบทั้ง 8 ข้อ ให้ ค รบถ้ว น
สมบูรณ์ ยกตัวอย่ำง เช่น คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นองค์ประกอบหนึ่งสำหรับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ในมุมมองของทั้งองค์กร ดังนั้นหำกจะเลื อกบริ หำรควำมเสี่ ยงในหน่ วยงำนหนึ่ ง หน่ วยงำนนั้น
จะต้องมีกลุ่มบุคลำกรที่ทำหน้ำที่เปรี ยบเสมือนคณะกรรมกำรบริ หำรด้วย
องค์กรอำจจะมีกำรร่ วมลงทุ น หรื อมีกำรถื อสิ ทธิ กำรครอบครองร่ วมกัน ซึ่ งอำนำจและ
ควำมรับผิดชอบอำจไม่ได้อยู่ภำยในควำมควบคุ มขององค์กรหนึ่ งทั้งหมด ในกรณี เช่ นนี้ องค์กร
จำเป็ นต้องระบุ ปัจจัยต่ำงๆที่อำจจะมีผลกระทบต่อเนื่ องมำยังองค์กรของตน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำร
ประเมิ นควำมเสี่ ย ง กำรตอบสนองต่ อควำมเสี่ ยง และกิ จกรรมกำรควบคุ ม ได้ดำเนิ นไปอย่ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพ นอกจำกนี้ควรมีกำรติดตำมผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของส่ วนที่มีกำรถือครองร่ วมกัน
อย่ำงสม่ำเสมอ
อำจจะเป็ นไปได้ที่ส่วนขององค์กรที่มีกำรถื อครองร่ วมกันมีระดับควำมเสี่ ยงที่ต้องกำร
แตกต่ำงกัน ซึ่ งอำจเป็ นผลมำจำกกำรที่มีคณะกรรมกำรบริ หำรคนละคณะ ดังนั้นองค์กรจะต้อง
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ประเมินควำมสม่ ำเสมอของระดับควำมเสี่ ยงที่ ตอ้ งกำร เพื่อให้มนั่ ใจว่ำควำมเสี่ ยงนั้นอยู่ภำยใน
ระดับที่ยอมรับได้
บริ ษัททาเหมืองแร่ แห่ งหนึ่งได้ ร่วมลงทุนในการทาเหมืองทองคา ซึ่ งบริ ษัทแห่ งนีม้ ีระดับความเสี่ ยง
ที่ต้องการเกี่ยวกับรายได้ ตา่ กว่ าบริ ษัทผู้ร่วมลงทุน บริ ษัทผู้ร่วมลงทุนเล็งเห็นโอกาสที่ทองคาอาจจะ
มีราคาสูงขึน้ จึงไม่ ได้ มีการตรึ งราคาทองคา และตัดสิ นใจยอมรั บความเสี่ ยงของการลดราคาทองคา
ตามกลไกการตลาด ในขณะเดี ยวกันบริ ษัททาเหมืองแร่ ได้ ติดตามระดับการผลิ ตทองคาที่ เพิ่ มขึ น้
ของบริ ษัทร่ วมลงทุน จึงตัดสิ นใจตรึ งราคาทองคาเพื่ อที่จะจัดการกับความเสี่ ยงในความผันผวนของ
ราคาทองคาให้ อยู่ในระดับความเสี่ ยงที่ตนต้ องการ
ความครอบคลุมการควบคุมภายใน
กำรควบคุ ม ภำยในเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งในองค์ก ร ดัง นั้น หลัก กำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงฉบับนี้ จึงมี เนื้ อหำครอบคลุ มหลักกำรควบคุ มภำยในด้วย และสำมำรถใช้เป็ น
แนวทำง หรื อเครื่ องมือสำหรับกำรบริ หำรที่สมบูรณ์ ได้ อนึ่ งกำรควบคุมภำยในได้ถูกอธิ บำยไว้ใน
หนังสื อ “Internal Control – Integrated Framework” อย่ำงละเอียดแล้ว
การบริหารความเสี่ ยงในองค์ กรและขั้นตอนของการบริหาร
เนื่ องจำกกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งเป็ นส่ วนหนึ่ งของขั้นตอนกำรบริ หำรทัว่ ไปขององค์ก ร
องค์ประกอบต่ำง ๆ ของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจึงสำมำรถกล่ำวได้ในเชิ งของกำรบริ หำรทัว่ ไปของ
องค์ก รเช่ นกัน อย่ำ งไรก็ ต ำมมิ ไ ด้หมำยควำมว่ำ ทุ ก สิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรบริ หำรองค์ก รจะเป็ น
ส่ วนประกอบของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ตัวอย่ำง เช่ น กำรกำหนดวัตถุ ประสงค์เป็ นองค์ประกอบ
สำคัญในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในองค์กร แต่วตั ถุประสงค์บำงอย่ำงที่ฝ่ำยบริ หำรต้องกำรอำจไม่ได้
เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งก็ ได้ ภำพประกอบที่ 2.3 แสดงกิ จกรรมต่ ำง ๆ ของกำร
บริ หำรทัว่ ไป และแสดงให้เห็ นว่ำกิ จกรรมใดบ้ำ งที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งใน
องค์กร
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ภาพประกอบที่ 2.3

กิจกรรมการบริหาร
กำหนดเป้ ำหมำย ค่ำนิยมและแผนงำน
นำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงไปประยุกต์ใช้กบั แผนงำนที่
กำหนดไว้
ขั้นตอนกำรกำหนดวัตถุประสงค์
คัดเลือกวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม
กำหนดมำตรฐำนเชิงประสิ ทธิภำพ
กำหนดสิ่ งแวดล้อมภำยใน
กำหนดระดับควำมเสี่ ยงที่ตอ้ งกำรและระดับควำมเสี่ ยงที่
ยอมรับได้
ระบุเหตุกำรณ์ที่เป็ นไปได้
ประเมินควำมเป็ นไปได้และผลกระทบของควำมเสี่ ยง
ระบุและประเมินกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง
เลือกและปฏิบตั ิตำมวิธีกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง
ผลลัพธ์ต่อกิจกรรมกำรควบคุม
รำยงำนผลและสื่ อสำรกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
ติดตำมผลขององค์ประกอบอื่นๆ ของกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงในองค์กร

กิจ
กรรมการบริหาร

การบริหาร
ความเสี่ ยงใน
องค์ กร

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
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3. สภาพแวดล้อมภายในองค์ กร (Internal Environment)
สภาพแวดล้ อมภายในมีส่วนชี ้นาทิศ
ทางการดาเนินงานขององค์ กร และมีผลต่ อการรั บรู้
ถึงความเสี่ ยงของบุคลากร ตลอดจนเป็ นพืน้ ฐาน
สาคัญสาหรั บองค์ ประกอบอื่ นๆของการบริ หาร
ความเสี่ ยง องค์ ประกอบของสิ่ งแวดล้ อมภายใน
องค์ กร ได้ แก่ ปรั ชญาเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
ระดับความเสี่ ยงที่ต้องการและวัฒนธรรมความ
เสี่ ยง วิสัยทัศน์ ของคณะกรรมการบริ หาร ระดับ
จริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์ ของบุคลากร ระดับ
ความสามารถของบุคลากร ปรั ชญาและแนว
ทางการทางานของผู้บริ หาร การมอบหมายอานาจ
และความรั บผิดชอบแก่ บุคลากร และการจัดการ
และพัฒนาบุคลากร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็ นพื้นฐานสาคัญสาหรับองค์ประกอบอื่นๆของการบริ หาร
ความเสี่ ยง คื อมี ส่วนช่ วยในการก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ การวางแผนงาน การกาหนดโครงสร้ า ง
กิ จกรรม การระบุ การประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ ยง การดาเนิ นกิ จกรรมการควบคุ ม
การวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร และการติดตามผล สิ่ งแวดล้อมภายในได้รับ
อิ ท ธิ พ ลมาจากประวัติ แ ละวัฒ นธรรมขององค์ ก ร สิ่ ง แวดล้ อ มภายในประกอบด้ ว ยหลาย
องค์ประกอบย่อย เช่ น ระดับคุ ณค่าจริ ยธรรม ทักษะและระดับความสามารถของบุคลากร ปรัชญา
และแนวทางการทางานของผูบ้ ริ หาร และการมอบหมายหน้าที่ เป็ นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริ หารก็เป็ นปั จจัยสาคัญของสิ่ งแวดล้อมภายในและมีอิทธิพลอย่างสู งต่อปั จจัยอื่น ๆ
แต่ละองค์กรอาจให้ความสาคัญขององค์ประกอบย่อยแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ประธาน
บริ หารบริ ษทั ขนาดเล็กแห่งหนึ่งซึ่งมีจานวนบุคลากรน้อยและมีการบริ หารงานแบบรวมอานาจ อาจ
ไม่มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและการกาหนดนโยบายอย่างเป็ นทางการ แต่บริ ษทั แห่ งนี้ ก็
สามารถที่ จะมี สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมเพียงพอต่อการบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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ปรัชญาการบริหารความเสี่ ยง
การเข้า ใจปรั ช ญาในการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งชัด เจนในกลุ่ ม บุ ค ลากร จะช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการรั บ รู้ ถึ ง ความเสี่ ย ง และความสามารถในการบริ ห ารความเสี่ ย งได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ปรัชญาที่กล่าวในที่น้ ี ซึ่ งหมายถึงความเชื่ อเกี่ ยวกับความเสี่ ยงและความมุ่งมัน่ ของ
องค์กรที่จะจัดการกับความเสี่ ยง สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่องค์กรแสวงหาจากการบริ หาร
ความเสี่ ย งและจากการน าองค์ป ระกอบของการบริ ห ารความเสี่ ย งไปประยุก ต์ใ ช้ บางองค์ก ร
ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของผูถ้ ือประโยชน์ จากภายนอก แต่
หลายองค์กรได้นาหลักการบริ หารความเสี่ ยงมาปฏิบตั ิเพราะเห็ นถึ งประโยชน์และคุ ณค่าของการ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง
นโยบายและการสื่ อสารของฝ่ ายบริ หารในด้านต่างๆ สามารถสะท้อนให้เห็ นถึ งปรั ชญา
เกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรของผูบ้ ริ หารได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่
สนับสนุนและส่ งเสริ มปรัชญาดังกล่าวโดยการปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรทัว่ ไปด้วย
ระดับความเสี่ ยงทีต่ ้ องการ
ระดับ ความเสี่ ย งที่ ต้อ งการ คื อ ระดับ ความเสี่ ย งที่ อ งค์ ก รยิ น ดี จ ะเผชิ ญ เพื่ อ แลกกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงได้รับ องค์กรมักจะพิจารณาระดับของความเสี่ ยงในเชิงคุณภาพ เช่นการ
ระบุวา่ ความเสี่ ยงมีระดับสู ง ปานกลางหรื อต่า นอกจากนี้ยงั สามารถพิจารณาในเชิงปริ มาณก็ได้ เช่น
อัตราการเติบโตทางธุ รกิจ หรื อ อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยง เป็ นต้น
ระดับความเสี่ ย งที่ต้องการมี ความสัมพันธ์ โดยตรงกับ การก าหนดแผนงานขององค์ก ร
ความต้องการผลตอบแทนที่ แตกต่างกันย่อมจะนาพาองค์กรไปเผชิ ญกับความเสี่ ยงที่ ต่างกันด้วย
การบริ หารความเสี่ ยงจึงมีส่วนช่วยองค์กรในการวางแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยง
ที่ตอ้ งการ
วัฒนธรรมความเสี่ ยง
วัฒนธรรมความเสี่ ย งคื อแนวคิดและการตัดสิ นคุ ณค่า ที่ บุ คลากรมี ต่อความเสี่ ยงในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน วัฒนธรรมความเสี่ ยงของหลายองค์กรได้รับอิทธิ พลมาจากปรัชญาความ
เสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการขององค์กร สาหรับองค์กรที่ มิได้นิยามปรัชญาความเสี่ ยง อาจ
ทาให้มีความแตกต่างของวัฒนธรรมความเสี่ ยงภายในองค์กรเดียวกัน หรื อแม้กระทัง่ ในแผนกและ
หน่วยงานงานเดียวกันได้
ฝ่ ายบริ หารควรจะพิจารณาวัฒนธรรมความเสี่ ยงภายในองค์ก รของตนและปรับปรุ ง ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นๆของการบริ หารความเสี่ ยง เมื่อพบว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น ควรที่จะ
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ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมความเสี่ ยงให้มีความเหมาะสม อาจจะโดยการทบทวนปรัชญาความเสี่ ยงหรื อ
เปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการ เป็ นต้น
บริ ษัทท่ อส่ งก๊ าซแห่ งหนึ่ งต้ องการที่ จะศึ กษาวัฒนธรรมเกี่ ยวกับความเสี่ ยงในบริ ษัทของตนโดย
กาหนดให้ บุคลากรทุกคนพิ จารณาความเสี่ ยงในการปฏิ บัติงานประจาวัน และพยายามตอบคาถาม
เหล่ านี ้ เช่ น อะไรคือความเสี่ ยง? ใครที่ ได้ รับผลกระทบจากความเสี่ ยงบ้ าง? ใครควรจะได้ รับแจ้ งให้
ทราบ? คาถามเหล่ านี ล้ ้ วนเป็ นสิ่ งกระตุ้น ให้ บุคลากรพิ จารณาผลของเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึน้ ใน
หน่ วยงานต่ างๆ และผลที่จะเกิดขึน้ กับองค์ กรด้ วย
วัฒนธรรมย่อยของความเสี่ยง
ในหน่วยงาน แผนก หรื อฝ่ ายต่างๆ ในองค์กรอาจมีความแตกต่างกันในเรื่ องของวัฒนธรรม
ความเสี่ ย งบ้า ง ผูบ้ ริ หารบางคนอาจต้อ งการที่ จะเผชิ ญ กับ ความเสี่ ย งในระดับ หนึ่ ง ในขณะที่
ผูบ้ ริ หารบางคนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเผชิ ญกับความเสี่ ยงเลย ยกตัวอย่าง เช่น แผนกหนึ่ งในบริ ษทั
พยายามปรับปรุ งยอดขายของตน จนอาจละเลยการปฏิบตั ิตามกฎหรื อข้อบังคับบางข้อ ในขณะที่อีก
แผนกหนึ่งอาจเห็นความสาคัญของการปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับมากกว่ายอดขายสิ นค้าเป็ นต้น ความ
แตกต่างเช่นนี้อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ในทางตรงกันข้าม แต่ถา้ หากทั้งสองแผนกสามารถร่ วมงาน
และสนับสนุนซึ่ งกันและกัน ก็เป็ นไปได้ที่จะสามารถสะท้อนปรัชญาและระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั
สามารถยอมรับได้
การตระหนักถึงความเป็ นจริงของความเสี่ยง
องค์กรซึ่ งไม่เคยประสบกับการสู ญเสี ยหรื อไม่เคยเผชิ ญกับวิกฤตความเสี่ ยงไม่ควรที่จะ
มัน่ ใจว่า เหตุ ก ารณ์ เช่ นนั้นจะไม่ เกิ ดขึ้ นกับ องค์ก รของตน ถึ ง แม้ว่า ในขณะปั จจุ บนั องค์ก รจะมี
บุคลากรที่มีความสามารถ หรื อมีการปฏิ บตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นไม่ยงั่ ยืน
ผูบ้ ริ หารควรตระหนักว่าทุกสิ่ งทุกอย่างย่อมมีจุดอ่อน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารขององค์กรเป็ นองค์ประกอบสาคัญของสิ่ งแวดล้อมภายในองค์กร
และมี อิ ท ธิ พ ลอย่า งสู ง ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มภายในอื่ น ๆ ความเป็ นอิ ส ระจากฝ่ ายบริ ห ารขององค์ก ร
สถานภาพและประสบการณ์ ของสมาชิ ก ระดับความเกี่ ยวข้องในกิ จกรรมขององค์กร และความ
เหมาะสมในการปฏิ บ ัติห น้า ที่ ข องคณะกรรมการ ล้ว นมี ค วามส าคัญทั้ง สิ้ น ส่ ว นปั จ จัย อื่ น ที่ มี
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่ น ความพยายามของคณะกรรมการในการทดสอบแผนงาน
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และประสิ ทธิ ภาพของฝ่ ายบริ หาร และปฏิสัมพันธ์ ของคณะกรรมการกับคณะผูต้ รวจสอบภายใน
และภายนอก เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ห ารที่ ดารงหน้า ที่ ค วรมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานขององค์ก รตาม
สมควร และควรมีหน้าที่ให้คาปรึ กษาชี้ แนะในกรณี ที่เหมาะสม สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนมีความสาคัญต่อ
สิ่ ง แวดล้อ มในการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเนื่ อ งจากคณะกรรมการจะต้อ ง
ตรวจสอบการท างานของฝ่ ายบริ หารอยู่ เ สมอ คณะกรรมการจึ ง สมควรที่ จ ะประกอบด้ ว ย
บุคคลภายนอกองค์กรในจานวนที่เหมาะสมด้วย
ผูบ้ ริ หารระดับสู งบางท่านขององค์ก รอาจเป็ นสมาชิ กของคณะกรรมการบริ หารองค์กร
เพื่อที่จะเป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลต่างๆขององค์กรจากฝ่ ายบริ หาร แต่ท้ งั นี้จะต้องมีจานวนของบุคคลจาก
ภายนอกองค์กรเพียงพอที่จะทัดทานและสามารถสร้างดุ ลยภาพกับอานาจของฝ่ ายบริ หารได้ ซึ่ ง
อย่างน้อยคณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลจากภายนอกเป็ นเสี ยงส่ วนใหญ่เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
คุณค่ าจริยธรรมและความซื่อสั ตย์
แผนงานและวัตถุประสงค์ขององค์กรตลอดจนหลักการนาไปปฏิบตั ิ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความต้องการ การตัดสิ นคุ ณค่าและวิธีการบริ หารงานขององค์กร ซึ่ ง ปั จจัย เหล่ านี้ ได้รับอิ ทธิ พล
โดยตรงมาจากคุ ณค่าทางด้านจริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์ของฝ่ ายบริ หาร ผูบ้ ริ หารจึงควรบริ หาร
องค์กรด้วยจริ ยธรรมและประกอบด้วยจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ยงั เป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดีของ
องค์กรด้วย
ความซื่ อตรงในการบริ หารงานเป็ นพื้ นฐานของพฤติ กรรมทางจริ ยธรรมในการดาเนิ น
กิ จกรรมต่ างๆขององค์ก ร การบริ หารความเสี่ ย งในองค์กรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพย่อมเป็ นผลมาจาก
จริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์ของบุคลากรซึ่ งเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ ผลงาน ด้วยเหตุน้ ี คุณค่าจริ ยธรรมและ
ความซื่ อสัตย์จึงเป็ นปั จจัยสาคัญของสิ่ งแวดล้อมภายในองค์กร และมีอิทธิ พลต่อการกาหนด การ
จัดการ และการติดตามผลขององค์ประกอบอื่นๆของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรด้วย
การกาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมภายในองค์กรอาจก่อให้เกิดความยากลาบากในบางครั้ง
เนื่องจากจาเป็ นต้องคานึงถึงบุคคลหลายกลุ่ม ผูบ้ ริ หารจะต้องพยายามก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความต้องการขององค์กร บุคลากร ลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชน เป็ นต้น
ความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรมของฝ่ ายบริ หารเป็ นผลพลอยได้จากวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงมาตรฐานทางจริ ยธรรมและพฤติกรรม คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าหนด
แนวทางในการปฏิบตั ิตามความเห็นชอบของตน จากนั้นวัฒนธรรมขององค์กรจะเป็ นตัวกาหนดว่า
ควรจะปฏิ บ ัติ อ ย่ า งไร และมี ก ฎข้อ ใดบ้า งที่ ไ ด้รั บ การปฏิ บ ัติ ต าม และหลี ก เลี ย งหรื อ ละเมิ ด
นอกจากนี้ ประธานขององค์กรมักจะมี ส่วนสาคัญในการกาหนดวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ งความเป็ น

23
บุคคลสาคัญในองค์กรนี้เอง ประธานองค์กรจึงมักจะเป็ นผูน้ าการปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมในองค์กร
ให้เป็ นตัวอย่าง
ปั จจัยบางอย่างอาจจะนามาซึ่ งการประพฤติมิชอบในองค์กร ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ มกั จะมีผลต่อ
พฤติกรรมจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานด้วย บุคลากรอาจหลงผิดกระทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดย
ได้รับอิทธิพลจากสิ่ งกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าบางอย่าง ซึ่ งผลที่ได้รับจากการกระทาดังกล่าวจะเป็ นผลเสี ย
ต่อเนื่องไปยังองค์ประกอบอื่นๆของสิ่ งแวดล้อมภายใน
การกาจัดปั จจัยกระตุน้ สามารถนาไปสู่ การกาจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้หมดไปจาก
องค์กรได้ ตัวอย่างเช่ น องค์กรควรจะตั้งเป้ าหมายของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานโดยยึดตาม
ลักษณะความเป็ นจริ ง การตั้งเป้ าหมายอย่างเหมาะสมนอกจากจะมีส่วนช่ วยลดความกดดันในการ
ท างานของบุ ค ลากรแล้ว ยัง สามารถป้ องกัน การรายงานผลเกิ น ความเป็ นจริ ง ของบุ ค ลากร
นอกจากนี้ ก ารมี ระบบควบคุ มการรายงานผลที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ ก็ส ามารถเป็ นส่ วนป้ องกัน การ
ประพฤติมิชอบได้อีกวิธีหนึ่งด้วย
การที่บุคลากรได้รับและเข้าใจสารเกี่ยวกับกฎข้อบังคับในการปฏิบตั ิหน้าที่มิได้หมายความ
ว่าบุ คลากรทุกคนจะนาไปปฏิบตั ิตามเสมอ ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารที่จะลงมือ
กระทาเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทัว่ ไป ผูท้ ี่ละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร
สมควรที่จะได้รับการลงโทษ นอกจากนั้นยังควรมีช่องทางสื่ อสารเพื่อให้บุคลากรได้รายงานการ
กระทาความผิด หรื อความน่ าสงสัยที่ เกิ ดขึ้ น และมี บทลงโทษสาหรับบุ คลากรที่เพิกเฉยต่อการ
กระทาความผิด จากการศึกษาพบว่าบุคลากรมักจะมีแนวความคิดเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเสี่ ยง
และการควบคุมตามที่ฝ่ายบริ หารได้แสดงให้เห็นเป็ นตัวอย่าง โดยแนวความคิดนี้ จะสามารถพัฒนา
เป็ นวัฒนธรรมขององค์กรได้ในท้ายที่สุด
ทักษะและระดับความสามารถ
ระดับความสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ และทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้า ที่
ที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าองค์กรต้องการระดับความสามารถระดับไหน
สาหรับการปฏิบตั ิงานแต่ละหน้าที่ ซึ่ งในการตัดสิ นใจอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างค่าใช้จ่าย
และระดับความสามารถ ตัวอย่างเช่ น องค์กรไม่มีความจาเป็ นที่ จะต้องว่าจ้างวิศวกรไฟฟ้ าเพื่อมา
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าเท่านั้น เป็ นต้น
ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าหนดระดับความสามารถและทักษะที่จาเป็ นสาหรับ การปฏิบตั ิงาน
ในแต่ ล ะหน้ า ที่ ซึ่ งระดับ ทัก ษะและความสามารถขึ้ น อยู่ ก ับ ระดับ สติ ปั ญ ญา การฝึ กฝนและ
ประสบการณ์ ของบุค ลากร ในบางครั้ งฝ่ ายบริ หารอาจจะต้องเลื อกระหว่างความจาเป็ นในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ และระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร
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ปรัชญาและแนวทางการทางานของผู้บริ หาร
ปรัชญาและแนวทางการทางานของผูบ้ ริ หาร มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริ หารงานของ
องค์กร ตลอดจนประเภทของความเสี่ ยงที่องค์กรต้องเผชิญ องค์กรที่ประสบผลสาเร็ จในการเผชิ ญ
กับความเสี่ ยงมักมีมุมมองในการบริ หารความเสี่ ยงที่ แตกต่างจากองค์กรที่ตอ้ งเผชิ ญกับวิกฤติจาก
ความเสี่ ยง องค์กรที่มีการบริ หารงานแบบไม่เป็ นทางการอาจมีการบริ หารงานโดยการพบปะสั่งการ
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและบุคลากร ในขณะที่องค์กรที่มีการบริ หารงานแบบเป็ นทางการอาจจะ
ถือเอานโยบาย กฎเกณฑ์ ตัววัดประสิ ทธิ ภาพ และการรายงายผลที่ ถูกต้องเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
ปั จ จัย อี ก อย่า งของปรั ช ญาและแนวทางการท างานของผูบ้ ริ ห ารคื อ ลัก ษณะของการ
บริ หารงาน ซึ่งอาจเป็ นไปในแนวทางอนุรักษ์นิยมหรื อเป็ นแบบการบริ หารเชิงรุ ก เป็ นต้น
ทัศนคติและแนวทางในการปฏิบตั ิงานประจาวันของฝ่ ายบริ หารย่อมมีผลต่อปรัชญาความ
เสี่ ย งขององค์ก รและระดับ ความเสี่ ย งที่ อ งค์ก รต้องการ ตัวอย่า งเช่ น การบริ หารงานแบบไม่ มี
หลักการอาจนาองค์กรไปเผชิ ญกับระดับความเสี่ ยงที่สูงขึ้น เป็ นต้น สิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มิได้หมายความว่าองค์กรจะต้องหลีกเลียงที่จะเผชิ ญกับความเสี่ ยงเสมอไป แต่จะเป็ นสิ่ งที่สามารถ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร สิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพขององค์กรจะช่ วยนาไปสู่ โอกาส
ทางธุ รกิจซึ่งมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่องค์กรต้องการ
โครงสร้ างขององค์ กร
โครงสร้ างขององค์กรเป็ นหลักในการวางแผน การดาเนิ นกิ จกรรมการควบคุ มและการ
ติดตามผลของกิ จกรรมต่า งๆ ภายในองค์ก ร โครงสร้ างขององค์ก รหมายความรวมถึ งการระบุ
ขอบเขตอานาจและความรับผิดชอบ และการกาหนดช่ องทางรายงานผลที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่ น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในควรจะมีส่วนสาคัญในการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรและสามารถ
ติดต่อกับผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างอิ สระ นอกจากนี้ ประธานคณะ
ตรวจสอบควรมีการรายงานผลการตรวจสอบมอบให้แก่องค์กร ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
กิ จกรรมการตรวจสอบภายในและยังเป็ นการทาหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ด้วย องค์กรควรมีการ
พัฒนาโครงสร้ า งของตนให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่ ง อาจกระท าในลัก ษณะของการรวบ
อานาจ การกระจายอานาจ การปกครองโดยตรง หรื อการปกครองแบบเป็ นโครงข่าย เป็ นต้น
ความเหมาะสมในโครงสร้างของแต่ละองค์กรขึ้นอยูก่ บั ขนาดและกิจกรรมขององค์กรนั้นๆ
โครงสร้ างขององค์กรที่มีความสลับซับซ้อนและมี การรายงานผลและการระบุ หน้าที่รับผิดชอบ
อย่างเป็ นทางการอาจเหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานย่อยจานวนมาก ซึ่ งโครงสร้างที่
สลับ ซับ ซ้ อ นเช่ น นี้ อาจเป็ นอุ ป สรรคขัด ขวางการท างานส าหรั บ องค์ก รขนาดเล็ ก ทั้ง นี้ ไม่ ว่ า

25
โครงสร้ า งขององค์ ก รจะเป็ นเช่ น ไร ความส าคั ญ อยู่ ที่ อ งค์ ก รจะต้ อ งสามารถด าเนิ น กิ จ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเต็มที่ และสามารถที่จะบรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่
กาหนดไว้ได้
การมอบหมายอานาจและความรับผิดชอบ
การมอบหมายอ านาจและความรั บ ผิดชอบในองค์ก ร หมายถึ ง ระดับ อ านาจและการ
สนับสนุ นที่คณะทางานหรื อบุคลากรพึงจะได้รับ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และแก้ไขปั ญหาต่างๆ การ
มอบหมายอานาจและความรับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายการดาเนิ นงาน ระดับความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรที่มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
บางองค์กรมีการมอบหมายอานาจในการตัด สิ นใจให้กบั พนักงานระดับล่ า งหรื อระดับ
ปฏิ บ ตั ิ งาน ซึ่ ง จะเป็ นการลดขั้นตอนในการท างาน ก าจัดข้อผิดพลาด เพิ่ ม ความรวดเร็ วในการ
ปฏิบตั ิงาน และเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า การมอบอานาจและความไว้วางใจให้แก่บุคลากรยัง
เป็ นการส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิ ดความคิ ดริ เริ่ ม แต่ท้ งั นี้ ความคิดริ เริ่ มดังกล่าวต้องอยู่ในขอบเขตที่
เหมาะสม การมอบหมายอานาจ คือ การลดการควบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่จากส่ วนกลางและกระจาย
อานาจการตัดสิ นใจไปยังหน่วยงานระดับล่าง ตัวอย่างของการมอบหมายอานาจ เช่น การให้อิสระ
แก่พนักงานในการกาหนดราคาขายปลีกสิ นค้า การต่อรองสัญญา หรื อมีส่วนในการตัดสิ นใจร่ วม
ลงทุน เป็ นต้น
สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึ งถึง ในการมอบหมายอานาจคือ ควรมอบอานาจเฉพาะในขอบเขตที่
พอเพียงต่อการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์เท่านั้น เพื่อให้มนั่ ใจว่าประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ ม้ ค่ากับความ
เสี่ ยงที่เพิ่มขึ้น
ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งคือต้องมัน่ ใจว่าบุคลากรทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร
เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บุคลากรจาเป็ นต้องตระหนัก ถึงความสาคัญในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของตนต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
การเพิ่มอานาจให้กบั บุคลากรอาจเป็ นผลมาจากความพยายามที่จะลดความซับซ้อนในโครงสร้าง
ขององค์กร ซึ่ งจุดประสงค์ของการปรับปรุ งโครงสร้ างขององค์กรก็เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรได้มี
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์และเพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการตัดสิ น ใจต่ า งๆ ซึ่ ง จะมี ส่ วนช่ วยเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง และยังเป็ นการเพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากองค์กร
อีกด้วย การเพิ่มอานาจการตัดสิ นใจให้กบั บุคลากรอาจจะทาให้องค์กรมีความต้องการบุคลากรที่มี
ทักษะและความสามารถสู งขึ้น นอกจากนี้ องค์กรยังมีความต้องการการตรวจสอบจากฝ่ ายบริ หาร
เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการตัดสิ นใจของบุคลากรได้ในกรณี ที่จาเป็ นอีกด้วย อนึ่ งการ
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มอบหมายอานาจในการตัดสิ นใจให้แก่ บุ คคลากรเพิ่ม ขึ้ นอาจมี ส่ วนทาให้องค์กรต้องเผชิ ญกับ
ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
การที่บุคลากรตระหนักว่าตนเองได้รับความเชื่ อถือและไว้วางใจจากฝ่ ายบริ หารมีอิทธิ พลอย่างมาก
ต่อสิ่ งแวดล้อมภายในองค์กร กรณี เดียวกันนี้ สามารถนาไปกล่าวได้กบั การที่ประธานบริ หารได้รับ
ความไว้วางใจให้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมทุกอย่างในองค์กรเช่นเดียวกัน
นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์กรซึ่ ง ประกอบด้วยการคัดเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม
การประเมินผล การให้คาปรึ กษา ตลอดจนการเลื่อนตาแหน่ งและการเลิกจ้าง เป็ นการส่ งสารอย่าง
หนึ่งเพื่อให้บุคลากรทราบถึงความคาดหวังเกี่ยวกับจริ ยธรรมในการทางานและระดับความสามารถ
ที่เป็ นที่ตอ้ งการ การที่องค์กรคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจากระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ทางาน ความสาเร็ จในหน้าที่การงานที่ผ่านมา และพฤติกรรมทางด้านจริ ยธรรม แสดงให้เห็นถึ ง
ความตั้งใจจริ งขององค์กรในการเลือกสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การฝึ กฝนอบรมบุคลากร
เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและปรับปรุ งพฤติกรรมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของบุคลากรทางหนึ่ ง การ
โยกย้า ยหน้ า ที่ แ ละการเลื่ อ นต าแหน่ ง เป็ นการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก รเห็ น ความส าคัญ ใน
ความก้าวหน้าทางอาชี พของบุคลากร นอกจากนี้ การมอบเงินปั นผลให้แก่พนักงานยังเป็ นแรงจูงใจ
ในการพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นด้วย ท้ายที่สุดองค์กรควรสื่ อสารให้บุคลากรทราบว่าองค์กร
จะไม่ยอมรับการละเมิดหรื อการละเลยการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเด็ดขาด
การที่บุคลากรมีการฝึ กฝนเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ ทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรและความเสี่ ย งชนิ ดใหม่ที่อาจต้องเผชิ ญได้ การศึกษาและหมัน่ หาประสบการณ์ จะช่ วยให้
บุคลากรปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ ยนไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นการที่องค์กรว่าจ้าง
บุคลากรที่มีความสามารถและให้เข้ารับการฝึ กฝนอบรมเพีย งครั้งเดี ยวจึ งไม่เพียงพอ องค์กรควร
ต้องตระหนักว่าการเรี ยนรู้เป็ นสิ่ งที่ไม่มีทางสิ้ นสุ ด
ความแตกต่ างของสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมภายในของหน่ วยงานหรื อแผนกต่างๆในองค์กรย่อมมี ความแตกต่างกันไป
เนื่ องจากปั จจัยต่าง ๆ เช่ น ความต้องการของผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วยงานนั้นๆ ตลอดจนแนวทาง
การบริ หารและทัศ นคติ เป็ นต้น เนื่ องจากผูบ้ ริ หารแต่ละคนย่อมมีวิธีก ารบริ หารหน่ วยงานของ
ตนเองแตกต่างกันออกไป จึงเป็ นเรื่ องยากที่แต่ละหน่วยงานภายในองค์กรจะมีสิ่งแวดล้อมภายในที่
เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีความสาคัญที่องค์กรจะต้องตระหนักถึ งผลของความแตกต่างเหล่านี้ ต่อการ
บริ หารความเสี่ ยงในองค์กรด้วย
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สิ่ งแวดล้อมภายในที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่มีความเหมาะสมอาจนาไปสู่ ผลกระทบร้ายแรง เช่น
การขาดทุน การเสี ยภาพพจน์หรื อความตกต่าขององค์กร เป็ นต้น
บริ ษัทธุรกิจด้ านพลังงานแห่ งหนึ่ งได้ รับการคาดหมายว่ าน่ าจะประสบผลสาเร็ จในการดาเนิ นงาน
เนื่องจากบริ ษัทแห่ งนี ป้ ระกอบด้ วยฝ่ ายบริ หารที่ เป็ นที่ ยอมรั บ คณะกรรมการที่ น่านับถือ แผนงาน
ชั้นยอด ระบบการควบคุมที่ ได้ รับการออกแบบมาอย่ างดี ตลอดจนนโยบายที่ ชัดเจน แต่ ปรากฏว่ า
บริ ษัทแห่ งนีก้ ลับมีสิ่งแวดล้ อมภายในที่ ไม่ เหมาะสม ผู้บริ หารขององค์ กรปฏิ บัติหน้ าที่ โดยมิชอบ
และคณะกรรมการบริ ษัทก็เพิกเฉยต่ อพฤติกรรมเหล่ านี ้ นอกจากนั้นยังพบการบิ ดเบือนข้ อมูลจาก
รายงานผลประกอบการอี กด้ วย ท้ ายที่ สุดบริ ษัทแห่ งนีจ้ ึ งต้ องประสบกับความล้ มเหลว และล้ มเลิ ก
กิจการไปในที่สุด
การบริ หารองค์กรที่ดีของผูบ้ ริ หารมิใช่ เป็ นเพียงการออกคาสั่งให้บุคลากรใต้บงั คับบัญชา
ปฏิบตั ิตามเท่านั้น แต่ผบู้ ริ หารเองจะต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่างที่เหมาะสมแก่บุคลากรด้วย
ภาพประกอบที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบสาคัญของ สิ่ งแวดล้ อมภายใน ดังที่ได้กล่าวในบทนี้
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ภาพประกอบที่ 3.1

สิ่ งแวดล้อมภายใน
ปรัชญาการ
บริหารความ
เสี่ยง



คุณค่า
สื่ อสารด้วย
ถ้อยคาและ
แบบอย่าง

ปรัชญาและแนว
ทางการทางาน
ของผู้บริหาร




ระดับความ
เสี่ยงทีต่ ้ องการ





คุณค่า
เชิงคุณภาพ
เชิงปริ มาณ
เชื่อมโยง
กับ
แผนงาน

วัฒนธรรม
ความเสี่ยง



เป็ นอิสระ
อยูใ่ น
หน้าที่
มีส่วนร่ วม



ทักษะและ
ความสามารถ
ของบุคลากร










เป็ นอิสระ
อยูใ่ น
หน้าที่
มีส่วนร่ วม






การมอบหมาย
อานาจความ
รับผิดชอบ

โครงสร้ างองค์ กร

อย่างเป็ นและ

ไม่เป็ นทางการ 
เชิงอนุรักษ์นิยม
vs เชิงรุ ก
สอดคล้อง


ระดับ
คณะกรรมการ
จริยธรรมและ
บริหาร
ความซื่อสัตย์

สายการรายงาน
การรวมอานาจ/
การกระจาย
อานาจ
โครงข่าย/
หน้าที่/สถานที่




มอบหมาย
อานาจ
ความไว้วางใจ

ความรู้
ทักษะ
การ
แลกเปลี่ยน

นโยบายและการ
ความแตกต่ างของ
บริหารทรัพยากร
สิ่งแวดล้ อม
บุคคล





การกาหนดวัตถุประสงค์
การระบุเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร
การติดตามผล

มาตรฐาน
พฤติกรรม
ข้อบังคับ
แบบอย่าง
จาก CEO
ปัจจัย
กระตุน้

คัดเลือก
ฝึ กฝน
การตอบแทน
หลักการ/
แรงจูงใจ





ความต้องการ
ของฝ่ ายบริ หาร
การตัดสิ น
คุณค่า
รู ปแบบการ
บริ หาร
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4. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objecting Setting)
ทุกองค์ กรล้ วนต้ องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์ กร ก่ อนที่ องค์ กรจะ
สามารถระบุสาเหตุของความเสี่ ยง ตลอดจน
ประเมินความเสี่ ยงและตอบสนองต่ อความเสี่ ยงได้
นั้น จาเป็ นต้ องผ่ านขั้นตอนการกาหนด
วัตถุประสงค์ เสี ยก่ อน การกาหนดวัตถุประสงค์ อยู่
ในระดับขัน้ ตอนของการกาหนดแผนงาน โดยจะ
เป็ นสิ่ งที่ กาหนดมาตรฐานของการดาเนินงาน การ
รายงานผล และความสอดคล้ องต่ อกฎข้ อบังคับ
ต่ างๆ วัตถุประสงค์ ที่กาหนดขึน้ จะต้ องสอดคล้ อง
กับระดับความเสี่ ยงที่องค์ กรต้ องการ ซึ่ งก็จะมีผล
ต่ อระดับความเสี่ ยงที่องค์ กรยอมรั บได้ ในการ
ดาเนินกิจกรรมต่ างๆ
การกาหนดวัตถุประสงค์เป็ นขั้นตอนเบื้องต้นก่อนที่องค์กรจะสามารถระบุเหตุการณ์ความ
เสี่ ยง ตลอดจนประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ ยงนั้นๆ ฝ่ ายบริ หารจะใช้วตั ถุประสงค์ที่กาหนด
ขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการระบุความเสี่ ยงและดาเนินมาตรการที่จาเป็ นในการบริ หารความเสี่ ยง
วัตถุประสงค์ ด้านแผนงาน
ทุกองค์กรมักมีเป้ าหมายในการดาเนินงานของตนอย่างกว้างๆ และเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมาย
นี้ ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่กาหนดวัตถุประสงค์ดา้ นแผนงาน ตลอดจนวางแผนและกาหนดวัตถุประสงค์
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่องค์กร ในขณะที่เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ดา้ นแผนงานขององค์กร
มักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง แต่แผนงานและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยน
ไปได้โดยขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
วัตถุประสงค์ดา้ นแผนงานเป็ นเป้ าหมายระดับสู ง และมีส่วนสนับสนุนเป้ าหมายโดยรวม
ขององค์กร วัตถุประสงค์ดา้ นแผนงานจะเป็ นตัวสะท้อนถึงความพยายามของฝ่ ายบริ หารในการนา
ผลประโยชน์มาสู่ องค์กร
ฝ่ ายบริ หารจะต้องสามารถระบุความเสี่ ยงจากการนาวิธีต่างๆมาใช้เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ เทคนิคทั้งหลายในการระบุเหตุการณ์และการประเมินความเสี่ ยง ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
ในบทนี้ สามารถนาไปใช้ได้ในขั้นตอนการกาหนดแผนงาน ซึ่งเป็ นการใช้เทคนิคการบริ หารความ
เสี่ ยงในการกาหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ขององค์กรนัน่ เอง
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ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงตัวอย่างเป้ าหมาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ขององค์กรแห่งหนึ่ง
ภาพประกอบที่ 4.1
เป้ าหมาย

- เพื่อที่จะให้ บริ การด้ านสุขภาพที่มีคุณภาพและสามารถเข้ าถึงได้
ง่ ายแก่ ชุมชนในราคาที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ ด้านแผนงาน

- เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดหรื อขนาด
รองลงมาในตลาดเมืองขนาดกลาง
- ถูกจัดอยู่ในอันดับต้ นๆ ในด้ านคุณภาพของผู้ให้ บริ การทางการ
แพทย์
- เป็ นที่ ร้ ู จักในฐานะผู้นาทางด้ านคุณภาพและราคา

แผนงาน

- สามารถอ้ างอิงกับโรงพยาบาลในตลาดเป้ าหมายที่ บริ ษัทไม่ มี
ส่ วนร่ วมในการแข่ งขัน
- ควบรวมกิจการที่มีคุณภาพแต่ มีผลการดาเนินงานตา่ กว่ า
มาตรฐาน
- จัดให้ มีการร่ วมเป็ นเจ้ าของหรื อแบ่ งปั นผลกาไรเพื่อดึงดูด
มันสมองทางการแพทย์
- พัฒนาการตลาดสาหรั บตลาดเป้ าหมายขนาดกลางและขนาด
ใหญ่
- นาระบบภายในองค์ กรที่มีประสิ ทธิ ภาพไปใช้ ในการบริ หาร
และการควบคุมรายจ่ าย
- เป็ นผู้นาในด้ านความสอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อบังคับต่ างๆ
ในด้ านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ ทเี่ กี่ยวข้ อง
- ด้ านการดาเนินงาน

- เจรจากับผู้นาทางด้ านสถานพยาบาลสิ บแห่ งและสามารถสร้ าง
ข้ อตกลงให้ ได้ กับสองแห่ งภายในปี นี ้
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- กาหนดสถานพยาบาลเป้ าหมายอื่นๆอีกสิ บแห่ งใน
กลุ่มเป้ าหมายและดาเนินข้ อตกลงให้ แล้ วเสร็ จให้ ได้ อย่ างน้ อยห้ า
แห่ งภายในปี ้ นี้
-ระบุความต้ องการและแรงจูงใจของบุคลากรผู้มีความสามารถ
สูงอย่ างน้ อยหนึ่งคนในแต่ ละสาขาในตลาดเป้ าหมายขนาดใหญ่
ห้ าแห่ งภายในปี นี ้
- กาหนดกลุ่มเป้ าหมายร่ วมกับผู้นาทางธุรกิจในตลาดเพื่อ
รั บทราบความต้ องการ
- พัฒนาโครงสร้ างทางเลือกสาหรั บลูกค้ าธุรกิจ
- พัฒนาระเบียบวิธีที่จะนาไปใช้ พัฒนาการปฏิ บัติงานใน
สถานพยาบาลที่ ควบรวมได้ อย่ างทันท่ วงที
- ตระเตรี ยมขัน้ ตอนในการโยกย้ ายฐานข้ อมูลจากระบบปั จจุบัน
- นาระบบที่ สามารถใช้ ได้ ผลในสถานประกอบการใหม่ เพื่อเป็ น
แบบอย่ างสาหรั บสถานที่อื่นๆ ต่ อไป
- ด้ านการรายงานผล

- ด้ านความสอดคล้ อง

- จัดให้ มีระบบการรายงานผลประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานใน
สถานประกอบการแห่ งใหม่ ให้ ได้ ภายในสี่ วนั ทาการหลังจาก
สิ ้นสุดแต่ ละเดือน
- กาชับพนักงานให้ ทารายงายการปฏิ บัติหน้ าที่ต่อฝ่ ายบริ หาร
ภายในเวลาที่กาหนด
- จัดทาระบบการรายงานผลที่มีความถูกต้ องเพื่อรายงานแก่
บุคคลภายนอก
- จัดตั้งหน่ วยงานเฉพาะเพื่อให้ การสนับสนุนและประสานงาน
กับหน่ วยงานอื่ นๆ
- พัฒนาระบบการทางานเกี่ยวกับการบริ การทางการแพทย์ การ
ใช้ ยา
- ทบทวนนโยบายของสถานพยาบาลและนาไปเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายสาธารณสุข
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วัตถุประสงค์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
การกาหนดวัตถุ ประสงค์ที่เหมาะสม ซึ่ งมีส่วนช่ วยสนับสนุ นและมีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ วางไว้ มี ส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จขององค์กร หลังจากได้ให้ความสาคัญกับ
แผนงานและวัตถุ ป ระสงค์ระดับ แผนงานแล้ว องค์ก รก็ พ ร้ อมที่ จะพัฒนาวัตถุ ประสงค์ ด้านการ
ดาเนินงานได้ต่อไป
หลังจากมีการกาหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรแล้ว องค์กรจะต้องสามารถระบุปัจจัยที่ มี
ความส าคัญต่ อการบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์เหล่ า นั้น ปั จจัยเหล่ า นี้ ม กั มาจากองค์ก ร หน่ วยงาน และ
บุคลากรทั้งหลายขององค์กรนัน่ เอง ฝ่ ายบริ หารควรมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยอันจะนาไปสู่ ความสาเร็ จตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
วัตถุ ประสงค์ขององค์ก รจะต้องสามารถเข้า ใจได้ง่ ายและประเมิ นผลได้ ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพบุคลากรทุกระดับจะต้องเข้าใจวัตถุ ประสงค์ ตลอดจนเป้ าหมายหรื อ
ความต้องการขององค์กร และทราบถึงวิธีการประเมินเป้ าหมายต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างถ่องแท้
ประเภทของวัตถุประสงค์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
วัตถุประสงค์ขององค์กรสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
 วัตถุประสงค์ ด้านการดาเนินงาน - หมายถึงความมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานขององค์กร
รวมถึ งผลกาไรและปริ มาณของทรัพยากรที่ องค์กรสามารถควบคุ มได้ วัตถุ ประสงค์ดา้ นนี้ มี
ความแตกต่างกันไปตามความต้องการของฝ่ ายบริ หาร และตามโครงสร้างองค์กร
 วัตถุประสงค์ ด้านการรายงานผล - หมายถึงความน่าเชื่ อถือของการรายงานผล ซึ่ งประกอบด้วย
การรายงานผลต่อภายในและภายนอกองค์กร
 วัตถุประสงค์ ด้านความสอดคล้ อง - หมายถึง ความสอดคล้องต่อกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่
มีผลบังคับใช้ต่อการดาเนินงานขององค์กร วัตถุประสงค์ประเภทนี้ อาจขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายนอก
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น และมักจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายองค์กร
วัตถุ ประสงค์จาเพาะบางอย่างมีความแตกต่างกันไปตามประเภทขององค์กร เช่ นองค์กร
ด้านหลักทรัพย์ อาจจะต้องการประเมินวัตถุประสงค์ของตนเป็ นรายวัน ส่ วนองค์กรประเภทอื่นอาจ
ทาเป็ นรายไตรมาส เป็ นต้น วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องรายงานต่อสาธารณชนมักเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎข้อ บัง คับ ต่ า งๆในการด าเนิ น งาน ดัง นั้ น จึ ง สามารถจัด วัต ถุ ป ระสงค์ ป ระเภทนี้ เป็ น
วัตถุประสงค์ดา้ นความสอดคล้องนัน่ เอง
วัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงานขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ การตัดสิ นใจ และแนวทางของฝ่ าย
บริ หาร ซึ่ งวัตถุ ประสงค์ประเภทนี้ จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร และมักจะถูกกาหนด
โดยข้อมูลที่องค์กรได้รับ ระดับความสามารถ และระดับจริ ยธรรมของผูก้ าหนดวัตถุ ประสงค์ ด้วย
เหตุน้ ีเองจึงไม่มีหลักการตายตัวในการกาหนดวัตถุประสงค์ที่มีความเหมาะสมสาหรับทุกองค์กร
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วัตถุประสงค์ ด้านการดาเนินงาน
วัตถุ ประสงค์ดา้ นการดาเนิ นงาน ซึ่ งมีความเกี่ ยวข้องกับประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
ขององค์กร ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ยอ่ ยสาหรับการปฏิบตั ิงานที่จะนาพาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงานจะต้องเป็ นเสมือนภาพสะท้อนให้เห็นถึง สิ่ งแวดล้อมทั้ง
ทางด้า นธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ ตลอดจน ประเภทและหน้าที่ ขององค์ก ร ฝ่ ายบริ หารจะต้องมัน่ ใจว่า
วัตถุประสงค์ได้ถูกกาหนดขึ้นโดยยึดหลักความเป็ นจริ ง และมีวิธีที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ ผล
ของวัตถุ ประสงค์เหล่ านั้นได้ การกาหนดวัตถุ ประสงค์และวัตถุ ประสงค์ย่อยด้านการดาเนิ นงาน
อย่า งชัด เจนเป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ในการน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ขององค์ก ร วัต ถุ ป ระสงค์ด้า นการ
ดาเนิ นงานสามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัดการทรัพยากรได้ ดังนั้นหากไม่มีความชัดเจนในการ
ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ หรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ไ ม่ เ ป็ นที่ เ ข้า ใจแล้ว องค์ก รอาจเผชิ ญ กับ การสู ญ เสี ย
ทรัพยากรไปอย่างเปล่าประโยชน์
วัตถุประสงค์ ด้านการรายงานผล
การรายงานผลที่มีความน่าเชื่อถือเป็ นการนาเสนอข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และถูกต้องให้แก่
ฝ่ ายบริ หารเพื่อนาไปใช้ประกอบในการบริ หารงาน นอกจากนี้ การรายงานผลยังมีส่วนช่ วยในการ
ตัดสิ นใจ และการติดตามผลการดาเนิ นงานขององค์กรอีกด้วย ตัวอย่างของการรายงานผล ได้แก่
รายงานทางการตลาด รายงานการขายสิ นค้า รายงานคุ ณภาพสิ น ค้า รายงานความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น การรายงานผลที่มีความน่าเชื่อถือยังสามารถเป็ นหลักประกันให้แก่ฝ่ายบริ หารจาก
การตรวจสอบขององค์ก รภายนอกอี ก ด้ว ย ตัว อย่า งของการรายงานผลดัง กล่ า ว เช่ น รายงาน
สถานการณ์ทางการเงินขององค์กร เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ด้านความสอดคล้ อง
การดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรจาเป็ นที่จะต้องมีความสอดคล้องและเคารพ
ต่อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่มีผลบังคับใช้ ตัวอย่างของกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ ได้แก่
ข้อบังคับเกี่ ย วกับตลาดและราคาสิ นค้า กฎหมายภาษี กฎหมายสิ่ งแวดล้อม กฎหมายสวัสดิ การ
ลูกจ้าง หรื อกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็ นต้น กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้จะเป็ น
ตัวกาหนดมาตรฐานขั้นต่ า ด้า นการดาเนิ นงานและด้านพฤติก รรม การดาเนิ นงานขององค์ก รที่
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ จะมี ผลต่อภาพลักษณ์ อนั ดี ขององค์กรต่อสังคมและมุมมอง
ของบุคคลภายนอก
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ประเภทหนึ่ งอาจมีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนสนับสนุ นวัตถุประสงค์ประเภท
อื่น ๆ ซึ่ ง บางครั้ งการแบ่ง ประเภทของวัตถุ ประสงค์ก็ ข้ ึ นอยู่ก ับสภาวะแวดล้อมต่า งๆ เช่ น การ
รายงานข้อมู ลที่ มีค วามน่ า เชื่ อถื อแก่ ฝ่ายบริ หารเพื่ อใช้ใ นการบริ หารงานและปฏิ บตั ิหน้าที่ อาจ
จัดเป็ นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ท้ งั ด้านการดาเนินงาน และด้านการรายงานผล การรายงานข้อมูล
ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มขององค์ก รต่ อ ภาครั ฐ ก็ อ าจจัด ให้ อ ยู่ใ นการส่ ง เสริ ม วัต ถุ ป ระสงค์ด้า นความ
สอดคล้อง เป็ นต้น
บางองค์กรอาจแบ่งประเภทของวัตถุประสงค์แตกต่างออกไปจากที่กล่าวมา เช่นอาจมีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ดา้ นการควบคุมทรัพยากร ซึ่ งวัตถุประสงค์ประเภทนี้ อาจมีความเหลื่อมล้ ากับ
วัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงาน การควบคุมทรัพยากรคือการรักษาทรัพยากรมิให้สู ญเสี ยไปโดย
เปล่าประโยชน์ องค์กรจึงต้องเคร่ งครัดต่อการตัดสิ นใจหรื อต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ของบุคลากร ซึ่ ง
การกระทาเช่นนี้อาจกล่าวได้วา่ เป็ นปั จจัยของวัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนิ นงานอย่างหนึ่ งนัน่ เอง ใน
ขณะเดี ย วกัน หากมี ข ้อ กฎหมายใดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การควบคุ ม ทรั พ ยากรขององค์ก ร ก็ อ าจจัด
วัตถุประสงค์ประเภทนี้ให้เป็ นวัตถุประสงค์ดา้ นความสอดคล้องได้
การบรรลุวัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุ ประสงค์เป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ งของการบริ หารความเสี่ ยงใน
องค์ก ร ซึ่ ง วัตถุ ประสงค์อาจสามารถแบ่ งออกได้ตามระดับความสาคัญและความจาเป็ น ถึ งแม้
องค์กรควรจะมีหลักประกันในการบรรลุวตั ถุประสงค์ แต่ก็ไม่จาเป็ นเสมอไป
การบริ หารความเสี่ ย งภายในองค์กรที่มี ประสิ ท ธิ ภาพ สามารถเป็ นหลักประกัน ในการ
บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ด้า นการรายงานผลและด้า นความสอดคล้อง เนื่ องจากวัตถุ ป ระสงค์ท้ งั สอง
ประเภทอยูภ่ ายใต้ความควบคุมขององค์กรเอง ซึ่ งหมายความว่าเมื่อองค์กรได้กาหนดวัตถุประสงค์
ต่างๆแล้ว องค์กรสามารถควบคุมการดาเนินงานของตนเพื่อที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านั้นได้
ทั้งนี้ วตั ถุประสงค์ดา้ นการดาเนิ นงานมีความแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ท้ งั สองประเภท
ข้า งต้น องค์ก รอาจจะปฏิ บ ตั ิ ง านได้ตามเป้ าหมายทุ ก อย่า งที่ ก าหนดไว้ แต่ อาจไม่ เพี ย งพอที่ จะ
สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ดังนั้นการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการดาเนิ นงานจึงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
ภายนอกอื่นๆอีก เช่ น การเปลี่ ยนแปลงรั ฐบาล สภาพอากาศ หรื อทุกๆอย่างที่ องค์กรไม่สามารถ
ควบคุ ม ได้นั่น เอง ทั้ง นี้ องค์ก รสามารถน าความน่ า จะเป็ นของปั จ จัย ที่ อ าจขัด ขวางการบรรลุ
วัตถุประสงค์เข้าไปร่ มพิจารณาในขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์ได้ดว้ ย อนึ่ งการที่ปัจจัยต่างๆ
เหล่านั้นไม่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้เสมอไป
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การบริ หารความเสี่ ยงที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานขององค์ ก รมัก มุ่ ง เน้ น เกี่ ย วกั บ การพัฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และเป้ าหมายต่างๆภายในองค์กร การระบุปัจจัยความสาเร็ จและ
ความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ ยง การควบคุ ม การ
รายงานผลการดาเนินงาน และการบริ หารความเสี่ ยงสามารถเป็ นหลักประกันให้แก่ฝ่ายบริ หาร และ
คณะกรรมการขององค์กร ที่จะตระหนักถึงทิศทางขององค์กรต่อวัตถุประสงค์ท้ งั หลายที่ได้กาหนด
ขึ้น
วัตถุประสงค์ ทเี่ ลือก
ระหว่า งขั้นตอนของบริ หารความเสี่ ย งในองค์ก ร ฝ่ ายบริ หารจะต้องมัน่ ใจว่า องค์ก รได้
คัดเลื อกวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ มี ค วามเหมาะสม และได้พิ จารณาแล้ว ว่า วัตถุ ป ระสงค์เหล่ า นั้นมี ส่ ว น
สนับสนุ นแผนงานและเป้ าหมายขององค์ก ร วัตถุ ประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ ยงที่ องค์กรต้องการ มิ เช่ นนั้นแล้วองค์กรอาจจะไม่ยินดี ที่จะเผชิ ญกับระดับความเสี่ ยงที่
จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านั้น การบริ หารความเสี่ ยงไม่ได้กาหนดว่าคณะกรรมการและ
ฝ่ ายบริ หารจะต้องเลือกวัตถุประสงค์อย่างไร เพียงแต่เสนอขั้นตอนที่ช่วยชี้แนะแนวทางในการเลือก
วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมต่อเป้ าหมายและแผนงานขององค์กร ตลอดจนมีความสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ ยงที่องค์กรต้องการนัน่ เอง
ระดับความเสี่ ยงทีต่ ้ องการ
ระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการซึ่ งถูกกาหนดโดยฝ่ ายบริ หารและทบทวนโดยคณะกรรมการบริ หาร เป็ น
แนวทางในการวางแผนงานขององค์กร องค์กรอาจนิ ย ามระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการว่าเป็ นระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เมื่อพิจารณาการเจริ ญเติบโต ความเสี่ ยง และผลตอบแทนที่จะได้รับ องค์กรที่
ไม่หวังผลกาไรอาจนิ ยามความเสี่ ยงที่ ตอ้ งการว่าเป็ นระดับของความเสี่ ยงที่ ตนยินดี ยอมรับเพื่ อ
ผลประโยชน์ของสมาชิก
ระดับความเสี่ ยงที่ องค์กรต้องการมีความสัมพันธ์ กบั แผนงานขององค์กร โดยทัว่ ไปมักมี
หลายวิธีที่สามารถนาไปสู่ เป้ าหมายอย่างหนึ่ งได้ ซึ่ งแต่ละวิธีจะนามาซึ่ งความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน
การบริ หารความเสี่ ยงสามารถช่วยฝ่ ายบริ หารในการกาหนดแผนงานให้สอดคล้องกับระดับความ
เสี่ ยงที่ตอ้ งการ ซึ่ งถ้าหากระดับความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการแผนงานหนึ่ งไม่สอดคล้องกับระดับความ
เสี่ ยงที่ตอ้ งการแล้ว แผนงานนั้นสมควรได้รับการทบทวนอีกครั้ง
ระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการขององค์กรมักจะถูกสะท้อนออกมาในรู ปของแผนงานซึ่ งจะเป็ น
แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรอีกทอดหนึ่ ง ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูจ้ ดั สรรทรัพยากรให้กบั
หน่ วยงานต่างๆ โดยพิ จารณาจากระดับความเสี่ ยงที่ ตอ้ งการและแผนงานของแต่ละหน่ วยงานที่
สามารถนาไปสู่ ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารยังมีหน้าที่
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน บุคลากร การปฏิบตั ิงาน และโครงสร้างองค์กร ให้เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันเพื่อการดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็ จและอยูภ่ ายในระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการ
ระดับความเสี่ ยงทีย่ อมรับได้
ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้คื อ ระดับ ของความผัน แปรที่ ย อมรั บ ได้ เ มื่ อ เที ย บกับ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในการกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ฝ่ายบริ หารต้องพิจารณาความสาคัญของ
วัตถุประสงค์และปรับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการ การ
ดาเนิ นงานภายใต้ระดับ ความเสี่ ยงที่ ย อมรั บ ได้ทาให้ฝ่ ายบริ หารมัน่ ใจได้ว่าการดาเนิ นงานของ
องค์กรอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการ และเป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กรด้วย
บริ ษัทแห่ งหนึ่งมีเป้ าหมายในการส่ งสิ นค้ าตรงเวลาที่ ร้อยละ 98 โดยมีระดับความผันแปรอยู่ในช่ วง
ร้ อยละ 97-100 และมีเกณฑ์ ที่ยอมรั บได้ อยู่ที่ร้อยละ 75 นอกจากนีบ้ ริ ษัทมีขอบเขตช่ วงเวลาในการ
ตอบคาร้ องเรี ยนของลูกค้ าภายใน 24 ชั่ งโมง แต่ คาร้ องเรี ยนไม่ เกิ นร้ อยละ 25 อาจได้ รับคาตอบ
ภายใน 24-36 ชั่วโมงก็ได้
ภาพประกอบที่ 4.2 แสดงองค์ประกอบที่สาคัญของ การกาหนดวัตถุประสงค์ ดังที่ได้กล่าวในบทนี้
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ภาพประกอบที่ 4.2
สิ่ งแวดล้อมภายใน

การกาหนดวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ด้าน
แผนงาน




เป้ าหมาย
ระดับสูง
สนับสนุน
เป้ าหมาย
แผนงาน
ทางเลือก

วัตถุประสงค์ ที่
เกีย่ วข้ อง





วัตถุประสงค์ ที่
เลือก

ด้านการ

ดาเนินงาน
ด้านการรายงาน 
ผล
ด้านความ
สอดคล้อง
ด้านการจากัด
ทรัพยากร

สอดคล้องและ
สนับสนุน
การตัดสิ นใจ
ของฝ่ ายบริ หาร

ระดับความเสี่ยงที่ ระดับความเสี่ยงที่
ต้ องการ
ยอมรับได้





การระบุเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร
การติดตามผล

การเติบโต
ความเสี่ ยง และ
ผลตอบแทน
การจัดสรร
ทรัพยากร
บุคลากร
ขั้นตอนปฏิบตั ิ
และโครงสร้าง
ภายใน




ระดับที่ยอมรับ
ได้
หน่วยการ
ประเมิน
วัตถุประสงค์
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5. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
ฝ่ ายบริ หารมีหน้ าที่ ระบุเหตุการณ์ ปัจจัยที่ อาจมี
ผลต่ อความสามารถขององค์ กรในการดาเนินการตาม
แผนงานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ เหตุการณ์ ที่อาจนามาซึ่ งผลเสี ย หรื อความ
เสี ยหายเรี ยกว่ าความเสี่ ยงซึ่ งฝ่ ายบริ หารมีหน้ าที่ประเมิน
และตอบสนองต่ อความเสี่ ยงเหล่ านั้นอย่ างเหมาะสม
เหตุการณ์ ที่นามาซึ่ งผลดีหรื อประโยชน์ และสามารถ
หักล้ างกับผลเสี ยได้ เรี ยกว่ าโอกาส ฝ่ ายบริ หารต้ อง
สามารถนาโอกาสที่ได้ รับกลับมาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
ในขัน้ ตอนการกาหนดแผนงานและการกาหนด
วัตถุประสงค์ ปั จจัยต่ างๆทั้งจากภายในและภายนอก
องค์ กรล้ วนเป็ นสาเหตุของเหตุการณ์ ต่างๆ หลังจากได้
ระบุเหตุการณ์ แล้ วฝ่ ายบริ หารต้ องพิจารณาภาพรวมของ
ทั้งองค์ กรให้ สอดคล้ องกับขอบเขตการดาเนินงานของ
องค์ กรและระดับความเสี่ ยงที่ยอมรั บได้
เหตุการณ์
เหตุ ก ารณ์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นโดยมี ส าเหตุ มาจากแหล่ ง ภายในหรื อภายนอก ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานตามแผนงานและต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ เหตุการณ์สามารถนามาซึ่ ง
ผลดี ผลเสี ย หรื อทั้งสองอย่างก็ได้
ในขั้นตอนของการระบุเหตุการณ์ ฝ่ ายบริ หารควรพิจารณาถึง หลักแห่ งความไม่แน่ นอน
องค์กรไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าเหตุ การณ์ ใดจะเกิ ดขึ้นหรื อเมื่ อเกิ ดขึ้ นแล้วจะมีผลกระทบ
อย่างไร ฝ่ ายบริ หารจึงต้องพิจารณาขอบเขตของเหตุการณ์ที่เป็ นไปได้ท้ งั จากปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอก โดยไม่ตอ้ งสนใจว่าเหตุการณ์น้ นั จะให้ผลดีหรื อผลเสี ย
ระดับความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์สามารถแบ่งได้ตามความชัดเจน ส่ วนระดับผลกระทบ
ของเหตุการณ์ สามารถแบ่งได้ตามระดับความสาคัญ เพื่อที่จะหลีกเลี่ ยงการมองข้ามเหตุการณ์ ที่
เป็ นไปได้ การระบุเหตุการณ์จึงจาเป็ นต้องกระทาแยกจากการประเมินความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
ที่กาลังเกิดขึ้น ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ ยง ทั้งนี้ องค์กร
ไม่ควรมองข้ามเหตุ การณ์ ที่มีความเป็ นไปได้น้อย หากว่าผลของเหตุ การณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึ้ นนั้นมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่สาคัญขององค์กร
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อแผนงานและวัตถุประสงค์
ปั จจัยทั้งหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรมี อิทธิ ผลต่อการเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ซ่ ึ งจะมี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานตามแผนงานและการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ในการบริ หารความเสี่ ย ง
บุคลากรจะต้องตระหนักถึ งความสาคัญ ของการทาความเข้าใจกับปั จจัยจากภายในและภายนอก
และประเภทของเหตุการณ์ที่เป็ นผลมาจากปั จจัยเหล่านั้น ฝ่ ายบริ หารต้องพิจารณาปั จจัยทั้งจากขณะ
ปัจจุบนั และปั จจัยที่อาจจะมีผลในอนาคตข้างหน้า ตัวอย่างของปั จจัยภายนอก ได้แก่
 ภาวะทางเศรษฐกิ จและธุ รกิ จ – เหตุ ก ารณ์ ที่เกิ ดจากปั จจัย ข้อนี้ ไ ด้แก่ ความเคลื่ อนไหวทาง
การตลาด หรื อ การแข่ ง ขัน ที่ สู ง ขึ้ น ส าหรั บ องค์ก รทางธุ ร กิ จ ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งพิ จ ารณาทั้ง
เศรษฐกิจระดับมหัพภาคและจุลภาค
 สภาวะสิ่ งแวดล้อม – เหตุการณ์ที่เป็ นผลมาจากปั จจัยข้อนี้ ได้แก่ การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น
อุทกภัย อัคคีภยั หรื อแผ่นดินไหว เป็ นต้น
 สภาวะทางการเมื อ ง – สภาวะทางการเมื อ งอาจมี ผ ลท าให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล แนวนโยบาย หรื อกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เป็ นต้น
 เทคโนโลยี – เหตุ ก ารณ์ จ ากปั จ จัย ข้อ นี้ ได้แ ก่ การพัฒ นาการค้า ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
ความสามารถในการขยายฐานข้อมูล เป็ นต้น
เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ยงอาจเป็ นผลมาจากขั้ น ตอนในการตัด สิ นใจของฝ่ ายบริ หาร
ประสิ ทธิภาพขององค์กรสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการตัดสิ นใจที่ผา่ นมา ซึ่ งมีผลต่อเหตุการณ์ที่
จะเกิดขึ้นตลอดจนมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ปัจจัยภายในองค์กร
ได้แก่
 โครงสร้างภายใน – เหตุการณ์ที่เป็ นผลจากปั จจัยทางด้านโครงสร้าง ได้แก่ ความไม่พร้อมของ
เครื่ องมืออุปกรณ์ หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถกาหนดได้ล่วงหน้า เป็ นต้น
 บุ ค ลากร – เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ดขั้น จากปั จ จัย นี้ เช่ น อุ บ ัติ เหตุ หรื อความผิ ดพลาดระหว่า งการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อการทุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากร
 การปฏิบตั ิงาน – ตัวอย่างของเหตุการณ์ จากปั จจัยนี้ ได้แก่ ความล่าช้าของการทางานหรื อการ
ให้บริ การ เป็ นต้น
 เทคโนโลยี – ปั จจัยทางด้านเทคโนโลยีอาจมีผลต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การที่องค์กรไม่สามารถ
รับ มือกับ ปริ มาณข้อมู ล ที่ เพิ่ม ขึ้ นได้ หรื อการขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีขององค์ก รที่
เหมาะสม เป็ นต้น
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การระบุ ปั จ จัย ภายในและภายนอกซึ่ งมี ผ ลต่ อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆมี ป ระโยชน์ ต่ อการระบุ
เหตุการณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เมื่อสามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แล้ว ฝ่ ายบริ หารต้องพิจารณา
ความส าคัญของปั จจัย เหล่ า นั้นและอาศัย ปั จจัย เหล่ า นั้นเพื่ อช่ วยในการระบุ เหตุ ก ารณ์ ซ่ ึ ง อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริ ษัทผู้ผลิ ตและนาเข้ ารองเท้ าแห่ งหนึ่ ง ตั้งเป้ าหมายในการเป็ นผู้นาในด้ านการผลิ ตรองเท้ าที่ มี
คุณภาพ จึ งมุ่งมั่นที่ จะผลิ ตรองเท้ าซึ่ งเป็ นการผสมผสานระหว่ างความทนทานและความสบายใน
การสวมใส่ โดยเลื อกใช้ ก รรมวิ ธี ในการผลิ ตที่ ทั นสมัย และนาเข้ าวัตถุดิบที่ มี คุณภาพ บริ ษั ท ได้
พิจารณาสิ่ งแวดล้ อมภายนอกของการดาเนินงาน ตลอดจนปั จจัยทางสั งคมและเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้ อง
อื่นๆ เช่ น สภาวะการตลาดที่ อ่อนแอ และการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ มการเลือกซื ้อเครื่ องแต่ งกายเป็ น
ต้ น ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวข้ องอาจได้ แก่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตรา ปั จจัยทาง
เทคโนโลยี ได้ แก่ ระบบการบริ หารจัดการที่ล้าสมัย หรื อปั จจัยทางด้ านบุคลากร เช่ น การขาดแคลน
การฝึ กฝนอบรมทางด้ านการตลาดของบุคลากร เป็ นต้ น
โดยทั่ว ไปวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ย่อ มมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย และเหตุ ก ารณ์ ที่
แตกต่างกันด้วย ซึ่ งนอกจากจะต้องระบุเหตุการณ์ในระดับองค์กรแล้ว ฝ่ ายบริ หารควรมีการระบุ
เหตุการณ์ ในระดับกิ จกรรม ซึ่ งจะช่ วยให้การประเมินความเสี่ ยงมีเป้ าหมายในหน่ วยงานที่สาคัญ
เช่น ฝ่ ายการขาย ฝ่ ายการผลิต ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายพัฒนาเทคโนโลยี และฝ่ ายวิจยั และพัฒนา เป็ นหลัก
นอกจากนี้ การประเมินเหตุการณ์ในระดับกิ จกรรมยังช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดความสอดคล้องระหว่าง
ระดับความเสี่ ยงขององค์กรกับระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการอีกด้วย
วิธีและเทคนิคในการระบุเหตุการณ์
การระบุ เหตุ ก ารณ์ ข ององค์ก รประกอบด้วยเทคนิ ค และวิธี ก ารต่ า งๆ ตัวอย่า งเช่ น ฝ่ าย
บริ หารอาจจะใช้การสนทนากลุ่มเป็ นส่ วนหนึ่ งในวิธีการระบุเหตุการณ์ร่วมกับการใช้เครื่ องมือทาง
เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา เป็ นต้น
เทคนิ ค การระบุ เหตุ ก ารณ์ อาศัย ทั้ง เหตุ การณ์ จากอดี ตที่ ผ่านมาและอนาคต เทคนิ ค ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับเหตุการณ์ในอดีต เช่น การพิจารณาประวัติการชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้า ส่ วนเทคนิ คที่ให้ความสาคัญกับการทานายอนาคตได้แก่ การ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากรหรื อการดาเนินงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
ถึงแม้เทคนิ คทั้งหลายต่างมีระดับความสลับซับซ้อนที่แตกต่างกันไป แต่เทคนิ คส่ วนใหญ่
ย่อมมาจากแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ด้านการเงินและบริ ษทั ด้านสุ ขภาพใช้เทคนิ ค
ในการติดตามเหตุการณ์ความสู ญเสี ยคล้ายคลึง โดยบริ ษทั ทั้งสองจะเริ่ มจากการพิจารณาเหตุการณ์
ในอดี ต บริ ษ ทั ที่ ใ ช้เ ทคนิ ค แบบทั่วไปจะพิ จารณาความเป็ นไปได้ของอนาคตจากมุ มมองของ
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บุ ค ลากร ในขณะที่ เทคนิ ค ระดับ สู ง ขึ้ นจะเป็ นการรวบรวมข้อ มู ล และใช้ขอ้ มู ล ดังกล่ า วร่ วมกับ
แบบจาลองที่มีความสลับซับซ้อนเพื่อทานายเหตุการณ์ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ในอนาคต องค์กรที่ มี
ความล้ าหน้า ในการพัฒนาการบริ หารความเสี่ ย งจะใช้เทคนิ คที่ เป็ นการผสมผสานระหว่างการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต และการทานายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างกลมกลืน
นอกจากนี้ เทคนิ ค ในการระบุ เหตุ ก ารณ์ ย งั มี ค วามแตกต่ า งกันไปตามแต่ ล ะหน่ วยงาน
ภายในองค์กร เทคนิ คบางประเภทเน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในมุมมองของเหตุการณ์ จากระดับล่าง
ในขณะที่เทคนิคอื่นอาจจะเน้นการวิเคราะห์จากระดับบังคับบัญชาลงมาเป็ นต้น
ภาพประกอบที่ 5.1 แสดงตัวอย่างเทคนิคของการระบุเหตุการณ์
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ภาพประกอบที่ 5.1
 การท ารายการเหตุ ก ารณ์ – เป็ นการรวบรวมรายการเหตุ การณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ ้น ได้ ภ ายในขอบเขตการ
ดาเนิ นงานขององค์ กร บางองค์ กรอาศั ยรายการที่ รวบรวมได้ นี้เป็ นจุ ดเริ่ มต้ นสาหรั บขั้นตอนการระบุ
เหตุการณ์
 การวิเคราะห์ ภายใน – เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวางแผนงานซึ่ งสามารถกระทาในระหว่ างการประชุ มของ
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้ อง การวิ เคราะห์ ภายในอาจมีการใช้ ข้อมูลจากแหล่ งภายนอกด้ วย เช่ น การที่ บริ ษัทแห่ ง
หนึ่ งพิ จารณาการเปิ ดตัวของสิ นค้ าชนิ ดใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์ ของตนเอง และการวิ จัยข้ อมูลทาง
การตลาดซึ่ งสามารถระบุเหตุการณ์ ที่มีผลต่ อความสาเร็ จในการเปิ ดตัวสิ นค้ าของคู่แข่ ง เป็ นต้ น
 การกาหนดสั ญญาณเตือน - เป็ นวิ ธีที่สามารถเตื อนให้ ฝ่ายบริ หารทราบถึงเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึน้ โดย
การเปรี ยบเที ยบสิ่ งที่ เกิดขึน้ กับเกณฑ์ มาตรฐานที่ ได้ กาหนดไว้ หลังจากมี สัญญาณเตือน เหตุการณ์ อาจจะ
ต้ องถูกประเมินหรื อพิ จารณาจั ดการตามความเหมาะสม เช่ น การที่ ฝ่ายบริ หารติ ดตามการกาหนดราคา
สิ นค้ าของคู่แข่ ง และพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้ าของตนเมื่อตัวชี ว้ ัดด้ านราคาถึงระดับที่ ได้ กาหนดไว้
 การสั ม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม – เป็ นเทคนิ ค ในการระบุเ หตุ การณ์ โดยการรวบรวมความรู้ และ
ประสบการณ์ จากฝ่ ายบริ หาร บุคลากร หรื อผู้ถือผลประโยชน์ ต่างๆขององค์ กรผ่ านทางการสนทนา ผู้
สั ม ภาษณ์ จะท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ น าการสนทนาเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง อาจจะมี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ ข ององค์ กรหรื อหน่ วยงาน ตัวอย่ างเช่ น ผู้ ค วบคุ ม ด้ า นการเงิ นขององค์ กรอาจจะจั ดการ
สนทนากลุ่มระหว่ างบุคลากรด้ านบัญชี ขององค์ กรเพื่ อ ร่ วมกันระบุเหตุการณ์ ที่ อาจจะมี ผลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ ด้านการรายงานทางการเงินขององค์ กร
 ตัวชี้ วัดมูลเหตุ – องค์ กรสามารถระบุปัจจั ยที่ อาจนาไปสู่ การเกิ ดเหตุการณ์ ที่เฝ้ าระวังได้ โดยการติ ดตาม
ข้ อมูลที่ มีความเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ นั้น เช่ น สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ ตรวจพบความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ความล่ าช้ าในการจ่ ายค่ างวดของสิ นเชื่ อกับการเกิดหนี เ้ สี ย ดังนั้นโดยอาศัยการติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับความ
ล่ าช้ าในการจ่ ายค่ างวด บริ ษัทสามารถป้ องกันการเกิดหนีเ้ สี ยได้ อย่ างทันท่ วงที
 การพิจารณาข้ อมูลความสู ญเสี ย – ข้ อมูลความสู ญเสี ยจากเหตุการณ์ ที่ ผ่านมามักมีส่วนช่ วยในการระบุ
แนวโน้ มและสาเหตุของเหตุการณ์ เมื่อสามารถหาต้ นตอของเหตุการณ์ ได้ แล้ ว ฝ่ ายบริ หารก็สามารถที่ จะ
แก้ ไ ขข้ อบกพร่ องเหล่ า นั้ นได้ อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ ตัวอย่ างเช่ น บริ ษัทขนส่ งสิ นค้ า ขนาดใหญ่ ได้ เก็บ
รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้อมูลการเกิ ดอุบัติเหตุของยานพาหนะ และพบว่ าอัต ราการเกิ ดอุบัติเหตุมีความ
เกี่ยวข้ องกับ ตัวพนักงานขับรถ อายุ และภูมิประเทศ จึ งจัดให้ มีการดาเนินการตามความเหมาะสมต่ อไป
 การวิเคราะห์ กระบวนการ – วิธีนีเ้ ป็ นเทคนิ คในการพิ จารณาผลขององค์ ประกอบต่ างๆที่ ประกอบกันเป็ น
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เมื่อได้ พิจารณาผลของปั จจั ยต่ า งๆแล้ ว องค์ กรก็จะสามารถระบุเหตุการณ์ ที่อาจมี
ผลกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กรได้

43
แต่ละองค์กรมีขนาด เงื่อนเวลา ตลอดจนหลักการในการระบุเหตุการณ์แตกต่างกันไป ซึ่ ง
ฝ่ ายบริ หารจะต้องเป็ นผูเ้ ลือกวิธีที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมความเสี่ ยงขององค์กรของตนมาก
ที่สุด การระบุเหตุการณ์ ขององค์กรจะต้องกระทาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุดเท่าที่ เป็ นไปได้
เนื่ องจากการระบุเหตุ การณ์ น้ ี เองจะเป็ นพื้นฐานสาคัญสาหรับการประเมินและการตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงต่อไป
ความสั มพันธ์ ของเหตุการณ์
โดยทัว่ ไปเหตุการณ์มกั ไม่เกิดขึ้นโดยลาพัง เหตุการณ์หนึ่ งมักเป็ นต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์
อื่นตามมาเสมอ ในการระบุเหตุการณ์ฝ่ายบริ หารจะต้องทาความเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
เหล่านั้น ซึ่ งการประเมินความสัมพันธ์ ของเหตุการณ์ จะมีส่วนช่วยให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างเช่ น การเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง มีผลต่ออัตรา
การแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ และยังก่อให้เกิ ดผลกระทบกับระบบการเงิ นของบริ ษทั แห่ ง
หนึ่งด้วย
ประเภทของเหตุการณ์
องค์กรอาจได้รับประโยชน์จากการแยกประเภทของเหตุการณ์ต่างๆ การแยกประเภทของ
ความเสี่ ย งนั้นท าให้องค์ก รสามารถท าความเข้าใจธรรมชาติ ของเหตุ ก ารณ์ และความสัมพันธ์
ระหว่า งแต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง จะมี ป ระโยชน์ ต่อการประเมิ นความเสี่ ย ง นอกจากนี้ การแบ่ ง กลุ่ ม
เหตุการณ์ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันจะช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถระบุโอกาสและความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดได้ดีข้ ึน นอกจากนี้ยงั เป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของขั้นตอนการระบุเหตุการณ์อีกด้วย
หลายองค์กรมีการประยุกต์การแบ่งประเภทของเหตุการณ์โดยยึดหลักเดียวกันกับการแบ่ง
ประเภทของวัตถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง เริ่ ม จากวัตถุ ป ระสงค์ระดับ สู ง ไล่ ล งมาจนถึ ง วัตถุ ประสงค์ระดับ
หน่วยงานย่อยต่างๆ
ภาพประกอบที่ 5.2 แสดงตัวอย่างการแบ่งประเภทของเหตุการณ์ตามลักษณะปั จจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอก
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ภาพประกอบที่ 5.2

ปัจจัยภายใน
Infrastructure
 Availability of assets
 Capability of assets
 Access of capital
 Complexity
 Mergers/ acquisition
Personnel
 Employee capability
 Fraudulent activity
 Health and safety
 Judgment
 Malfeasance
 Security practices
 Sale practices
Process
 Capacity
 Design
 Execution
 Suppliers/ dependencies
Technology
 Data
- Acquisition
- Maintenance
- Distribution
- Confidentiality
- Integrity

ประเภทของเหตุการณ์
ปัจจัยภายนอก
Economic
Technological
 Capital availability
 Electronic commerce
 Credit
 External data
- Issuance
 Emerging technology
- Default
Natural environment
- Concentration
 Biodiversity
 Liquidity
 Emission, effluents and
- Market
waste
- Funding
 Energy
- Cash flow
 Fire
 Market
 Natural disaster
- Commodity prices
(earthquake, flood, etc.)
- Interest rate
 Sustainable development
- Unemployment
 Transport
- Indices
 Water
- Exchange rate
Political
- Equity valuation
 Governmental change
- Real estate values
 Legislation
Business
 Public policy
 Brand/ trademark
 Regulation
 Competition
Social
 Consumer behavior
 Demographics
 Fraud
 Corporate citizenship
 Industry standards
 Environmental
 Ownership structure
stewardship
 Publicity
 Privacy
 Product relevance
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 Data and system
availability
 Capacity
 System
- Selection
- Development
- Deployment
- Reliability
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การแยกแยะความเสี่ ยงและโอกาส
เหตุการณ์อาจนามาซึ่ งผลเสี ยหรื อผลดี หรื อทั้งสองอย่างร่ วมกัน เหตุการณ์ที่นามาซึ่ งผลเสี ย
หรื อความเสี ยหายมาสู่ องค์กร เรี ยกว่าความเสี่ ยง ซึ่ งฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่ประเมินและตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น อาจกล่าวได้วา่ ความเสี่ ยงคือ ความน่าจะเป็ นที่เหตุการณ์ที่อาจขัดขวางการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรจะเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม เหตุการณ์ที่อาจนาผลดีมาสู่ องค์กรเรี ยกว่า
โอกาส หรื อการหักล้างผลเสี ยจากความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารต้องสามารถนาโอกาสที่ได้กลับไปใช้ให้
เป็ นประโยชน์ในขั้นตอนของการวางแผนงานและการกาหนดวัตถุประสงค์ เหตุการณ์ที่สามารถ
หักล้างกับผลเสี ยจากความเสี่ ยงได้จะได้นามากล่าวในขั้นตอนการประเมินและการตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงในบทต่อไป
ภาพประกอบที่ 5.3 แสดงองค์ประกอบที่สาคัญของ การระบุเหตุการณ์ ดังที่ได้กล่าวในบทนี้

47

ภาพประกอบที่ 5.3
สิ่ งแวดล้อมภายใน
การกาหนดวัตถุประสงค์

การระบุเหตุการณ์
เหตุการณ์



ปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่ อแผนงาน
และ
วัตถุประสงค์

สิ่ งที่เกิดขึ้น 
ผลดีและ

ผลเสี ย

ปัจจัย
ภายใน
ปัจจัย
ภายนอก

วิธีและเทคนิค





ระหว่าง
ดาเนินงาน
เป็ นระยะๆ
อดีตและ
อนาคต
เครื่ องมือ
สนับสนุน

ความสัมพันธ์
ของเหตุการณ์



ประเภทของ
เหตุการณ์

เหตุการณ์

ต้นเหตุ
ความสัมพันธ์

การประเมินความเสี่ ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร
การติดตามผล

การ
แบ่งกลุ่ม

โอกาสและ
ความเสี่ยง



ผลเสี ย:
ความเสี่ ยง
ผลดี:
โอกาส;
การหักล้าง
ความเสี่ ยง
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6. การประเมินความเสี่ ยง
การประเมินความเสี่ ยงมีส่วนช่ วยองค์ กร
ในการพิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์ ที่อาจมีต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ ฝ่ ายบริ หารจะต้ องประเมิน
เหตุการณ์ ในสองนัยสาคัญได้ แก่ ความเป็ นไปได้
ของความเสี่ ยง และ ผลกระทบของความเสี่ ยง การ
ประเมินความเสี่ ยงมักจะใช้ ทั้งวิธีทางคุณภาพและ
ปริ มาณ การประเมินผลกระทบควรคานึงถึงทั้ง
ผลดีและผลเสี ยของเหตุการณ์ และเหตุการณ์ ที่
อาจจะนามาซึ่ งผลเสี ยจะต้ องถูกประเมินทั้งในเชิ ง
ค่ าเริ่ มต้ นและค่ าคงค้ างด้ วย
การประเมินความเสี่ ยง
ปั จจัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรมี อิทธิ พลต่ อการเกิ ดเหตุ การณ์ ต่างๆ ตลอดจน
ขอบเขตผลกระทบจากเหตุ การณ์ เหล่ านั้นที่ มีต่อการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กร แม้ว่าปั จจัย
หลายอย่างจะที่มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละองค์กร แต่ก็มีหลายปั จจัยมีความจาเพาะเจาะจงสาหรับ
แต่ละองค์กร ซึ่ งทั้งนี้ เป็ นผลมาจากความแตกต่างของวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรนัน่ เอง ในการ
ประเมินความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารจะต้องพิจารณาความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
องค์กรและการดาเนิ น กิ จกรรมต่ างๆ ปั จจัย ต่างๆ เช่ นขนาดขององค์กร ความซับซ้อนของการ
ดาเนินงาน และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร จะเป็ นตัวกาหนดลักษณะของความ
เสี่ ยงที่องค์กรต้องเผชิญ ตลอดจนวิธีที่องค์กรจาเป็ นต้องใช้ในการประเมินความเสี่ ยงเหล่านั้น
ระดับความเสี่ ยงเริ่มต้ น และระดับความเสี่ ยงคงค้ าง
ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่พิจารณาระดับความเสี่ ยงเริ่ มต้นและระดับความเสี่ ยงคงค้างขององค์กร
ระดับ ความเสี่ ยงเริ่ ม ต้นหมายถึ ง ระดับ ความเสี่ ย งก่ อนที่ องค์กรจะดาเนิ นการใดๆ เพื่ อเป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงความเป็ นไปได้แ ละผลกระทบของความเสี่ ย ง ในขณะที่ ระดับ ความเสี่ ย งคงค้า ง
หมายถึง ระดับความเสี่ ยงที่ยงั คงเหลืออยูห่ ลังจากองค์กรได้ดาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ ยงแล้ว
ในการประเมิ นความเสี่ ย งฝ่ ายบริ หารจะต้องพิจารณาผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ท้ งั ที่ ไ ด้
คาดหมายและไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า หลายเหตุการณ์เป็ นเหตุการณ์ ที่เกิ ดซ้ าซ้อนและองค์กร
เคยเผชิญมาแล้ว ส่ วนเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าถึงแม้จะมีความเป็ นไปได้ต่าแต่อาจมี
ผลกระทบที่รุนแรงได้เช่ นกัน ซึ่ งวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่มิได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าอาจมี
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ความแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตามเหตุ การณ์ ท้ งั ที่ได้คาดหมายหรื อมิ ได้คาดหมายล้วนเกิ ดจาก
ความไม่แน่ นอนและเหตุการณ์ ท้ งั สองประเภทย่อมมีผลต่อการดาเนิ น การตามแผนงานและการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรทั้งสิ้ น ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่ประเมินความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่
อาจมี ผ ลกระทบต่ อองค์กร อันดับแรกฝ่ ายบริ หารจะต้องประเมิ นระดับความเสี่ ย งเริ่ ม ต้น และ
หลังจากได้ดาเนิ นการตอบสนองต่อความเสี่ ยงนั้นแล้ว จึงใช้เทคนิคการประเมินความเสี่ ยงในการ
ประเมินระดับความเสี่ ยงคงค้างต่อไป
การประเมินความเป็ นไปได้ และผลกระทบ
ความไม่แน่ นอนของเหตุ การณ์ ถูกประเมินในสองนัยสาคัญ ได้แก่ ความเป็ นไปได้และ
ผลกระทบของเหตุการณ์ความเป็ นไปได้หมายถึงความน่าจะเป็ นที่เหตุการณ์หนึ่ งจะเกิดขึ้น ในขณะ
ที่ผลกระทบหมายถึงผลจากการเกิดเหตุการณ์น้ นั ๆ ความเป็ นไปได้และผลกระทบเป็ นคาที่ มกั ใช้ใน
กรณี ทวั่ ไป ซึ่งบางองค์กรอาจใช้คาว่าความน่าจะเป็ น หรื อความรุ นแรงของผลลัพธ์แทนก็ได้ ในบาง
กรณี คาว่าความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์ อาจมี ค วามหมายในเชิ งคุ ณภาพเช่ น การบอกว่ามี ความ
เป็ นไปได้สูง ปานกลาง หรื อต่า เป็ นต้น ในขณะที่ความน่ าจะเป็ นมักจะใช้ในเชิ งปริ มาณ เช่ น การ
วัดความน่าจะเป็ นเป็ นร้อยละ ค่าความถี่ หรื อ ค่าตัวเลขต่าง ๆ
ฝ่ ายบริ หารอาจจะเลื อกที่จะแสดงค่าความเป็ นไปได้และผลกระทบในนิยามความหมายที่
กาหนดขึ้นมาเอง เช่ น ค่าประมาณที่คาด ค่าที่แย่ที่สุด หรื อนิ ยามเป็ นค่าขอบเขตเป็ นต้น การระบุ
และประเมินความเสี่ ยงอาจถูกแสดงผลในรู ปแบบของคาอธิ บายหรื อแผนภูมิประกอบ ตัวอย่างเช่น
การทาแผนที่ความเสี่ ยง (Risk Mapping) ซึ่ งเป็ นการแบ่งความเสี่ ยงออกตามประเภท หรื อตาม
วัตถุประสงค์ เป็ นต้น
การกาหนดขอบเขตความสาคัญของแต่ละความเสี่ ยงเป็ นความยากลาบากและเป็ นความท้า
ทายสาหรับฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายบริ หารมักจะให้ความสาคัญกับความเสี่ ยงที่มีความเป็ นไปได้สูง และมี
ผลกระทบรุ นแรงก่อน โดยเหตุการณ์ที่มีความเป็ นไปได้ต่า และมีผลกระทบน้อยอาจมีความสาคัญ
น้อยในสายตาของผูบ้ ริ หาร แต่ความเสี่ ยงที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองเหตุการณ์ น้ ี อาจเป็ นเรื่ องยาก
สาหรั บการตัดสิ นใจ ดังนั้นการวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งจึ ง ต้องกระทาอย่า งมี เหตุ ผลและด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ
เนื่องจากการประเมินความเสี่ ยงมักจะกระทาในเชิงแผนงานและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ฝ่ ายบริ หารจึงมักให้ความสาคัญกับความเสี่ ยงในระยะสั้นและระยะกลางเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม
แผนงานและวัตถุประสงค์บางอย่างอาจหวังผลในระยะยาว ฝ่ ายบริ หารจึงจาเป็ นที่จะต้องไม่ละเลย
ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาวด้วย
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บริ ษัทแห่ งหนึ่ งได้ พิจารณาการเกิ ดแผ่ นดิ นไหวซึ่ งจะมีผลต่ อการดาเนิ นงานของบริ ษัท เมื่ อ
ปราศจากการจากัดขอบเขตเวลา โอกาสที่จะเกิดแผ่ นดินไหวที่มีความรุ นแรงจะมีความเป็ นไปได้ สูง
ในทางตรงกันข้ าม ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดแผ่ นดินไหวภายในระยะเวลา 2 ปี มีค่าตา่ กว่ ามาก จึ งเห็น
ได้ ว่า เมื่ อมี การกาหนดช่ วงเวลาของเหตุการณ์ บริ ษัทจึ งมี มุมมองในการพิ จารณาความเสี่ ยงนั้น
แตกต่ างออกไป ซึ่ งอาจจะมีผลในการพัฒนาศักยภาพในการพิจารณาความเสี่ ยงให้ ดีขึน้ ด้ วย
ฝ่ ายบริ หารมักจะใช้มาตรฐานเชิงประสิ ทธิ ภาพในการพิจารณาว่าวัตถุ ประสงค์ใดมีความ
สัมฤทธิ ผล และมักจะใช้มาตรฐานเดี ยวกันนี้ ในการพิจารณาผลกระทบของความเสี่ ยงที่มีต่อการ
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่ น บริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการรักษาระดับการ
ให้บริ การแก่ลูกค้า มีการกาหนดคะแนนมาตรฐานสาหรับวัตถุประสงค์ ดงั กล่ าว ดังนั้นเมื่อมีการ
ประเมินผลกระทบของความเสี่ ยงที่อาจมีผลต่อการให้บริ การแก่ลูกค้า ผลกระทบนี้ จะถูกพิจารณา
โดยอาศัยมาตรฐานเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น
การใช้ ข้อมูลทีร่ วบรวมได้
การประเมิ นความเป็ นไปได้และผลกระทบของความเสี่ ย งอาจจะต้องอาศัย ข้อมูล จาก
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ข้อมูลจากภายในองค์กรที่รวบรวมจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาอาจจะ
ให้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ดี ก ว่ า ข้อ มู ล จากภายนอกองค์ ก ร อย่ า งไรก็ ต ามข้อ มู ล จากภายนอกองค์ ก รก็ ย งั มี
ประโยชน์เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ อนึ่งการนาข้อมูลจากอดีตมาใช้
เพื่อทานายความเป็ นไปได้ จะต้องคานึงถึงปั จจัยต่างๆที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วย
ฝ่ ายบริ หารได้ ป ระเมิ นความเสี่ ย งจากการหยุดการผลิ ต สิ นค้ าชั่ วคราวเนื่ องจากความ
เสี ยหายของเครื่ องจักร โดยอาศัยข้ อมูลความถี่และผลกระทบจากเหตุการณ์ ที่ ผ่านมาของบริ ษัท
ตลอดจนมีการนามาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมมาประกอบการพิจารณาด้ วย การกระทาเช่ นนี ท้ า
ให้ ฝ่ายบริ หารสามารถประเมินความเป็ นไปได้ และผลกระทบได้ แม่ นยามากยิ่งขึน้
วิธีและเทคนิคเชิ งปริมาณและคุณภาพ
วิธีการประเมินความเสี่ ยงในองค์กรประกอบด้วยเทคนิ คในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ
ฝ่ ายบริ หารมักจะใช้เทคนิ คการประเมิ นในเชิ ง คุ ณภาพเมื่ อความเสี่ ยงไม่สามารถจัดให้อยู่ในรู ป
ข้อมู ลเชิ งปริ ม าณ หรื อเมื่ อไม่ ส ามารถหาข้อมูล เชิ งปริ มาณที่ มี ความน่ า เชื่ อถื อได้ หรื อเมื่อการ
วิเคราะห์เชิ งปริ มาณไม่มีความคุ ม้ ค่าเป็ นต้น ทั้งนี้ เทคนิ คในเชิ งปริ มาณมักจะให้ผลลัพธ์ที่มีความ
แม่นยาสู งกว่า และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนได้มากกว่าด้วย
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เทคนิ ค การประเมิ น ในเชิ ง ปริ ม าณมัก จะต้อ งอาศัย ระดับ ความพยายามสู ง และอาจ
จาเป็ นต้องใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ประกอบการวิเคราะห์ ความแม่ นยาของเทคนิ ค เชิ ง
ปริ มาณขึ้นอยูก่ บั ความถูกต้องของข้อมูลและการตั้งสมมติฐาน ข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจะ
มีส่วนช่วยให้การทานายผลที่มีความแม่นยามากขึ้น ภาพประกอบที่ 6.1 แสดงตัวอย่างของเทคนิ ค
การประเมินความเสี่ ยงในเชิงปริ มาณ
ภาพประกอบที่ 6.1
 การทดสอบเปรียบเทียบ – การทดสอบเปรี ยบเที ยบระหว่ างกลุ่มองค์ กรเป็ นการเปรี ยบเที ยบผล
ประกอบการหรื อตัวชี ้วัดต่ างๆ เพื่ อระบุโอกาสในการพัฒนาของแต่ ละองค์ กร ข้ อมูลเกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ ขั้นตอน ตลอดจน ตัวชี ้วัดต่ างๆจะถูกนามาเปรี ยบเที ยบในเชิ งประสิ ทธิ ภาพ บาง
บริ ษัททาการทดสอบเปรี ยบเที ยบเพื่ อประเมิ นความเป็ นไปได้ และผลกระทบของเหตุการณ์
ภายในภาคอุตสาหกรรมของตน
 แบบจาลองความน่ าจะเป็ น – แบบจาลองความน่ าจะเป็ นเกี่ยวข้ องกับขอบเขตของเหตุการณ์
และผลกระทบที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ กาหนด ความเป็ นไปได้ และผลกระทบของเหตุ การณ์ จะ
ถูกประเมิ นโดยใช้ ข้อมูล จากเหตุการณ์ ที่ ผ่านมา หรื อใช้ ข้อมูลที่ สร้ างจาลองขึ ้นเพื่ อทานาย
พฤติกรรมต่ างๆที่อาจเกิดขึน้
 แบบจาลองนอกเหนือความน่ าจะเป็ น – แบบจาลองชนิ ดนี ใ้ ช้ การกาหนดสมมติ ฐานในการ
ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ โดยไม่ จาเป็ นต้ องอาศัย ข้ อมูลความน่ าจะเป็ น การประเมินผล
กระทบของเหตุการณ์ ทาได้ โดยการศึ กษาข้ อมูลของเหตุการณ์ ที่ ผ่านมาหรื อข้ อมูลที่ จาลอง
ขึน้ มา และตั้งสมมติฐานของพฤติกรรมที่อาจเกิดขึน้
องค์กรสามารถใช้วธิ ีเดียวกับที่ใช้ในการระบุเหตุการณ์ ในการประเมินความเป็ นไปได้และ
ผลกระทบของความเสี่ ยง เช่นวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็ นต้น นอกจากนี้ การทาแบบประเมิน
ความเสี่ ยงเป็ นการสารวจความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบประเมิน โดยอาศัยการบรรยายและการให้
คะแนนเป็ นตัวเลข เพื่อแสดงความเป็ นไปได้และผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
องค์กรไม่จาเป็ นต้องใช้เทคนิคการประเมินความเสี่ ยงแบบเดียวกันสาหรับทุกหน่วยงานใน
องค์กร ซึ่ งการเลือกใช้แต่ละวิธีจะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความแม่นยาและวัฒนธรรมของ
หน่วยงานนั้นๆ อย่างไรก็ตามวิธีที่ใช้ในแต่ละหน่ วยงานจะต้องมีส่วนช่วยสนับสนุ นการประเมิน
ความเสี่ ยงของทั้งองค์กรด้วย
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หน่ วยงานหนึ่ งภายในองค์ กรเลื อกใช้ การตอบแบบสอบถามในการระบุและประเมินความ
เสี่ ยง ในขณะที่อีกหน่ วยงานหนึ่งเลือกการสนทนากลุ่มเพื่อระบุและประเมินความเสี่ ยง หลังจากได้
ประเมินระดับความเสี่ ยงทั้งในเชิ งค่ าเริ่ มต้ นและค่ าคงค้ างแล้ ว จึ งมีการแบ่ งกลุ่มและจัดประเภท
ความเสี่ ยงของทั้งสองหน่ วยงาน
ฝ่ ายบริ หารจะสามารถวัดผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง ในเชิ งปริ มาณได้ ก็ ต่อเมื่ อการ
ประเมินความเสี่ ยงย่อยจากเหตุการณ์น้ นั ให้ขอ้ มูลในเชิ งปริ มาณทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่นผลกระทบ
ในการขึ้นราคาเชื้ อเพลิ งได้ถูกคานวณจากหลายหน่วยงานและจัดให้เป็ นผลกระทบต่อองค์กร ใน
เมื่ อขั้นตอนนี้ ป ระกอบด้วยข้อมู ล ทั้ง เชิ ง ปริ ม านและคุ ณภาพ ฝ่ ายบริ หารจึ ง ท าการประเมิ นเชิ ง
คุณภาพ ดังนั้นข้อมูลจึงถูกแสดงอยูใ่ นเชิงคุณภาพนัน่ เอง
ความสั มพันธ์ ของเหตุการณ์
ฝ่ ายบริ หารอาจจะมีการประเมินความสัมพันธ์ ของเหตุ การณ์ ต่างๆเมื่อมีหลายเหตุการณ์
เกิ ดขึ้ นต่อเนื่ องกัน สถานการณ์ เช่ นนี้ อาจทาให้เกิ ดความเป็ นไปได้และผลกระทบที่แตกต่างกัน
ออกไป ในขณะที่ ผลกระทบของเหตุ การณ์ หนึ่ งอาจจะมี น้อย ผลกระทบของเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ น
ต่ อ เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ น้ ี อ าจจะมี ม ากขึ้ น อย่า งชัดเจน ฝ่ ายบริ ห ารสามารถใช้ก ารทดสอบเพื่ อ
ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์และใช้ก ารวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลของเหตุการณ์
ต่อเนื่อง ในกรณี ที่เหตุการณ์ที่สนใจไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารจะต้องประเมินเหตุการณ์น้ นั
แยกกัน ตัวอย่างเช่ น บริ ษทั แห่ งหนึ่ งที่ ตอ้ งเผชิ ญกับความผันผวนทางด้านราคา อาจจะประเมิ น
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับความเคลื่ อนไหวของตลาดแยกต่างหาก เป็ นต้น ผลของการประเมินความเสี่ ยง
อาจถูกนาเสนอในรู ปแบบของแผนภาพ ขอบเขตความเป็ นไปได้และผลกระทบ หรื อในรู ปแบบ
อื่นๆตามความเหมาะสม
ความเสี่ ยงสามารถเกิ ดขึ้ นกับหลายหน่ วยงาน ซึ่ งฝ่ ายบริ หารควรที่จะประเมินและแยก
เหตุการณ์ต่างๆออกเป็ นประเภทที่มีความคล้ายคลึ งกัน ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของรัฐบาลซึ่งมีผลกระทบต่อหลายหน่วยงานภายในบริ ษทั ที่ให้บริ การทางการเงินเป็ นต้น
วาล์ วเปิ ด–ปิ ดของถังบรรจุก๊าซในโรงจอดรถซึ่ งใช้ งานมานานเป็ นต้ นเหตุทาให้ ก๊าซสามารถ
รั่ วออกมาได้ เมื่อคนขับรถบรรทุกเปิ ดประตูโรงจอดรถ ประกายไฟจากการเปิ ดประตู และก๊ าซที่ รั่ว
ออกมาทาให้ เกิ ดการระเบิดอย่ างรุ นแรง สองเหตุการณ์ นี ไ้ ม่ มีความเกี่ยวข้ องกัน แต่ เมื่อเกิดร่ วมกัน
สามารถก่ อให้ เกิดความเสี่ ยงที่มีผลกระทบรุ นแรงได้
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ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่ พิจารณาความสัมพันธ์ของความเป็ นไปได้และผลกระทบของความ
เสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องประกอบด้วยการประเมินความเสี่ ยงในเชิ ง
ความเสี่ ยงเริ่ มต้น และความเสี่ ยงหลังจากดาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ ยงแล้ว ซึ่ งการตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงจะได้นามากล่าวในบทต่อไป
ภาพประกอบที่ 6.2 แสดงองค์ประกอบสาคัญของ การประเมินความเสี่ ยง ดังที่ได้กล่าวในบทนี้
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ภาพประกอบที่ 6.2

สิ่ งแวดล้อมภายใน
การกาหนดวัตถุประสงค์
การระบุเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงเริ่ ม ต้ น
ความเป็ นไปได้ และ
และความเสี่ ยงคง
ผลกระทบ
ค้ าง
 ก่อนดาเนินการ  ค่ า ที่ ค าดหมาย
ค่าต่ าสุ ด และค่า
 หลังดาเนินการ
ขอบเขต
 ที่ ค าดหวัง และ
ไม่ได้คาดหวัง  ช่วงเวลา
 หน่วยการวัด
 ข้อมูลที่รวบรวม
ได้

วิ ธี แ ละเทคนิ ค เชิ ง
ความสั มพันธ์
คุณภาพและปริมาณ
 เชิงคุณภาพ
 เ ห ตุ ก า ร ณ์
ต่อเนื่อง
 เชิงปริ มาณ
 เ ชิ ง ค่ า เ ริ่ ม ต้ น  ประเภท
และค่าคงค้าง
 สถานการณ์

การตอบสนองต่อความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร
การติดตามผล
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7. การตอบสนองต่ อความเสี่ ยง
หลังจากได้ ประเมินความเสี่ ยงที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานขององค์ กรแล้ ว ฝ่ าย
บริ หารต้ องหาวิธีในการตอบสนองต่ อความเสี่ ยง
ดังกล่ าว การตอบสนองต่ อความเสี่ ยงทาได้ โดยการ
หลีกเลี่ยง การลดทอน การกระจาย และการยอมรั บ
ความเสี่ ยง ซึ่ งฝ่ ายบริ หารจะต้ องพิจารณาถึง
ค่ าใช้ จ่ายและผลตอบแทนของแต่ ละวิธี และเลือก
วิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่ งสามารถทาให้ ความเป็ นไป
ได้ และผลกระทบของความเสี่ ยงอยู่ภายในระดับที่
ยอมรั บได้
การเลือกวิธีการตอบสนองต่ อความเสี่ ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ ยงสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆได้ดงั นี้
 การหลีก เลี่ย ง – เป็ นการปฏิ บ ัติเ พื่ อหลี ก เลี่ ย งการด าเนิ น กิ จ กรรมที่ อ าจน าไปสู่ ค วามเสี่ ย ง
ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการผลิตสิ นค้า การระงับการขยายตลาด หรื อการยุบแผนก เป็ นต้น
 การลดทอน – เป็ นการดาเนินการเพื่อลดความเป็ นไปได้ของความเสี่ ยง หรื อลดผลกระทบที่เกิด
จากความเสี่ ยง
 การกระจาย – เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อลดความเป็ นไปได้ของความเสี่ ยง หรื อผลกระทบจากความ
เสี่ ยง โดยการกระจายหรื อแบ่งส่ วนความเสี่ ยง ตัวอย่างของวิธีน้ ี ได้แก่ การทาประกันชนิ ดต่างๆ
เป็ นต้น
 การยอมรับ – เป็ นการเลือกที่จะไม่ดาเนินการ หรื อกระทาสิ่ งใดที่มีผลเปลี่ยนแปลงความเป็ นไป
ได้และผลกระทบของความเสี่ ยง
ภาพประกอบที่ 7.1 แสดงตัวอย่างของการตอบสนองต่อความเสี่ ยงโดยวิธีต่างๆ
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ภาพประกอบที่ 7.1
การหลีกเลี่ยง – องค์ กรที่ไม่ ม่ งุ หวังผลกาไรแห่ งหนึ่งได้ ทาการระบุ และประเมินความเสี่ ยงของการ
ให้ บริ การทางการแพทย์ แก่ พนักงาน และตัดสิ นใจที่ จะไม่ ยอมรั บความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึน้ โดยการ
ยกเลิกการให้ บริ การดังกล่ าว
การลดทอน – บริ ษัทแห่ งหนึ่ งได้ ระบุและประเมินความเสี่ ยงของการที่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ของตน
ไม่ สามารถทางานต่ อเนื่องได้ เกินระยะเวลา 3 ชั่วโมง และตัดสิ นใจที่จะไม่ ยอมรั บกับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ดังกล่ าวอี กต่ อไป จึ ง ตัดสิ นใจลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบการทางานและ
สารองฐานข้ อมูลของระบบ เพื่อลดทอนความเสี ยหายจากความบกพร่ องดังกล่ าว
การกระจาย – มหาวิ ท ยาลัย แห่ งหนึ่ งได้ ระบุและประเมิ นความเสี่ ย งเกี่ ยวกั บการบริ หารหอพั ก
สาหรั บนิ สิตของตน และได้ ข้อสรุ ปว่ ามหาวิ ทยาลัยไม่ มีความสามารถพอเพี ยงที่ จะบริ หารที่ พัก
อาศัยขนาดใหญ่ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งได้ ว่าจ้ างบริ ษัทบริ หารที่ พักอาศัยเพื่อลดผลกระทบและ
ความเป็ นไปได้ ของความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ ของตน
การยอมรั บ – หน่ วยงานราชการแห่ งหนึ่ งได้ ระบุและประเมิ นความเสี่ ยงของการเกิ ดอัคคี ภัยใน
สถานที่ ราชการและพิจารณาการทาประกันอัคคี ภัยเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง แต่ ได้ ข้อสรุ ปว่ า
ค่ าเบีย้ ประกันของการทาประกันอัคคีภัยมีค่าสูงเกินไป และไม่ มีความคุ้มค่ า จึงตัดสิ นใจที่ จะยอมรั บ
กับความเสี่ ยงที่จะเกิดอัคคีภัยขึน้
การหลี กเลี่ ยงความเสี่ ยงเป็ นวิธีที่ ช้ ี ให้เห็ นว่า ค่าใช้จ่ายหรื อการลงทุ นเพื่อ ตอบสนองต่ อ
ความเสี่ ยงด้วยวิธีอื่นๆไม่คุม้ ค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรื อไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถทาให้
ความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่ตอ้ งการได้ การลดทอนและการกระจายความเสี่ ยงสามารถลดระดับความ
เสี่ ยงคงค้างให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร ในขณะที่การตัดสิ นใจยอมรับ
ความเสี่ ยงหมายความว่าความเสี่ ยงที่เผชิญอยูน่ ้ นั อยูภ่ ายในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้อยูแ่ ล้ว
ความเสี่ ยงหลายประเภทอาจมีวธิ ี การตอบสนองที่ชดั เจนอยูแ่ ล้ว เช่น การตอบสนองต่อการ
ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั คื อการพัฒนาแผนการดาเนิ นธุ รกิ จแบบใหม่ เป็ นต้น
ในขณะที่ความเสี่ ยงบางประเภทอาจไม่มีวิธีการตอบสนองที่ชดั เจน และอาจต้องอาศัยการพิจาณา
อย่างลึกซึ้ งและรอบคอบ เช่ น กิ จกรรมการแข่งขันระหว่างตราสิ นค้าอาจต้องอาศัยการทาวิจยั การ
ทดสอบหรื อ การวิเคราะห์ตลาด เป็ นต้น
ส าหรั บ ความเสี่ ย งที่ มี ค วามส าคัญ มาก องค์ก รอาจจะต้อ งพิ จารณาวิธี ก ารตอบสนองที่
เป็ นไปได้หลายวิธีอย่างรอบคอบ
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บริ ษัทพัฒนาซอร์ ฟแวร์ ขนาดใหญ่ แห่ งหนึ่ งได้ พิจารณาเกี่ ยวกับการทาประกันอัคคี ภัยเพื่ อ
คุ้มครองอาคารสานักงานของตน หลังจากผ่ านขั้นตอนการวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงแล้ ว ได้ ข้อสรุ ปว่ า
ผลกระทบที่ สาคัญจากอัคคี ภัยมิใช่ ความเสี ยหายที่ เกิ ดกับตัวอาคาร แต่ เป็ นผลกระทบต่ อบุคลากร
และการขาดความต่ อเนื่ องในการทางาน ดังนั้นบริ ษัทจึ งสรุ ปว่ าตนไม่ ต้องการทาประกันอัคคี ภัย
และเลือกที่จะใช้ งบประมาณในส่ วนดังกล่ าวเพื่อพัฒนาบุคลากรและเครื่ องมือภายหลังเหตุอัคคี ภัยที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้ แทน
ในการพิจารณาวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เป็ นไปได้ ฝ่ ายบริ หารจะต้องพิจารณาสิ่ งต่างๆ
ต่อไปนี้
 ประเมิ นผลของการตอบสนองต่อความเสี่ ยงโดยคานึ งถึ งความน่ าจะเป็ นและผลกระทบของ
เหตุการณ์ ทั้งนี้ การตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่พิจารณาจะต้องมีความสอดคล้องกับระดับความ
เสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้
 ประเมินค่าใช้จ่ายต่อผลตอบแทนที่จะได้รับจากแต่ละวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยง
 โอกาสในการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากจัดการกับความเสี่ ยงแล้ว
การประเมินวิธีการตอบสนองต่ อความเสี่ ยงทีเ่ ป็ นไปได้
องค์กรจะต้องวิเคราะห์ระดับความเสี่ ยงเริ่ มต้นและประเมินวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่ านั้น เพื่อจัดการให้ความเสี่ ย งอยู่ในระดับ ที่ ยอมรั บได้ ในบางกรณี อาจมี วิธีก ารที่ เป็ นไปได้
มากกว่าหนึ่ งวิธี และการผสมผสานวิธีเหล่านั้นเข้าด้วยกันอาจให้ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด ในทางตรงกัน
ข้ามอาจจะมีวธิ ี การใดวิธีการหนึ่ งซึ่ งสามารถจัดการกับความเสี่ ยงที่มาจากหลายเหตุการณ์ได้พร้อม
กัน และเนื่ องจากวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงชนิ ดหนึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ ยงอื่น จึง
อาจจะมีความจาเป็ นต้องปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับความเสี่ ยงที่ได้รับผลกระทบ
ด้วยก็ได้ ซึ่ งทั้งหมดนี้ยอ่ มอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะบริ หารองค์กรนัน่ เอง
การประเมินผลของการตอบสนองต่ อความเป็ นไปได้ และผลกระทบ
ในการประเมินทางเลื อกของการตอบสนองต่อความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารจะต้องคานึ งถึ งทั้ง
ความเป็ นไปได้และผลกระทบของความเสี่ ยง และต้องตระหนักว่าวิธีต่างๆที่นามาใช้อาจมีผลต่อ
ความเป็ นไปได้และผลกระทบของความเสี่ ยงแตกต่างกันออกไป
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แผนการสร้ างศูนย์ คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทแห่ งหนึ่ง สามารถลดความเสี ยหายที่ อาจเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ เช่ นแผ่ นดินไหวได้ แต่ ไม่ มีผลต่ อความเป็ นไปได้ ของการเกิดแผ่ นดินไหวในพืน้ ที่ แห่ ง
นั้น ในขณะที่ การย้ ายสถานที่ ก่อสร้ างศูนย์ คอมพิ วเตอร์ ไปยังสถานที่ แห่ งใหม่ เป็ นการลดความ
เป็ นไปได้ ข องการประสบกั บ แผ่ นดิ นไหว แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ วนช่ ว ยลดความเสี ย หายในกรณี ที่เ กิ ด
แผ่ นดินไหวขึน้ มา
องค์กรสามารถใช้ขอ้ มูลจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต ตลอดจนแนวโน้มและความ
เป็ นไปได้ของอนาคต เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาการตอบสนองต่อความเสี่ ยง ซึ่ งในการ
ประเมินวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงนั้น ฝ่ ายบริ หารสามารถใช้เกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับการพิจารณาวัตถุประสงค์และความเสี่ ยง ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบท
ของการประเมินความเสี่ ยง
การประเมินค่ าใช้ จ่ายต่ อผลตอบแทน
เนื่องจากความจากัดของทรัพยากร องค์กรจึงต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย
หรื อทุน และผลตอบแทนที่ จะได้รับจากแต่ละวิธีของการตอบสนองต่อความเสี่ ยง การพิจารณา
ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของการดาเนิ นการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงสามารถกระทาได้หลาย
วิธี โดยทัว่ ไปมักจะเป็ นการง่ายกว่าที่จะพิจารณาในส่ วนของค่าใช้จ่าย ซึ่ งในบางกรณี สามารถทราบ
ค่ า ได้แน่ นอน องค์ก รต้องค านึ ง ถึ ง ค่ า ใช้จ่า ยทั้ง ที่ เกิ ดในทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรที่หมดไปด้วย
ในบางครั้งอาจเป็ นเรื่ องยากที่ จะวัดค่าใช้จ่ายออกมาเป็ นตัวเลข เช่ น เวลา ความพยายาม
ความมุ่งมัน่ เพื่อรักษาระดับจริ ยธรรม และความทุ่มเทในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากร เป็ นต้น
การวัดค่าผลตอบแทนยิง่ เป็ นสิ่ งที่สามารถกระทาได้ยาก ตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ของการ
ดาเนิ นการฝึ กอบรมที่มีประสิ ทธิ ภาพให้แก่บุคลากรย่อมเห็นผลเป็ นที่ประจักษ์ชดั เจน แต่ยากที่จะ
วัดออกมาเป็ นปริ มาณได้ อย่างไรก็ตามปั จจัยที่อาจนามาใช้พิจารณาในการประเมินผลประโยชน์
ได้แก่ ความเป็ นไปได้ที่ลดลงของการเกิ ดเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ ลักษณะของเหตุการณ์ หรื อ
ผลกระทบทางด้านการเงินและการดาเนินงานขององค์กร เป็ นต้น
ถึงแม้การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อผลตอบแทนเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถของฝ่ ายบริ หาร
แต่ก็มีความจาเป็ นอย่างสู งต่อการประเมินผลลัพธ์ของการตอบสนองต่อความเสี่ ยง บางองค์กรอาจ
เลือกที่จะประเมินการตอบสนองต่อความเสี่ ยงในเชิ งของเงิ นลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยใช้ขอ้ มูลในด้าน
ต่างๆมาร่ วมพิจารณา เป็ นต้น
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โอกาสจากการตอบสนอง
ขั้นตอนการระบุเหตุการณ์สามารถอธิ บายความสามารถของการบริ หารความเสี่ ยงในการ
ระบุ เหตุ การณ์ ที่อาจมี ผลกระทบต่อการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กรทั้งในเชิ งบวกและเชิ งลบ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ใ ห้ผ ลในเชิ ง บวกแสดงถึ ง โอกาส ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารสามารถใช้ โ อกาสที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
เหตุการณ์เหล่านี้เพื่อเป็ นประโยชน์ในการวางแผนงานและการกาหนดวัตถุประสงค์
องค์กรสามารถระบุโอกาสได้จากการพิจารณาการตอบสนองต่อความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หาร
สามารถเลือกการตอบสนองในเชิ งริ เริ่ ม ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งใหม่ที่องค์กรไม่เคยกระทามาก่อน โอกาส
เช่ นนี้ มกั จะเกิ ดขึ้นเมื่อการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ปฏิ บตั ิอยู่น้ นั ได้ให้ผลลัพธ์สูงที่สุดแล้ว หรื อ
การปรับปรุ งวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงแบบเดิมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเป็ นไปได้
และผลกระทบของความเสี่ ยงเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างของการตอบสนองเชิ งริ เริ่ ม เช่ น การที่บริ ษทั
ประกันภัยทางรถยนต์ตอบสนองต่ออัตราการเกิ ดอุ บตั ิเหตุที่สูงขึ้ นในทางแยกแห่ งหนึ่ ง โดยการ
มอบเงินทุนในการพัฒนาสัญญาณไฟจราจรในแยกดังกล่าว เพื่อเป็ นการลดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
การเลือกวิธีการตอบสนอง
เมื่อได้ประเมินการตอบสนองต่อความเสี่ ยงแต่ละวิธีแล้ว ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการ
จัดการกับความเสี่ ยง โดยอาศัยหลักการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยง
ที่ฝ่ายบริ หารเลื อกจะต้องสามารถทาให้ความเป็ นไปได้และผลกระทบของความเสี่ ยงอยู่ภายใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้
เมื่ อฝ่ ายบริ หารได้ตดั สิ นใจเลื อกวิธีการตอบสนองต่อ ความเสี่ ยงแล้ว ต้องมี การกาหนด
แผนการปฏิบตั ิตามวิธีการเหล่านั้น ตลอดจนมีการติดตามระดับความเสี่ ยงคงค้าง นอกจากนี้ ยงั ต้อง
มี ข้ นั ตอนที่ ช่ ว ยให้ฝ่ ายบริ ห ารสามารถตรวจสอบความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของวิธี ก ารตอบสนอง
ดังกล่าวด้วย ซึ่ งขั้นตอนทั้งหลายเหล่านี้รวมเรี ยกว่า กิจกรรมการควบคุม ซึ่ งจะได้กล่าวในบทต่อไป
ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารควรตระหนักว่าไม่วา่ จะดาเนิ นการอย่างไร อาจมีความเสี่ ยงที่ยงั หลงเหลื อ
อยูบ่ า้ ง เนื่องมาจากสาเหตุแห่งความไม่แน่นอน และข้อจากัดในการดาเนินกิจกรรมต่างๆนัน่ เอง
ขั้นตอนการกระทาซ้า
ในการประเมินการตอบสนองต่อความเสี่ ยงควรมีการพิจารณาความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ขั้นตอนการตอบสนองต่อความเสี่ ยงเองด้วย ซึ่ งก่อนที่ฝ่ายบริ หารจะตัดสิ นใจกระทาการใดๆในขั้น
สุ ดท้าย ต้องพิจารณาความเสี่ ยงที่เป็ นผลมาจากวิธีการตอบสนอง ซึ่ งอาจรวมถึ งผลกระทบที่ไม่ได้
เกิดขึ้นในทันทีดว้ ย
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ในการตอบสนองต่ อความเสี่ ยงของการขึ น้ ราคาก๊ าซธรรมชาติ ที่ เป็ นวัตถุดิบในการผลิ ต
ไฟฟ้ า บริ ษัทผลิตไฟฟ้ าแห่ งหนึ่งพิจารณาการแบ่ งเบาภาระค่ าใช้ จ่ายของบริ ษัทที่ เพิ่มขึน้ ไปยัง ลูกค้ า
การกระทาเช่ นนี ท้ าให้ ทั้งบริ ษัทและลูกค้ ามีส่วนรั บผิดชอบต่ อราคาต้ นทุนการผลิ ตไฟฟ้ าที่ สูงขึน้
ดังนั้นการขึ น้ ราคาก๊ าซธรรมชาติ จึงเป็ นผลให้ ค่าใช้ จ่ ายในการใช้ ไฟฟ้ าของลูกค้ าสู งขึ น้ และอาจ
ก่ อให้ เกิ ดความไม่ พึงพอใจ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารต้ องนาสิ่ งเหล่ านี ้ไปร่ วมพิ จารณาในการวิ เคราะห์ การ
ตอบสนองต่ อความเสี่ ยงด้ วย
มุมมองภาพรวม
ฝ่ ายบริ หารจะต้องพิจารณาความเสี่ ยงในมุมมองขององค์กรโดยรวมหรื อพิจารณามุมมอง
ภาพรวมของความเสี่ ยง ผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินความเสี่ ยง
และตอบสนองต่อความเสี่ ยงภายในหน่ วยงานของตน ซึ่ งการกระทาเช่ นนี้ เป็ นการสะท้อนความ
เสี่ ยงในมุมมองที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงาน
หลัง จากนั้น ฝ่ ายบริ ห ารระดับ สู ง จึ ง มี ห น้ า ที่ ร วบรวมมุ ม มองของความเสี่ ย งในแต่ ล ะ
หน่วยงานเหล่านั้นมาใช้ในการพิจารณาภาพรวมความเสี่ ยงของทั้งองค์กร เพื่อที่จะสามารถระบุได้
ว่าความเสี่ ยงดังกล่าวอยูภ่ ายในระดับที่ตอ้ งการหรื อไม่ ความเสี่ ยงเมื่อพิจารณาในมุมมองของแต่ละ
หน่ วยงาน อาจอยู่ภายในระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ข องหน่ วยงานนั้น แต่เมื่ อนามาพิ จารณาในมุ ม มอง
ภาพรวมของทั้ง องค์ก รแล้วอาจจะมี ค่ า สู งเกิ นกว่า ระดับ ที่ องค์ก รต้องการ ซึ่ ง ในกรณี น้ ี องค์ก ร
จาเป็ นต้องดาเนินมาตรการการตอบสนองต่อความเสี่ ยงเพิ่มเติม ในทางกลับกัน ความเสี่ ยงอาจจะมี
ค่าสู งเกิ นไปในมุ มมองของแต่ละหน่ วยงาน แต่เมื่ อพิจารณามุ มมองภาพรวมของทั้งองค์กรแล้ว
ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจจะอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ในกรณี เช่นนี้ ฝ่ ายบริ หารอาจจะมีการกระตุน้ ให้
แต่ ล ะหน่ ว ยงานยอมรั บ กับ ระดับ ความเสี่ ย งที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเจริ ญ เติ บ โตและ
ผลตอบแทนที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นขององค์กร
ภาพประกอบที่ 7.2 แสดงองค์ประกอบที่สาคัญของ การตอบสนองต่ อความเสี่ ยง ดังที่ได้กล่าวใน
บทนี้

61
ภาพประกอบที่ 7.2

สิ่ งแวดล้อมภายใน
การกาหนดวัตถุประสงค์
การระบุเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ ยง
การตอบสนองต่ อความเสี่ ยง
ระบุวธิ ีต่างในการ
ตอบสนองต่ อความ
เสี่ ยง
 หลีกเลี่ยง
 ลดทอน
 กระจาย
 ยอมรับ

ประเมินวิธี
 ผลกระทบ
 ความเป็ นไปได้
 ค่าใช้จ่ายต่อ
ผลตอบแทน
 การตอบสนอง
เชิงริ เริ่ ม

เลือกวิธี

มุมมองโดยรวม

 การตัดสิ นใจของ  ระดับองค์กร
ฝ่ ายบริ หาร
 ระดับหน่วยงาน
 ในเชิงค่าเริ่ มต้น
และระดับคงค้าง

กิจกรรมการควบคุม
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร
การติดตามผล
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8. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิ จ กรรมการควบคุ ม คื อนโยบายและ
ขั้นตอนปฏิ บัติที่นามาใช้ ควบคุมการตอบสนองต่ อ
ความเสี่ ย งให้ ดาเนิ นไปตามที่ ฝ่ ายบริ หารก าหนด
กิ จ กรรมการควบคุ ม ซึ่ ง เกิ ด ขึ ้น กั บ หน่ ว ยงานทุ ก
ระดั บ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ประกอบด้ ว ยขอบเขตของ
กิจกรรมต่ างๆ เช่ น การอนุมัติ การลงความเห็น การ
ตรวจสอบ การทบทวนประสิ ทธิ ภ าพของการ
ด าเนิ น งาน การจั ด การทรั พ ยากร และการแบ่ ง
หน้ าที่ของบุคลากร เป็ นต้ น
กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและขั้นตอนปฏิบตั ิของบุคลากรในองค์กร ที่ใช้ควบคุมการ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงให้ดาเนิ นไปตามที่ฝ่ายบริ หารได้วางแผนไว้ กิจกรรมความควบคุมมีความ
เกี่ ยวข้องกับวัตถุ ประสงค์ท้ งั 4 ประเภท ซึ่ งได้แก่ วัตถุ ประสงค์ดา้ นแผนงาน ด้านการดาเนิ นงาน
ด้านการรายงานผล และด้านความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ
กิจกรรมการควบคุมหนึ่งอาจมีผลลัพธ์ต่อวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่ งประเภทก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั
สถานการณ์ น้ ัน ๆ เช่ น การควบคุ ม การด าเนิ น งานอาจให้ ผ ลลัพ ธ์ เ กี่ ย วกับ การรายงานผลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ หรื อกิจกรรมการควบคุมการรายงานผลอาจช่วยส่ งเสริ มความสอดคล้องกับกฎหมาย
ในการดาเนินงานเป็ นต้น
ร้ านค้ าขายส่ งสิ นค้ าแห่ งหนึ่งมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรั บสิ นค้ า ที่ ลูกค้ านามาคื น และ
ได้ จัดทาเป็ นรายงานให้ แก่ ฝ่ายบริ หาร ฝ่ ายบริ หารสามารถนารายงานที่ ได้ รับ นี ้ มาใช้ ประกอบการ
พิจารณาเลื อกซื ้อสิ นค้ า มาเก็บไว้ ในคลังสิ นค้ า เพื่ อจาหน่ าย ในกรณี นีก้ ิจกรรมการควบคุมด้ านการ
รายงานผลมีส่วนช่ วยส่ งเสริ มการควบคุมการดาเนินงานขององค์ กรเช่ นกัน
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแบ่งประเภทของการควบคุ มอย่างไร ความสาคัญย่อมอยู่ที่บทบาทของการ
ควบคุมที่มีต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ในกิจกรรมต่างๆขององค์กร
การมีส่วนร่ วมกับการตอบสนองต่ อความเสี่ ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ ยงเปรี ยบเสมือนจุดศูนย์กลางของกิ จกรรมการควบคุ มซึ่ งนามา
ปฏิบตั ิเพื่อให้แน่ใจว่าการตอบสนองต่อความเสี่ ยงนั้นดาเนินไปอย่างเหมาะสม กิจกรรมการควบคุม
จึงเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินงานที่จะนาพาองค์กรไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์นนั่ เอง
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างวัตถุประสงค์ การตอบสนองต่ อความเสี่ ยง และการควบคุมสามารถ
แสดงให้ เห็ นได้ ดังตัวอย่ างต่ อไปนี ้ ความเสี่ ยงของบริ ษัทแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ “เพื่ อบรรลุ
เป้ าหมายด้ านยอดขายสิ นค้ า ” คื อ การขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับความต้ องการของผู้บริ โภค
เพื่อเป็ นการลดความเป็ นไปได้ และผลกระทบจากความเสี่ ยง บริ ษัทดังกล่ าวจึ งทาการศึกษาประวัติ
การซื ้อสิ นค้ าของลูกค้ า และมี การทาวิ จัยเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ าว การดาเนิ นการเหล่ านี ้จึง
เปรี ยบเสมือนเป็ นจุดศูนย์ กลางในการกาหนดกิ จกรรมการควบคุม ซึ่ งกิ จกรรมการควบคุมอาจจะ
ประกอบด้ วยการติดตามความเปลี่ยนแปลงในประวัติการซื ้อสิ นค้ าของลูกค้ า และการควบคุมดูแล
ความถูกต้ องแม่ นยาของข้ อมูล เป็ นต้ น จะสั งเกตได้ ว่าจากตัวอย่ างข้ างต้ น กิ จกรรมการควบคุมได้
เป็ นส่ วนหนึ่งของขัน้ ตอนการบริ หารองค์ กร
ในการเลือกกิจกรรมการควบคุม องค์กรต้องพิจารณาถึงการเข้ามามีส่วนร่ วมของกิจกรรม
เหล่านั้น บริ ษทั แห่ งหนึ่ งอาจเห็นสมควรในการเลือกใช้กิจกรรมการควบคุมอย่างเดียวสาหรับการ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงหลายวิธี เช่นการใช้ค่าชี้ วดั จานวนการลาออกของพนักงานของบริ ษทั แห่ ง
หนึ่งเพื่อแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพของฝ่ ายบริ หารในการตอบสนองต่อความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยการ
ชัก จู งใจจากบริ ษ ทั คู่ แข่ง การขาดแรงจูงใจจากบริ ษทั ตนเอง และการขาดการฝึ กฝนอบรมของ
พนักงานเป็ นต้น เมื่อฝ่ ายบริ หารเพิ่มการตอบสนองต่อความเสี่ ยงควรจะต้องพิจารณาความจาเป็ นใน
การเพิ่มกิจกรรมการควบคุมควบคู่กนั ไปเสมอ ซึ่ งในบางกรณี อาจมีความจาเป็ นต้องอาศัยกิจกรรม
การควบคุมหลายอย่างเพื่อควบคุมดูแลการตอบสนองต่อความเสี่ ยงเพียงวิธีเดียว
กิจกรรมการควบคุมเป็ นส่ วนหนึ่ งในความพยายามขององค์กรเพื่อที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์
การดาเนิ นกิจกรรมการควบคุมจึงมิใช่ เป็ นเพียงการปฏิ บตั ิโดยความจายอม แต่ควรเป็ นความตั้งใจ
จริ งขององค์กรที่จะปฏิบตั ิเพื่อการบรรลุเป้ าหมายของตน กิจกรรมการควบคุมเปรี ยบเสมือนกลไกที่
ใช้สาหรับบริ หารวัตถุประสงค์และมักจะเป็ นส่ วนสาคัญของขั้นตอนการบริ หารงานด้วย
ประเภทของกิจกรรมการควบคุม
กิ จกรรมการควบคุ มสามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภท เช่ น การควบคุ มเชิ งป้ องกัน
การควบคุมเชิงตรวจสอบ การควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรื อการควบคุมด้านการบริ หารเป็ นต้น
นอกจากนี้ ก ารควบคุ ม ยัง สามารถแบ่ ง ได้ตามประเภทของวัตถุ ประสงค์อีก ด้วย เช่ น เพื่ อ ความ
สมบูรณ์และถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูล เป็ นต้น
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ภาพประกอบที่ 8.1 แสดงตัวอย่างของกิจกรรมการควบคุมที่หลายองค์กรนามาปฏิบตั ิ เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของตน ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้ เป็ นเพียงตัวอย่างของการควบคุ ม มิได้เป็ นการแนะแนว
ทางการแบ่งประเภทของการควบคุมแต่อย่างใด
ภาพประกอบที่ 8.1
 การบริ หารกิ จกรรม/หน้ าที่ – ฝ่ ายบริ หารหรื อผู้บังคับบัญชาที่ รับผิดชอบหน้ าที่ หรื อกิ จกรรม
ต่ างๆจะต้ องมีการตรวจสอบการรายงานผลด้ านประสิ ทธิ ภาพอยู่เสมอ ตัวอย่ างเช่ น ผู้จัดการฝ่ าย
สิ นเชื่ อของธนาคารแห่ งหนึ่ งมี การตรวจสอบรายงานเกี่ ยวกับประเภทของสิ นเชื่ อ แนวโน้ ม
ต่ างๆ และข้ อมูลทางเศรษฐศาสตร์ จากสาขาย่ อยของธนาคาร หรื อการที่ ผ้ ูจัดการสาขามีการ
ทบทวนรายงานการฝากเงินเข้ าบัญชี ของลูกค้ าเป็ นต้ น
 การดาเนิ นการทางข้ อมูลสารสนเทศ – กิ จกรรมการควบคุมหลายอย่ างสามารถนามาใช้ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้ องแม่ นยา และความสมบูรณ์ ของข้ อมูลได้ ข้ อมูลที่ ถูก บันทึ กเข้ าไปใน
ระบบจะต้ องได้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องหรื อนาไปเปรี ยบเที ยบกับข้ อมูลเดิมที่ เชื่ อถือได้
เช่ น บริ ษัทแห่ งหนึ่งมีการตรวจสอบข้ อมูลสิ นเชื่ อของลูกค้ าก่ อนที่จะอนุมตั ิการสั่งซื ้อสิ นค้ าจาก
ลูกค้ ารายนั้น เป็ นต้ น
 การควบคุมทางด้ านกายภาพ – องค์ กรควรจะมีการตรวจสอบหรื อนับจานวนเครื่ องมือ อุปกรณ์
เงินสด ตลอดจนสิ นทรั พย์ อื่นๆ เพื่อให้ ตรงตามข้ อมูลในบันทึกการควบคุมเป็ นระยะ
 ตัวชี ้วดั ประสิ ทธิ ภาพ – ฝ่ ายบริ หารสามารถตรวจสอบภาวะที่ องค์ กรไม่ มีความสามารถเพียงพอ
ในการดาเนินงานหรื อภาวะที่ ความเป็ นไปได้ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ตา่ ได้ โดยการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ จากการดาเนินงานที่ไม่ ได้ คาดหมายไว้ ล่วงหน้ า หรื อจากแนวโน้ มที่ผิดปกติเป็ นต้ น
นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ
โดยทัว่ ไปมักมีสองปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการควบคุม ได้แก่ นโยบายซึ่ งเป็ น
ตัวกาหนดสิ่ งที่องค์กรต้องการปฏิบตั ิ และขั้นตอนปฏิบตั ิที่มีผลต่อนโยบายเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น
บริ ษทั แห่งหนึ่งมีนโยบายที่กาหนดให้ผบู ้ ริ หารสาขาทบทวนกิจกรรมการซื้ อขายของลูกค้า ขั้นตอน
ปฏิ บ ัติ ที่ ต อบสนองต่ อ นโยบายนี้ ก็ คื อ การทบทวนที่ ก ระท าในช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมโดยให้
ความส าคัญ กั บ ปั จ จัย ตามที่ น โยบายได้ ก าหนดไว้ เช่ น ลั ก ษณะและปริ มาณการซื้ อขาย
ความสัมพันธ์ของมูลค่าการซื้ อขาย และอายุของลูกค้า เป็ นต้น
บ่อยครั้งที่นโยบายสามารถสื่ อสารโดยใช้เพียงถ้อยคา ซึ่ งนโยบายแบบไม่เป็ นลายลักษณ์
อักษรเช่นนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อองค์กรมีนโยบายที่ชดั เจนและได้ปฏิบตั ิต่อเนื่ องมาแล้วเป็ น
ระยะเวลานาน หรื อเป็ นนโยบายขององค์กรขนาดเล็กที่มีการสื่ อสารภายในองค์กรแบบใกล้ชิดและ
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ทัว่ ถึ ง โดยไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใด นโยบายที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องได้รับการปฏิ บตั ิ ตามอย่าง
ละเอี ยดรอบคอบ และสม่ า เสมอ การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายจะไม่ ก่อให้เกิ ดประโยชน์หากมิ ได้ใ ห้
ความสาคัญกับปั จจัยต่างๆที่นโยบายกาหนดไว้
เมื่ อตรวจพบข้อบกพร่ องในการดาเนิ นงานขององค์ก ร จะต้องมี ก ารดาเนิ นมาตรการที่
เหมาะสม ซึ่ งมาตรการที่จะนามาใช้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดและโครงสร้างขององค์กรเป็ นหลัก มาตรการที่
นามาใช้อาจเป็ นได้ต้ งั แต่ การดาเนิ นการตามขั้นตอนการรายงานผลอย่างเป็ นทางการในองค์กร
ขนาดใหญ่ ไปจนถึงการพูดคุยปรึ กษาถึงข้อบกพร่ องเหล่านั้นระหว่างผูบ้ ริ หารขององค์กรขนาดเล็ก
การควบคุมระบบข้ อมูลสารสนเทศ
เนื่องจากความจาเป็ นในการพึ่งพาระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์กรจึงควรให้ความสาคัญกับ
กิจรรมการควบคุมระบบดังกล่าว การควบคุมระบบข้อมูลสารสนเทศสามารถแบ่งออกได้เป็ นสอง
ประเภทกว้างๆ ได้แก่การควบคุมทัว่ ไป ซึ่ งช่วยให้ระบบข้อมูลสารสนเทศสามารถดาเนิ นไปอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่ อง และการควบคุ ม โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ทั้งนี้ การควบคุ มระบบข้อมูล
สารสนเทศมีส่วนช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ในความสมบูรณ์ และความถูกต้องแม่นยาของข้อมูล
การควบคุมทัว่ ไป
การควบคุ มทัว่ ไปประกอบด้วยการควบคุ มการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้าง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการจัดหาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนินงาน การควบคุมเหล่านี้สามารถนาไปใช้ได้กบั ระบบคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร ตั้งแต่ระบบ
เซิ ร์ฟเวอร์ ขนาดใหญ่ ไปจนถึงระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคลากรทัว่ ไป
ภาพประกอบที่ 8.2 แสดงตัวอย่างของการควบคุมในประเภทนี้
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ภาพประกอบที่ 8.2
 การบริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศ – คณะกรรมการขององค์ กรมี หน้ าที่ ในการแนะนาและให้
คาปรึ กษาเกี่ยวกับการติดตามผล และการรายงานผลของกิจกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงสร้ างของเทคโนโลยีสารสนเทศ – การควบคุมสามารถนาไปใช้ ได้ กับการกาหนด การ
จัดหา การติ ดตั้ง และการดูแลรั กษาระบบสารสนเทศขององค์ กร การควบคุมอาจจะอยู่ในรู ป
ของความตกลงในความพยายามที่ จะเพิ่ มศักยภาพของระบบ หรื อการลงทุนเพื่ อพัฒนาความ
พร้ อมของระบบเป็ นต้ น องค์ ประกอบของโครงสร้ างเทคโนโลยี ส ารสนเทศอาจจะ
ประกอบด้ วย การจากัดขอบเขตหวงห้ ามของระบบ การบันทึ กการใช้ ข้อมูล ความลับของบริ ษัท
หรื อการตรวจสอบความบกพร่ องของการสื่ อสารเป็ นต้ น ตัวอย่ างของกิ จกรรมการควบคุ ม
ได้ แก่ การสร้ างระบบบันทึ กข้ อมูลการใช้ งาน ระบบติ ดตามเหตุการณ์ หรื อการตรวจสอบ
รายงานการใช้ อุปกรณ์ สารสนเทศ เป็ นต้ น
 การบริ หารด้ านความมัน่ คงปลอดภัย – เป็ นการป้ องกันการใช้ ทรั พยากรขององค์ กรไปในทางที่
ไม่ เหมาะสม เช่ นการใช้ รหั สผ่ านเพื่อป้ องกันการเข้ าถึงระบบเครื อข่ ายข้ อมูลในบางระดับ หรื อ
การติดตั้งระบบป้ องกันการโจรกรรมข้ อมูล เป็ นต้ น
การพัฒนาทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศขององค์ก รมัก จะมี ส่ วนช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ก าร
ควบคุ มเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดาเนิ นงานขององค์กร และสามารถนาไปสู่ การพัฒนาการดาเนิ นงาน
ทางธุ รกิจ และการบริ หารที่มีคุณภาพ
การควบคุมโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์
การควบคุมโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความ
ถูกต้อง และความแม่นยาของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว
คอมพิวเตอร์ มีส่วนช่วยในการป้ องกันความผิดพลาดของระบบการบันทึกข้อมูล ตลอดจน
สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ประสิ ทธิภาพของการควบคุมโดย
ใช้โปรแกรมประยุกต์จึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการตรวจสอบของคอมพิวเตอร์ ซึ่ งถ้าได้รับการ
ออกแบบอย่างเหมาะสมแล้วย่อมมีส่วนช่วยในการควบคุมข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ภาพประกอบที่ 8.3 แสดงตัวอย่างส่ วนหนึ่ งของการควบคุ มโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ การควบคุม
วิธีน้ ีสามารถป้ องกันและตรวจสอบความผิดพลาด ตลอดจนความไม่สมบูรณ์และไม่สมเหตุผลของ
ข้อมูลได้โดยอาศัยหลักการคานวณและการเปรี ยบเทียบ

67
ภาพประกอบที่ 8.3
 กิจกรรมการควบคุมแบบเปรี ยบเที ยบ - ระบบสามารถตรวจสอบความผิดพลาดของข้ อมูลได้
โดยการเปรี ยบเที ย บข้ อมูล ดังกล่ าวกั บข้ อมูลควบคุ ม เช่ น บริ ษั ทแห่ งหนึ่ งมี ก ารตรวจสอบ
จานวนผู้สั่งสิ นค้ าโดยการเปรี ยบเทียบกับตัวเลขที่ได้ จากระบบการออกใบเสร็ จรั บเงิน
 ตัวเลขตรวจสอบ – เป็ นการคานวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล เช่ น รหั สสิ นค้ าชนิด
หนึ่ งประกอบด้ วยหลักตัวเลขตรวจสอบเพื่ อ สามารถตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดที่ อาจ
เกิดขึน้ ระหว่ างขัน้ ตอนการสั่งสิ นค้ า
 รายการข้ อมูล ที่ ก าหนดไว้ ล่ วงหน้ า – เป็ นการก าหนดรายการของข้ อมูล ที่ ต้องการไว้ ก่ อ น
ล่ วงหน้ า เช่ น บริ ษัทแห่ งหนึ่งมีการทารายการสิ นค้ าที่ ลูกค้ าสามารถสั่งซื ้อได้ ไว้ ให้ เลือก
 การทดสอบความสมเหตุผลของข้ อมูล – เป็ นการเปรี ยบเทียบความสมเหตุผลของข้ อมูลที่ ได้ รับ
เช่ น การตรวจสอบการสั่งซื ้อสิ นค้ าจากลูกค้ าในปริ มาณที่มากเกินความเป็ นไปได้ เป็ นต้ น
 การทดสอบเชิ งตรรกะ – เป็ นการทดสอบข้ อมูลโดยใช้ ข้อจากัดทางตัวเลขหรื อตัวอักษรต่ างๆ
เช่ น หน่ วยงานราชการแห่ งหนึ่ งตรวจสอบความผิดพลาดที่ อาจเกิ ดขึน้ ในการกรอกหมายเลข
บัตรประกันสังคมโดยการนับจานวนตัวเลขที่ประชาชนกรอก เป็ นต้ น
ความจาเพาะเจาะจงของการควบคุมต่ อองค์ กร
เนื่ องจากแต่ละองค์กรย่อมมีวตั ถุ ประสงค์และแนวทางในการดาเนิ นงานแตกต่างกันไป
การตอบสนองต่อความเสี่ ยงและกิจกรรมการควบคุมของแต่ละองค์กรจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย
และถึ งแม้องค์กรจะมีวตั ถุ ประสงค์ที่เหมือนกัน ก็ยงั เป็ นเรื่ องยากที่จะมีกิจกรรมการควบคุมแบบ
เดียวกัน ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจากแต่ละองค์กรมีผบู ้ ริ หารที่มีความแตกต่างกันในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อ
การควบคุมภายในนัน่ เอง นอกจากนี้การควบคุมยังขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมขององค์กร ตลอดจนความ
ซับซ้อน ประวัติและวัฒนธรรมขององค์กรด้วย
สิ่ งแวดล้อมในการดาเนิ นงานขององค์กรมีผลต่อความเสี่ ยงที่องค์กรต้องเผชิ ญ และอาจมี
ผลต่ อวัตถุ ประสงค์ด้านการรายงานผลและกฎข้อบัง คับ ในการดาเนิ นงานที่ มี ความแตกต่า งกัน
ตัวอย่างเช่ น บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเคมีภณ
ั ฑ์แห่ งหนึ่ งอาจจะต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงจากสิ่ งแวดล้อมในการ
ดาเนินงานมากกว่าบริ ษทั ประเภทอื่น เป็ นต้น
ความซับซ้อน ตลอดจนลักษณะและขอบเขตการดาเนิ นงานขององค์กรก็มีผลต่อกิ จกรรม
การควบคุ ม ขององค์ก รเช่ นกัน องค์ก รที่ โครงสร้ า งมี ความซับ ซ้อนและมี ก ารดาเนิ นกิ จกรรมที่
หลากหลายอาจจะเผชิ ญกับความยากลาบากในการดาเนิ นกิจกรรมการควบคุ มมากกว่าองค์กรที่มี
โครงสร้างเรี ยบง่ายและมีความหลากหลายของกิจกรรมน้อยกว่า ตัวอย่างของปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อความซับซ้อนตลอดจนลักษณะกิ จกรรมการควบคุ มขององค์กร ได้แก่ การกระจายของสถาน
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ที่ต้ งั ขององค์กร ขอบเขตและความซับซ้อนของขั้นตอนการดาเนิ นงาน และวิธีการจัด การเกี่ยวกับ
ข้อมูลสารสนเทศ เป็ นต้น
ปั จจัยทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นมีผลต่อกิจกรรมการควบคุมขององค์กร ซึ่ งจะต้องได้รับการออกแบบอย่าง
เหมาะสมเพื่อประสิ ทธิภาพในการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ภาพประกอบที่ 8.4 แสดงองค์ประกอบที่สาคัญของ กิจกรรมการควบคุม ดังที่ได้กล่าวในบทนี้
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ภาพประกอบที่ 8.4

สิ่ งแวดล้อมภายใน
การกาหนดวัตถุประสงค์
การระบุเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ ยง

กิจกรรมการควบคุม
การมีส่วนร่ วมกับ
การตอบสนองต่ อ
ความเสี่ยง




เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของขั้นตอน
บริ หาร
มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน

ประเภทของ
กิจกรรมการ
ควบคุม






นโยบาย
ขั้นตอนปฏิบตั ิ
เชิ งป้ องกัน
เชิงตรวจสอบ
แบบอัตโนมัติ

การควบคุมทัว่ ไป







การควบคุมโดยใช้
ความจาเพาะ
โปรแกรมประยุกต์ เจาะจงต่ อองค์ กร

การบริ หาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงสร้าง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การบริ หาร
ความมัน่ คง
การพัฒนาและ
รักษาโปรแกรม
ประยุกต์

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร
การติดตามผล

ความสมบูรณ์
ความแม่นยา
ความถูกต้อง






แผนงานและ
วัตถุประสงค์
จาเพาะของ
องค์กร
สิ่ งแวดล้อมการ
ดาเนินงาน
ความซับซ้อน
ขององค์กร
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9. ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication)
ข้อ มู ล สารสนเทศทั้ง หลายที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
จะต้องได้รับการรวบรวม จัดเก็บ และนาเสนอในรู ปแบบ
และช่ วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อที่บุคลากรสามารถนาไปใช้
ให้เป็ นประโยชน์ในการปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง ข้อ มู ล สารสนเทศได้ ม าจากทั้ง
แหล่ ง ข้อมู ล ภายในองค์ก ร และข้อมู ลเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์
กิจกรรม และปั จจัยภายนอกทั้งหลายที่มีความสาคัญต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จะต้องเป็ นไปอย่างทัว่ ถึ งทั้งองค์กร บุคลากรทุกคนจะต้อง
ได้รับ สารจากฝ่ ายบริ ห ารถึ ง ความส าคัญของการบริ หาร
ความเสี่ ยง และมี ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของตนต่อ
การบริ หารความเสี่ ยงอย่างชัดเจน ในทางกลับกัน บุคลากร
ต้ อ งมี ช่ องทางที่ ส ามารถสื่ อสารกั บ ฝ่ ายบริ หารได้
นอกจากนี้ องค์กรยังต้องมี ก ารสื่ อสารกับหน่ วยงานต่างๆ
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
องค์กรจะต้องสามารถระบุและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรม
ทั้งหลายที่มีความสาคัญต่อการบริ หารงานขององค์กร จากนั้นข้อมูลเหล่านี้ จะต้องได้รับการสื่ อสาร
ไปยัง บุ ค ลากรในรู ป แบบและภายในช่ วงเวลาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้บุ คลากรสามารถน าไปเป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย
ข้ อมูลสารสนเทศ
องค์กรมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในขั้นตอนของการระบุ การประเมิน และ
การตอบสนองต่อความเสี่ ยง ตลอดจนเพื่อใช้ในการบริ หารงานและการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ต่างๆ
ข้อมูลชนิ ดหนึ่ งอาจมีความสาคัญกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ได้หลายประการ ตัวอย่างเช่ น ข้อมูล
ทางด้านการเงินขององค์กร นอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อการรายงานสถานภาพทางการเงิ นของ
องค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารงานในเรื่ องอื่นๆด้วย นอกจากนี้ ข้อมูล
ทางการเงิ นที่ มีค วามน่ า เชื่ อถื อเป็ นพื้นฐานส าคัญในการวางแผน การก าหนดงบประมาณ การ
ประเมินสมรรถภาพทางธุ รกิจ และการตัดสิ นใจลงทุน เป็ นต้น
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สารสนเทศทั้งในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพได้มาจากแหล่ งข้อมู ลทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่กลัน่ กรองและจัดการกับข้อมูลจานวนมากเพื่อสามารถนาข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ โดยอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศในการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ และ
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยทัว่ ไปการบันทึกข้อมูลสารสนเทศมักจะอาศัยประโยชน์จากการใช้
คอมพิวเตอร์ แต่ในบางกรณี ยงั มีความจาเป็ นต้องใช้กาลังคนในการบันทึกข้อมูลอยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะ
การบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในแต่ละหน่วยงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างกว้างขวาง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ กิจกรรม และปั จจัยภายนอกต่างๆ เช่น ข้อมูล
ทางด้า นเศรษฐกิ จซึ่ ง สามารถบอกความเปลี่ ยนแปลงในอุ ป สงค์ของบริ ษ ทั หรื อข้อมูลเกี่ ย วกับ
ขั้นตอนการผลิตสิ นค้า หรื อข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสิ นค้าของคู่แข่งเป็ นต้น
ระบบข้ อมูลสารสนเทศในบริ ษัทแห่ งหนึ่งมีการสารวจข้ อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื ้อสิ นค้ าของ
ลูกค้ าเพื่อพยายามที่จะลดความเสี่ ยงในการดาเนินงาน ระบบข้ อมูลสารสนเทศของอี กบริ ษัทหนึ่งมี
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้ า ซึ่ งข้ อมูลเหล่ านีส้ ามารถนาไปใช้ ประโยชน์
ร่ วมกับข้ อมูลทางการตลาด และข้ อมูลเกี่ ยวกับการบริ การต่ างๆที่ ได้ มาจากการทาแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่ อย เป็ นต้ น
ระบบข้อมูลสารสนเทศอาจอบู่ในรู ปแบบที่เป็ นทางการหรื อไม่ก็ได้ ในบางกรณี การพูดคุย
กับลูกค้าหรื อบุคลากรก็สามารถได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการระบุความเสี่ ยงและโอกาสแล้ว ในขณะ
ที่บางกรณี องค์กรต้องส่ งบุคลาเข้าร่ วมสัมมนาเชิ งวิชาการหรื อเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของกลุ่มองค์กร
เพื่อสามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆที่จาเป็ น
องค์ ก รมี ค วามจ าเป็ นต้อ งปรั บ ปรุ งข้อ มู ล ของตนให้ เ ข้ า กับ ความต้อ งการอยู่ เ สมอ
โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรื อภาวะที่มีการแข่งขันสู ง ข้อมูลสารสนเทศ
ต้องสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ขึ้นมาใหม่ ระบบข้อมูลสารสนเทศนอกจากมี
หน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ยังต้องสามารถประมวลผล และรายงานข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานขององค์อย่างได้ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย
กลยุทธ์ และระบบ
เมื่อองค์กรมีการติดต่อ และมีการดาเนินงานร่ วมกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนลูกค้าเพิ่ม
มากขึ้ น เส้ นแบ่งโครงสร้ างของระบบข้อมูลสารสนเทศยิ่งมี ความชัดเจนน้อยลง และเริ่ มพบว่า
หน้าที่ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลายเป็ นความรับผิดชอบของหลายองค์กรร่ วมกัน ในกรณี
เช่นนี้โครงสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรจะต้องมีความยืดหยุน่ เพียงพอที่จะสามารถเข้า
กันได้กบั ระบบของพันธมิตรทางธุ รกิจต่างๆ
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องค์กรควรให้ความสาคัญกับการกาหนดโครงสร้ างระบบข้อมูลสารสนเทศและวิธีการ
ได้มาซึ่ งความสามารถทางเทคโนโลยีในขั้นตอนการกาหนดแผนงานขององค์กร นอกจากนี้ การ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมก็มีความสาคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เช่นกัน การตัดสิ นใจเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนวิธีการนามาใช้ ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ เช่ น เป้ าหมายขององค์กร
และความต้องการในการแข่ง ขัน เป็ นต้น ในขณะที่ ระบบข้อมู ลสารสนเทศเป็ นพื้ นฐานส าคัญ
สาหรับการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คในการบริ หารความเสี่ ยงก็สามารถช่ วยใน
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นกัน
การริเริ่มของระบบ
ระบบข้อมูลสารสนเทศได้มีการนามาใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทางธุ รกิจมายาวนาน
ซึ่ งบทบาทของระบบข้อมูลสารสนเทศนับวันยิ่งมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่ องจากความต้องการ
การเปลี่ยนแปลงของธุ รกิ จและข้อไดเปรี ยบทางแผนงานจากการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในบาง
กรณี ความเปลี่ยนแปลงด้า นเทคโนโลยีได้ลดบทบาทในการทางานบางหน้าที่และนาองค์กรไปสู่
แนวทางการดาเนิ นงานแบบใหม่ ตัวอย่างเช่ น การเปลี่ยนแปลงระบบการสารองที่นงั่ ของสายการ
บินแห่ งหนึ่ ง จากการสารองที่ นงั่ โดยผ่านพนักงานตัวแทน มายังระบบการสารองที่ นงั่ โดยผ่าน
ระบบอินเตอร์เนท ซึ่งผูโ้ ดยสารสามารถสารองที่นงั่ ได้ดว้ ยตัวเอง ทาให้มีการลดหรื อกาจัดบทบาท
ของตัวแทนขายตัว๋ โดยสารแบบเดิมโดยสิ้ นเชิง
การมีส่วนร่ วมกับการดาเนินงาน
ระบบข้อ มู ล สารสนเทศมัก มี ส่ ว นร่ ว มกับ การด าเนิ น งานในด้ า นต่ า งๆขององค์ ก ร
ตัวอย่างเช่ นการที่หลายบริ ษทั มีระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร เป็ นต้น ซึ่ งการใช้ประโยชน์
จากระบบเหล่านี้สามารถทาให้มีการนาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมาใช้ให้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการ
บริ หารงานขององค์กร
หลายบริ ษ ัท มี ก ารใช้ร ะบบข้อ มูล สารสนเทศในการบัน ทึ ก และติ ด ตามข้อ มู ล ในขณะ
ดาเนิ นงาน ซึ่ งทาให้ฝ่ายบริ หารสามารถประเมิ นข้อมู ลเกี่ ย วกับการเงิ นและการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ได้อย่างทันท่วงที และมีผลให้กิจกรรมการควบคุมของบริ ษทั ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษัทรั บเหมาก่ อสร้ างแห่ งหนึ่งใช้ ระบบข้ อมูลสารสนเทศเพื่อ ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและเพื่อการตอบสนองความต้ องการของตลาด ระบบข้ อมูลดังกล่ าวมีการรวบรวม
ข้ อมูลที่ สาคัญเพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อฝ่ ายบริ หารในการติ ดตามปริ มาณสิ นค้ าสารอง และจานวน
อุปกรณ์ การก่ อสร้ างที่ขาดแคลนในพืน้ ที่ เป็ นต้ น
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนิ นงานขององค์กรจากในอดี ตและปั จจุบนั ตลอดจนการ
นามาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเป็ นส่ วนส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร
ข้อมูลการดาเนินงานที่ผา่ นมาสามารถช่วยองค์กรในการติดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนงานและ
เป้ าหมายต่า งๆ นอกจากนี้ ขอ้ มูล ดัง กล่ าวยัง สามารถเป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้เตื อนถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ อาจ
เกิดขึ้นล่วงหน้าก็ได้
การศึกษาข้อมูลจากอดีตและปั จจุบนั สามารถช่ วยองค์กรในการระบุขอ้ มูลเกี่ ยวกับความ
เสี่ ยงและควบคุ มความเสี่ ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ ข้อมูลดังกล่ าวยังช่ วยให้ฝ่ายบริ หาร
สามารถตรวจสอบความเสี่ ยง ตลอดจนความแตกต่างของผลการดาเนิ นงานจากเป้ าหมายที่ได้ต้ งั
กาหนดด้วย
นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อประเมินความเป็ นไปได้และผลกระทบ
ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งอาจจะมีผลต่อวัตถุ ประสงค์ขององค์กรได้ และทาให้
ฝ่ ายบริ หารสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้อย่างทันท่วงทีเพื่อปรับระดับความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทแห่ งหนึ่ งใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสิ นค้ าในช่ วงที่ ผ่านมาเพื่ อวิเคราะห์
การตัดสิ นใจในการคัดสรรและฝึ กอบรมพนักงานพนักงาน ตลอดจนการวางแผนการตลาดด้ วย
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรมีส่วนช่ วยเพิ่มความสามารถขององค์กร
ในการวัดผลและติดตามประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานในระดับ
องค์กร อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการพึ่งพาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอาจนาความเสี่ ยง
ชนิดใหม่มาแก่องค์กร เช่นความเสี่ ยงซึ่ งเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและการโจรกรรมข้อมูล
เป็ นต้น ซึ่ ง ความเสี่ ย งเหล่ า นี้ ค วรจะถู กรวมเข้า ไปในขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ย งขององค์ก ร
เช่นกัน
ความละเอียดและช่ วงเวลาทีเ่ หมาะสมของข้ อมูลสารสนเทศ
ระบบข้อมู ล สารสนเทศควรมี ก ารจัดเก็ บ และรวบรวมข้อมู ล ในช่ วงเวลาและในระดับ
รายละเอียดที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในการระบุ การประเมิน และการตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยง นอกจากช่วงเวลาของข้อมูลจะต้องมีความสอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกด้วย
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ระบบข้อมูลสารสนเทศมีหน้าที่แปลงข้อมูลดิบที่รวบรวมได้ให้อยูใ่ นรู ปข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนิ นงานของบุ คลากร นอกจากนี้ ขอ้ มูลที่ ดีจะต้องอยู่ในรู ปแบบและช่ วงเวลาที่ เหมาะสม
ตลอดจนสามารถใช้งานได้ง่ายด้วย
ความก้า วหน้าในการเก็บรวบรวมข้อมู ลมี ผลต่ อการเพิ่มปริ มาณของข้อมูล จานวนมาก
ดังนั้นความท้าทายขององค์กรคือการป้ องกันการเกิ ดภาวะข้อมูลมากเกิ นไป และสามารถจัดสรร
ข้อมูลที่มีความละเอียดและความถูกต้อง ไปยังบุคลลากรภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย ในการ
พัฒนาโครงสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ ายบริ หารควรพิจารณาความแตกต่างในความต้องการ
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ งแต่ละหน่วยงานย่อมมีความต้องการข้อมูลในระดับที่ต่างกัน
คุณภาพของข้ อมูลสารสนเทศ
เมื่อองค์กรมีความจาเป็ นต้องพึ่งพาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ความน่าเชื่ อถือ
ของข้อมูลจึงมีความสาคัญตามไปด้วย ความผิดพลาดของข้อมูลเป็ นสาเหตุให้องค์กรต้องเผชิ ญกับ
ความเสี่ ยงเพิม่ ขึ้น และนาไปสู่ กิจกรรมการบริ หารที่ดอ้ ยคุณภาพ
คุณภาพของข้อมูลสามารถพิจารณาได้จากหลักต่อไปนี้
 ความเหมาะสม – ข้อมูลมีรายละเอียดเหมาะสมหรื อไม่
 ความพร้อม – ข้อมูลมีพร้อมในเวลาที่ตอ้ งการหรื อไม่
 ความทันเหตุการณ์ – เป็ นข้อมูลที่ทนั ต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั หรื อไม่
 ความถูกต้อง – ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยาหรื อไม่
 ความเข้าถึง – ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายหรื อไม่
องค์กรอาจจะมีการริ เริ่ มโครงการบริ หารข้อมูลระดับองค์กรขึ้นเพื่อควบคุมระดับคุณภาพของ
ข้อมูล ตลอดจนควบคุ มการสรรหา และแจกจ่ายข้อมูลอย่างเหมาะสม ซึ่ งหากปราศจากโครงการ
เหล่านี้ ระบบข้อมูลสารสนเทศอาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลของฝ่ ายบริ หาร
หรื อบุคลากรได้
ความเหมาะสมของข้อมูลทั้งในด้านรายละเอียด เวลา และสถานที่ มีความจาเป็ นต่อการบริ หาร
ความเสี่ ยงและการควบคุ มที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง ก็ คือเหตุ ผ ลว่า ทาไมระบบข้อมู ลสารสนเทศจึ ง
สมควรจะต้องได้รับการควบคุม
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การสื่ อสาร
การสื่ อสารเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศจะต้องถูกส่ งต่อไป
ยังบุคคลากรที่มีความเหมาะสมต่อข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่
การสื่ อสารสามารถให้ความหมายในมุมมองที่กว้างออกไป ซึ่ งอาจเกี่ ยวกับความคาดหวัง ความ
รับผิดชอบ และอื่นๆ เป็ นต้น
การสื่อสารภายใน
ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่กาหนดและสื่ อสารลักษณะพฤติกรรมและความรับผิดชอบของบุคลากร
ต่อองค์กร ซึ่ งหมายความรวมถึ งการสื่ อสารนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการบริ หารความ
เสี่ ยงขององค์กร ตลอดจนการแบ่งอานาจรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การสื่ อสารเกี่ ยวกับแนวทาง
ปฏิบตั ิดงั กล่าวควรมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมความเสี่ ยงขององค์กรด้วย
ลักษณะของการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพมีดงั นี้
 ทาให้มนั่ ใจถึงการตระหนักความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร
 สามารถสื่ อให้เข้าใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการ และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของ
องค์กร
 สามารถสนับสนุนการสื่ อสารเกี่ยวกับความเสี่ ยง
 สามารถให้คาแนะนากับบุคลากรเกี่ ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีผลต่อองค์ประกอบ
ของการบริ หารความเสี่ ยง
บุคลากรทุกคนควรที่จะได้รับสารจากฝ่ ายบริ หารระดับสู งถึงความสาคัญของการบริ หาร
ความเสี่ ย งในองค์ ก รซึ่ งความส าคัญ ของการสื่ อ สารดัง กล่ า วอยู่ ที่ ค วามชัด เจนและความมี
ประสิ ทธิภาพ
บุ ค ลากรควรจะต้อ งได้ท ราบว่า เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ เ กิ ด ขึ้ น แล้ว ควรให้
ความสาคัญที่ตน้ เหตุ ของเหตุการณ์ น้ นั นอกเหนื อจากตัวเหตุ การณ์ เพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งการกระทา
เช่นนี้จะสามารถทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้ที่ตน้ เหตุและป้ องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซ้ าอีก
ตัวอย่างเช่นเมื่อพบปั ญหาเกี่ยวกับการกักเก็บสิ นค้าในบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ผูร้ ับผิดชอบนอกจากจะต้อง
มีการรายงานเกี่ยวกับปั ญหานั้นแล้ว ควรมีการสื บสาวหาต้นเหตุของปั ญหานั้นด้วย
บุคลากรจาเป็ นต้องเข้าใจความเกี่ยวข้องในหน้าที่ของตนต่อการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่น ซึ่ งจะ
ช่วยให้การการระบุปัญหาตลอดจนการหาต้นเหตุของปั ญหาสามารถกระทาได้ง่ายขั้น
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บุคลากรซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เผชิ ญกับปั ญหาในการดาเนิ นงานโดยตรง มักจะเป็ นผูท้ ี่ทราบต้นเหตุ
ของปั ญหาได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่ น พนักงานขายสิ นค้าของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งสามารถเรี ยนรู้ถึงความ
ต้องการในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภคได้ดีที่สุด
ซึ่ ง ในการสื่ อ สารข้อ มู ล ดัง กล่ า วไปยัง ฝ่ ายบริ ห าร องค์ก รต้อ งมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
เหมาะสมและมีความยินดีที่จะรับฟั งความคิดเห็นจากบุคลากรต่างๆ นอกจากนี้ บุคลากรยังต้องเชื่ อ
ว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตนมีความต้องการในการรับทราบปั ญหาและต้องการแก้ไขปั ญหาเหล่ านั้น
อย่างแท้จริ ง
ช่องทางการสื่ อสารยังควรที่จะเปิ ดโอกาสให้มีการสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงภายใน
หรื อระหว่างหน่วยงานด้วย ตัวอย่างเช่น คาร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิ ดหนึ่ งที่ส่ง
ให้ฝ่ายบริ การลูกค้าของบริ ษทั ควรได้รับการส่ งต่อไปยังฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ด้วย ความล้มเหลวในการสื่ อสารภายในองค์ก รเกิ ดขึ้นเมื่อบุคลากรไม่สามารถที่จะสื่ อสาร
หรื อไม่มีช่องทางการสื่ อสารที่สามารถใช้ได้ ในกรณี เช่นนี้ บุคลากรอาจจะตระหนักถึงความเสี่ ยงที่
เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถสื่ อสารให้ฝ่ายบริ หารรับรู ้ได้
ในกรณี ทวั่ ไปสายการรายงานผลภายในองค์กรสามารถทาหน้าที่เป็ นช่องทางการสื่ อสารได้
อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ แต่ ใ นบางกรณี องค์ก รอาจมี ค วามจาเป็ นต้องเพิ่ ม ช่ องทางการสื่ อสารเพื่ อ
ป้ องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น หรื อเพื่อใช้ในกรณี ที่ช่องทางการสื่ อสารที่มีอยูไ่ ม่สามารถใช้
งานได้
บุคลากรทุกคนสมควรจะเข้าใจว่าการรายงานข้อมูลต่างๆจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง จึงไม่
ควรละเลยการรายงานการละเมิดกฎข้อบังคับขององค์กร หรื อการประพฤติมิชอบทั้งหลายให้ฝ่าย
บริ หารทราบ
ช่ องทางการสื่ อสารที่ มี ค วามส าคัญอี ก ช่ องทางหนึ่ ง คื อการสื่ อสารระหว่า งฝ่ ายบริ หาร
ระดับ สู ง และคณะกรรมการบริ ห ารองค์ก ร ฝ่ ายบริ ห ารมี ห น้า ที่ ร ายงานความคื บ หน้า ในด้า น
ประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนา ความเสี่ ยงในการดาเนิ นงาน และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ
บริ หารขององค์ก รรั บทราบอย่างสม่ า เสมอ ในลัก ษณะเดี ยวกัน คณะกรรมการบริ หารสามารถ
สื่ อสารมายังฝ่ ายบริ หารถึงความต้องการในการรับทราบข้อมูลต่างๆของตนได้เช่นกัน
การสื่อสารภายนอก
ผูบ้ ริ โภคสามารถส่ งผ่านข้อมูลที่ อาจมี ความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ผ่านช่ อง
ทางการสื่ อสารภายนอกที่มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การสื่ อสารถึงระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการและ
ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ข ององค์ก รไปยัง หน่ ว ยงานภายนอกก็ มี ค วามส าคัญเช่ น เดี ย วกัน
โดยเฉพาะกับองค์กรที่ตอ้ งมีการดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกับหน่วยงานภายนอกอยูเ่ สมอ ซึ่ งการกระทา
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เช่นนี้ จะทาให้ฝ่ายบริ หารของแต่ละองค์กรสามารถปรับระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการและระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้ของตนให้สอดคล้องกับองค์กรอื่นที่มีความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
การสื่ อสารกับองค์กรภายนอกสามารถให้ขอ้ มูลที่ สาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยงภายใน
องค์ก ร เช่ น การที่ ผูต้ รวจสอบภายนอกมี ค วามเข้า ใจถึ ง แผนงาน การดาเนิ น งาน และลัก ษณะ
กิ จกรรมการควบคุ มขององค์กร ทาให้สามารถให้ขอ้ มูลที่มีความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยง
ขององค์กรได้
ผลจากการพิจาณาและทดสอบของธนาคารและบริ ษัทประกันภัยชี ้ให้ เห็นถึงความเสี่ ยงและ
จุดอ่ อนในการควบคุมของบริ ษัทแห่ งหนึ่ง นอกจากนีค้ าร้ องเรี ยนของผู้บริ โภค และกิจกรรมอื่ นๆก็
สามารถชี ้ให้ เห็นถึงปั ญหาในการดาเนินงานได้ เช่ นกัน ฝ่ ายบริ หารควรพร้ อมอยู่เสมอที่ จะจัดการกับ
ปั ญหาเหล่ านั้น ตลอดจนสื บสวนข้ อเท็จจริ งและดาเนินการแก้ ไขอย่ างเหมาะสม
นอกจากนี้ การสื่ อ สารกับ ผูถ้ ื อ ผลประโยชน์ ข ององค์ก ร ตลอดจนผูบ้ ัง คับ ใช้ก ฎหมาย
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ทาให้บุคคลเหล่านั้นได้ทราบถึงสถานการณ์ขององค์กร
และความเสี่ ยงที่องค์กรต้องเผชิ ญ ทั้งนี้ การสื่ อสารดังกล่าวต้องกระทาอย่างมีความหมายและอยูใ่ น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย
ช่ องทางการสื่อสาร
การสื่ อ สารอาจจะอยู่ ใ นรู ป ของนโยบาย คู่ มื อ ปฏิ บ ัติ ง าน บัน ทึ ก ความจ า จดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ หรื อจดหมายเหตุ เป็ นต้น สาหรับการสื่ อสารด้วยคาพูดนั้นท่าทางและน้ าเสี ยงที่ใช้
ในการสื่ อสารจะเป็ นการเน้นข้อความที่ตอ้ งการสื่ อสารด้วย
วิธีการสื่ อสารที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือแนวทางการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารนัน่ เอง ซึ่ ง
ฝ่ ายบริ หารควรตระหนักว่าการกระทาของตนสามารถให้ผลลัพธ์ในด้านการสื่ อสารมากกว่าคาพูด
หลายเท่าทีเดียว ซึ่ งทั้งนี้ การกระทาของฝ่ ายบริ หารได้รับอิทธิ พลมาจากประวัติและวัฒนธรรมของ
องค์กร ตลอดจนประสบการณ์ที่มีต่อสถานการณ์ลกั ษณะเดียวกันที่เคยเกิดขึ้น
ภาพประกอบที่ 9.1 แสดงองค์ประกอบสาคัญของ ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร ดังที่ได้กล่าว
ในบทนี้
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ภาพประกอบที่ 9.1
สิ่ งแวดล้อมภายใน
การกาหนดวัตถุประสงค์
การระบุเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม

ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อมูลสารสนเทศ








จากภายใน
จากภายนอก
ใช้แรงงานคน
ใช้คอมพิวเตอร์
เป็ นทางการ
ไม่เป็ นทางการ
โครงสร้างระบบข้อมูล
สารสนเทศ

แผนงานและระบบ







แผนงาน
การดาเนินงาน
อดีตและปัจจุบนั
ระดับรายละเอียด
ช่วงเวลา
คุณภาพ

การติดตามผล

การสื่อสาร







ภายใน
ภายนอก
ความทัว่ ถึงทั้งองค์กร
ความคาดหลังและความ
รับผิดชอบ
ขอบเขต
ช่องทางการสื่ อสาร
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10. การติดตามผล (Monitoring)
การบริ หารความเสี่ ยงในองค์ กรจะต้ องได้ รับการ
ติ ดตามผลซึ่ งเป็ นขั้นตอนของการประเมิ นองค์ ประกอบ
ต่ างๆ และความมี ประสิ ทธิ ภาพ การติ ดตามผลแบ่ งเป็ น
การติ ดตาม ผลระหว่ างการด าเนิ นงาน และการ
ประเมิ นผลแยก หรื ออาจจะเป็ นการผสมผสานของทั้ ง
สองวิ ธี ก็ไ ด้ การติ ดตามผลระหว่ างการดาเนิ นงานเป็ น
ขั้ น ต อ น ที่ ป ฏิ บั ติ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ด า เ นิ น กิ จ
กรรมการบริ หารตามปกติ ซึ่ งประสิ ทธิ ภ าพของการ
ติ ด ตามผลระหว่ า งการด าเนิ น งานจะเป็ นตั ว ก าหนด
ขอบเขตและความถี่ ข องการประเมิ น ผลแยกที่ จ าเป็ น
ข้ อ บกพร่ องของการบริ หารความเสี่ ย งที่ อ าจตรวจพบ
ระหว่ างขั้นตอนการติ ดตามผลจะต้ องได้ รับการรายงาน
ให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการทราบทันที
การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรย่อมมีการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ การตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงที่เคยมีประสิ ทธิภาพอาจด้อยประสิ ทธิภาพลงไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไป หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ขององค์กร สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายอาจเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนบุคลากร
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างขององค์กร หรื อแนวทางการปฏิ บตั ิงานใหม่ ฝ่ ายบริ หารจะต้องเป็ นผู้
พิจารณาว่าองค์ประกอบต่ าง ๆ ของการบริ หารความเสี่ ยงยัง คงมี ประสิ ทธิ ภาพพอเพี ย งต่ อการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นหรื อไม่
การติดตามผลสามารถกระทาได้ในสองวิธีคือ การติดตามผลระหว่างการดาเนิ นงานและ
การประเมินผลแยก กลไกการบริ หารความเสี่ ยงมักจะประกอบด้วยโครงสร้ างในการติดตามผล
ระหว่างการดาเนินงานอยูแ่ ล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งความมีประสิ ทธิ ภาพของการติดตามผลระหว่างการ
ดาเนิ นงานจะเป็ นตัวกาหนดความจาเป็ นของการประเมินผลแยก ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
ความถี่ ข องการประเมิ นผลแยกที่ จาเป็ น ซึ่ ง การพิ จารณาขึ้ นอยู่ก ับ ปั จจัย ต่ า งๆเช่ น ระดับ ความ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ งมี ส าเหตุ ม าจากแหล่ ง ภายในและภายนอก ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ประสบการณ์ของบุคลากรในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงและการควบคุม และผลของการติดตาม
ผลระหว่างดาเนิ นงานเป็ นต้น โดยปกติแล้วองค์กรมักจะใช้การติดตามผลทั้งสองวิธีควบคู่กนั ไป
เพื่อประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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การติ ดตามผลระหว่า งการดาเนิ นงานเป็ นขั้นตอนที่ ป ระกอบอยู่ใ นกิ จกรรมต่ า งๆของ
องค์กรอยู่แล้ว และสามารถดาเนิ น การได้ในขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ง านปกติ นอกจากนี้ ยงั สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เองการติดตามผลระหว่าง
การดาเนิ นงานจึ งมักจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการประเมิ นผลแยก เนื่ องจากการประเมินผลแยก
มักจะดาเนิ นการหลังจากปั ญหาได้เกิ ดขึ้นแล้ว จึงมักพบว่าการติดตามผลระหว่างการดาเนิ นงานมี
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาได้ดีกว่า
หลายองค์ก รที่ มี ระบบการติ ดตามผลระหว่า งการดาเนิ นงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งอาจไม่มีความ
จาเป็ นต้อ งอาศัย การประเมิ น ผลแยก ในทางกลับ กัน องค์ก รที่ ต้อ งด าเนิ น การประเมิ น ผลแยก
บ่อยครั้ง ควรกลับมาพิจารณาระบบการติดตามผลระหว่างการดาเนิ นของตนและพยายามปรับปรุ ง
ให้ดีข้ ึน
กิจกรรมการติดตามผลระหว่างการดาเนินงาน
มีหลายกิ จกรรมภายในองค์กรที่ทาหน้าที่ติดตามผลความมีประสิ ทธิ ภาพของการบริ หาร
ความเสี่ ย งอยู่ แ ล้ว ตัว อย่า งเช่ น การบริ ห ารงาน การให้ค าปรึ ก ษา การวิเ คราะห์ ท ดสอบ การ
เปรี ยบเทียบ ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมทัว่ ไป เป็ นต้น
ภาพประกอบที่ 10.1 แสดงตัวอย่างของกิจกรรมการติดตามผลระหว่างการดาเนิ นงาน
ภาพประกอบที่ 10.1
 การรายงานผลระหว่ างการดาเนินงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบรายงานผลและมีการรายงานผล
ในแบบทันท่ วงที ดังนั้นความบกพร่ องหรื อข้ อผิดพลาดที่ เกิดขึน้ สามารถถูกตรวจพบได้ อย่ าง
รวดเร็ ว ตัวอย่ างเช่ น ผู้จัดการฝ่ ายการขายของบริ ษัทแห่ งหนึ่งตรวจพบการปฏิ บัติงานที่ แตกต่ าง
ไปจากสิ่ ง ที่ ต นคิ ด ว่ า ถู ก ต้ อ ง จึ ง เกิ ด ความสงสั ย เป็ นต้ น อนึ่ ง การรายงานและการแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่ องอย่ างถูกต้ องในเวลาที่เหมาะสม มีส่วนช่ วยในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของขั้นตอน
การติดตามผล
 การสื่ อสารกับบุคคลภายนอกมีส่วนสนับสนุนข้ อมูลภายในองค์ กรและช่ วยในการบ่ งชี ้ปัญหา
ตัวอย่ างเช่ น การรายงานจากผู้จัดการฝ่ ายการลงทุนเกี่ยวกับรายได้ และรายจ่ ายมีส่วนช่ วยในการ
ระบุ ปั ญหาบางประการขององค์ ก ร หรื อการที่ บริ ษั ทประกั นมี ก ารทบทวนมาตรการความ
ปลอดภัยขององค์ กรมีส่วนช่ วยสนับสนุนข้ อมูลในการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้ น
 ผู้บัง คับใช้ ก ฎหมายอาจมี การสื่ อสารกับองค์ กรเกี่ ย วกับความสอดคล้ องต่ อกฎหมายในการ
ดาเนินงานขององค์ กร ซึ่ งอาจสะท้ อนให้ เห็นประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์ กร
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 ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกมักจะคอยให้ คาแนะนาในการพัฒนาการบริ หาร
ความเสี่ ยงในองค์ กร ผู้ตรวจสอบอาจจะให้ ความสาคัญกับ การประเมินความเสี่ ยงที่ สาคัญ การ
เลื อ กวิ ธี ก ารตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง การออกแบบกิ จกรรมการควบคุ ม และการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นต้ น ทั้งนี ผ้ ้ ูตรวจสอบภายในมีส่วนสาคัญในการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพของ
การติดตามผลการดาเนินงานขององค์ กรด้ วย
 การประชุมฝึ กอบรม และการประชุมวางแผนเปิ ดโอกาสให้ มีการสื่ อสารกับผู้บริ หารเกี่ยวกับ
ความมีประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์ กร
 บุคลากรมักจะถูกถามยา้ ถึงความเข้ าใจและการปฏิ บัติตามกฎข้ อบังคับของบริ ษัทอยู่เสมอ
การประเมินผลรายครั้ง
ในขณะที่ ก ารติ ดตามผลระหว่า งการดาเนิ นงานสามารถเป็ นตัวชี้ ถึ งประสิ ทธิ ภาพของ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆของการบริ ห ารความเสี่ ย ง องค์ก รอาจได้รั บ ประโยชน์ จ ากการประเมิ น
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรโดยตรง ซึ่ งขั้นตอนนี้ เป็ นโอกาสในการพิจารณา
ประสิ ทธิ ภาพของการติดตามผลระหว่างการดาเนินงานอีกด้วย
ขอบเขตและความถี่
การประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรมีความแตกต่างกันในรู ปของขอบเขตและ
ความถี่ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญของความเสี่ ยงและวิธีนามาใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงนั้นๆ
ความเสี่ ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่มีความสาคัญมากย่อมต้องได้รับการประเมินบ่อยครั้ง
การประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงทั้งระบบซึ่ งโดยปกติไม่ตอ้ งทาบ่อยครั้ง อาจมีความจาเป็ นด้วย
เหตุผลต่อไปนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงการบริ หารหรื อแผนงานครั้งสาคัญ การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง
ของบุ ค ลากรส าคัญ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จและการเมื อ ง และการเปลี่ ย นแปลง
ขั้นตอนการดาเนิ นงานที่สาคัญเป็ นต้น เมื่อองค์กรตัดสิ นใจประเมินการผลบริ หารความเสี่ ยงแล้ว
ต้องให้ความสาคัญกับการวางแผน และต้องมีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่มีความสาคัญต่างๆด้วย
ขอบเขตของการประเมิน ผลขึ้นอยู่กบั ประเภทของวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ เช่ น วัตถุ ประสงค์ดา้ น
แผนงาน ด้านการดาเนินงาน หรื อด้านการรายงานผลเป็ นต้น
ผู้ประเมิน
บ่ อ ยครั้ งที่ ก ารประเมิ น ผลเป็ นของการประเมิ น ตนเองโดยบุ ค ลากรที่ มี ห น้า ที่ ค วาม
รั บผิดชอบของแต่ล ะหน่ วยงานโดยจะพิจารณาความมี ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ย ง
ภายในหน่วยงานของตน
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ผู้บังคับบัญชาฝ่ ายงานเป็ นผู้ดาเนินการประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงในฝ่ ายงานงานของ
ตน โดยจะประเมิ นความเสี่ ย งต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บตัว เลื อกในการตัด สิ น ใจและวัต ถุป ระสงค์
ระดับสู ง ตลอดจนองค์ ประกอบสิ่ งแวดล้ อมภายใน บุคลากรที่ มีหน้ าที่ ในการประเมินความเสี่ ยง
และประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ป ระกอบอื่ น ๆด้ ว ยผู้ บ ริ หารของแต่ ล ะหน่ ว ยงานย่ อ ยมี ห น้ า ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ ด้านการดาเนินงานและด้ านความสอดคล้ อง ในขณะที่ ผ้ ูบังคับบัญ ชา
ฝ่ ายงานจะต้ องให้ ค วามสาคัญกั บวัตถุประสงค์ ด้านการรายงานผล หลังจากนั้นฝ่ ายบริ หารของ
องค์ กรจะเป็ นผู้พิจารณาการประเมินผลของแต่ ละฝ่ ายร่ วมกัน
ผูต้ รวจสอบภายในจะท าการประเมิ น ผลตามหน้า ที่ ที่ ไ ด้รับมอบหมาย หรื อ ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ หารอาวุโส คณะกรรมการ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงาน นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารยัง
สามารถใช้ขอ้ มูลจากผูต้ รวจสอบภายนอกเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยงใน
องค์กรได้ด้วย ซึ่ งการใช้ขอ้ มูลจากผูต้ รวจสอบภายในหรื อภายนอกอยู่ในดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
องค์กร
กระบวนการการประเมินผล
การประเมินผลของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรเป็ นขั้นตอนปฏิบตั ิอย่างหนึ่ งในตัวเอง
ถึงแม้วา่ อาจจะมีเทคนิ คหรื อวิธีการปฏิบตั ิแตกต่างกันไปบ้าง แต่ยอ่ มมีหลักการพื้นฐานที่คล้ายคลึง
กัน
ผูป้ ระเมินต้องมีความเข้าใจการดาเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร ตลอดจนองค์ประกอบแต่
ละข้อของการบริ หารความเสี่ ยง นอกจากนี้ ผูป้ ระเมิ นต้องเข้าใจหลักการทางานของระบบต่างๆ
ภายในองค์กร เนื่องจากขั้นตอนการทางานต่างๆภายในองค์กรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ซึ่ งบางครั้ งการเปลี่ ยนแปลงเหล่ านั้นอาจไม่มีการบันทึ กไว้ ดังนั้นผูป้ ระเมินจึงจาเป็ นต้องมีการ
ปรึ กษาหารื อกับบุคลากรที่รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆในระบบการบริ หารความเสี่ ยงอยูเ่ สมอ
ผูป้ ระเมินมีหน้าที่วิเคราะห์ การทางานของระบบการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรตลอดจนผลของ
การทดสอบต่างๆ โดยการวิเคราะห์ตอ้ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานขององค์ประกอบต่างๆภายในองค์กร และ
อิงกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้เสมอ
ระเบียบวิธี
การประเมินผลสามารถทาได้หลายวิธี เช่ น การทาแบบตรวจสอบ แบบสอบถามหรื อ
เทคนิคการทาแผนภูมิ เป็ นต้น
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บางองค์กรใช้ผลการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรของตนเพื่อเปรี ยบเทียบกับ
องค์ก รอื่ น โดยมัก จะยึด เอาองค์ก รที่ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเป็ นหลัก การ
เปรี ยบเทียบอาจกระทาโดยตรงระหว่างองค์กร หรื อกระทาโดยผ่านการแลกเปลี่ ยนหรื อข้อตกลง
ต่ า งๆ ในการท าการเปรี ย บเที ย บองค์ก รจะต้อ งค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งในวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
สภาพแวดล้อมของตนกับขององค์กรที่จะเปรี ยบเทียบ เนื่ องจากแต่ละองค์กรย่อมมีองค์ประกอบใน
การบริ หารความเสี่ ยงและข้อจากัดทั้งหลายที่แตกต่างกัน
ข้ อมูลเอกสาร
การจัดทาข้อมูลเอกสารเพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละองค์กรมี
ความแตกต่างกันตามขนาด ความซับซ้อนและปั จจัยต่างๆขององค์กร องค์กรขนาดใหญ่มกั จะมี
ข้อมูลเอกสารเกี่ ยวกับนโยบาย โครงสร้ างขององค์กร คาอธิ บายหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บุคลากรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน ซึ่ งองค์กรขนาดเล็กลงมาอาจมี ปริ มาณเอกสารเหล่านี้ ลดหลัน่
ลงมา ในบางขั้นตอนของการบริ หารความเสี่ ยงอาจไม่ได้มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเอาไว้ ซึ่ ง
มิได้หมายความว่าขั้นตอนเหล่านั้นไม่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การบันทึก
ข้อมูลเอกสารอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การติดตามผลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ผูป้ ระเมินสามารถที่จะตัดสิ นใจบันทึ กข้อมูลการประเมินผลได้โดยอิงกับข้อมูลเอกสาร
เกี่ ย วกับ การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ขององค์ก ร ซึ่ งการบัน ทึ ก ของผู้ป ระเมิ น ผลมัก จะ
ประกอบด้วยคาอธิ บายขั้นตอนการทดสอบและการวิเคราะห์ต่างๆในขั้นตอนของการประเมินผล
เป็ นต้น
องค์กรควรจะมีการเก็บรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงใน
องค์กรของตนเพื่อประโยชน์ในการนามาแสดงต่อสาธารณะ หรื อต่อองค์กรอื่นในกรณี ที่มีความ
จาเป็ น
การรายงานความบกพร่ อง
ความบกพร่ องของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรสามารถตรวจพบได้โดยหลายวิธี เช่ น
กิจกรรมการติดตามผลระหว่างการดาเนิน การประเมินผลแยก และโดยการตรวจสอบจากองค์กร
ภายนอก
คาว่า “ความบกพร่ อง” หมายถึง สถานะของขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงที่ตอ้ งการการ
ดูแลเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ ดังนั้นความบกพร่ องจึงอาจหมายถึงความผิดพลาดหรื อความเป็ นไปได้ที่จะ
เกิดความผิดพลาด ตลอดจนโอกาสที่จะพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
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แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสาหรับการตรวจสอบความบกพร่ องของการบริ หารความเสี่ ยงได้มา
จากขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรนัน่ เอง นอกจากนี้ การติดตามผลระหว่างการดาเนิ นงาน
ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมการบริ หารและควบคุมดูแลต่างๆ สามารถทาให้เห็นมุมมองของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่โดยตรง ซึ่ งมุมมองเหล่านี้จะช่วยให้การระบุความบกพร่ องเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว อีกวิธีหนึ่ง
ที่ มี ค วามส าคัญ คื อการประเมิ น ผลแยก ซึ่ งการประเมิ น ผลแยกโดยฝ่ ายบริ ห าร และเจ้า หน้า ที่
ตรวจสอบภายในหรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปสู่ การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการบริ หาร
ความเสี่ ยงให้ดียงิ่ ขึ้น
บ่อยครั้งที่หน่ วยงานภายนอกสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารความเสี่ ยง
ภายในองค์กร ในที่ น้ ี หมายถึ ง ผูท้ ี่ ทาธุ รกิ จติ ดต่อสื่ อสารกับองค์กร ผูต้ รวจสอบภายนอก และผู ้
บังคับใช้กฎหมาย เป็ นต้น ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งภายนอกเหล่านี้ควรได้รับการไตร่ ตรองและนามา
ปรับใช้อย่างเหมาะสม
สิ่งทีร่ ายงาน
ความบกพร่ องต่างๆในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร จะเป็ นตัวบัน่ ทอนความสามารถ
ในการดาเนิ นการตามแผนงานและการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ ดังนั้นความบกพร่ องต่างๆ จะต้องถูก
รายงานให้ผูม้ ี ค วามรั บ ผิด ชอบโดยตรงได้รั บ รู ้ ซึ่ งสิ่ ง ที่ จ ะรายงานย่อ มแตกต่ า งกัน ไปตามแต่
สถานการณ์ และอานาจหน้าที่ของบุคลากร นอกจากการรายงานเหตุ การณ์ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นแล้ว
กิจกรรมใดๆที่อาจนาไปสู่ ความเสี ยหายขององค์กรต้องได้รับการพิจารณาด้วย
พนักงานขายของบริ ษัทแห่ งหนึ่งพบว่ ามีความผิดพลาดในการคานวณผลตอบแทนจากการ
ขาย ฝ่ ายผลตอบแทนของลูกจ้ างจึ งทาการสอบสวนเหตุดังกล่ าวและพบว่ าการใช้ ราคาสิ นค้ าที่ ไม่
เป็ นปั จจุบันทาให้ การคานวณผลตอบแทนการขาย ตลอดจนจานวนเงินที่ เรี ยกเก็บจากลูกค้ ามีความ
ผิดพลาด บริ ษัทจึ งสั่ งให้ มีการตรวจสอบราคาสิ นค้ าใหม่ และปรั บการคานวณให้ ถูกต้ อง อย่ างไรก็
ตามควรสังเกตว่ ามีบางคาถามที่ ยังไม่ ได้ รับคาตอบ เช่ น ทาไมจึ งมีการระบุราคาสิ นค้ าที่ ไม่ ถูกต้ อง?
มี ขั้น ตอนอะไรที่ ส ามารถระบุ ค วามเสี่ ย งจากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว? มี ค วามผิ ด พลาดของระบบ
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทหรื อไม่ ? ถ้ ามีจะแก้ ไขอย่ างไร? หรื อถ้ าพนักงานขายไม่ ได้ แจ้ งข้ อผิดพลาดนี ้
ให้ บริ ษัททราบ บริ ษัทจะมีวิธีตรวจสอบพบเองหรื อไม่ ? เป็ นต้ น
เป็ นความจริ ง ที่ ว่า ไม่ มี ปั ญ หาใดที่ มี ค วามส าคัญ น้อ ยจนไม่ คุ ้ม ค่ า ที่ จ ะให้ ค วามสนใจ
ตัวอย่างเช่นลูกจ้างของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งยักยอกเงิ นจากบริ ษทั ซึ่ งอาจคิดเป็ นจานวนน้อยมาก จนอาจ
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พิจารณาได้วา่ ไม่มีความคุม้ ค่าที่บริ ษทั จะต้องดาเนินการสอบสวน อย่างไรก็ตามการกระทาดังกล่าว
ถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรงในแง่ของการเป็ นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมแก่พนักงานคนอื่น
ผู้รับรายงาน
ข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้มกั จะต้องถูกรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาขั้นสู งขึ้นไปได้รับทราบ
ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวอาจจะถูกรายงานไปยังระดับบังคับบัญชาที่สูงขึ้นต่อไป
อีก จนกระทัง่ ถึ งผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการรายงานความบกพร่ องโดยทัว่ ไป นอกจาก
จะต้องรายงานให้ผมู้ ีความรับผิดชอบในระดับบังคับบัญชาของตนทราบแล้วยังสมควรที่จะรายงาน
ให้ฝ่ายบริ หารระดับสู งขึ้นไปทราบด้วย เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารระดับสู งขึ้นไปอาจจะสามารถให้การ
สนับสนุ น ควบคุมดูแล แก้ไข และสื่ อสารกับผูท้ ี่อาจได้รับผลกระทบจากความบกพร่ องนี้ ได้ดีกว่า
นัน่ เอง
ทิศทางการรายงาน
การรายงานความบกพร่ องของการบริ หารความเสี่ ยงไปยังผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสม
มีความสาคัญยิง่ องค์กรควรมีแบบแผนปฏิบตั ิเพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการรายงานข้อมูลไปยังระดับ
บังคับบัญชาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพ แบบปฏิบตั ิดงั กล่าวจะเป็ นลักษณะ
ของหลักปฏิบตั ิ เบื้ องต้นว่าผูบ้ ริ หารควรจะได้รับข้อมูลที่จะมี ผลกระทบต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน
ที่สาคัญผูน้ าองค์กรควรได้รับทราบข้อมูลที่ มีความสาคัญต่อองค์กร ตัวอย่างเช่ น ข้อมูล
เกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร หรื อการละเมิดนโยบายขององค์กรเป็ นต้น นอกจากนี้ ผนู ้ าองค์กรยัง
สมควรได้รับข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย
ผูบ้ ริ หารระดับอาวุโสจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงและความบกพร่ องที่เกิดขึ้นซึ่ ง
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ หน่ ว ยงานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ ตัว อย่ า งในกรณี น้ ี ได้ แ ก่ รายงานการขาด
ประสิ ทธิภาพของบุคลากร หรื อวิกฤติทางการเงินเป็ นต้น
ผูบ้ ริ หารระดับรองลงมาควรได้รับการรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดและมีความจาเพาะ
เจาะจงมากกว่า อย่างไรก็ตาม การรายงานผลที่มีความเจาะจงมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอุปสรรคใน
การดาเนินงาน ทั้งนี้การรายงานผลจะมีประสิ ทธิภาพสู งเมื่อมีความยืดหยุน่ ในระดับที่เหมาะสม
ในบางครั้งผูไ้ ด้รับรายงานจะเป็ นผูก้ าหนดระดับของการรายงานที่ตนต้องการ เช่น คณะกรรมการ
หรื อ คณะตรวจสอบอาจจะต้อ งการให้ ฝ่ ายบริ ห ารหรื อ ผูต้ รวจสอบรายงานความบกพร่ อ งที่ มี
ความสาคัญหรื อก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่กาหนดไว้เท่านั้น
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ภาพประกอบที่ 10.2 แสดงองค์ประกอบสาคัญของ การติดตามผล ดังที่ได้กล่าวในบทนี้

ภาพประกอบที่ 10.2

สิ่ งแวดล้อมภายใน
การกาหนดวัตถุประสงค์
การระบุเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร

การติดตามผล
ระหว่ างการดาเนินงาน
 ทันท่วงที
 อยูใ่ นโครงสร้าง
 ปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตร

การประเมินผลแยก
 ขอบเขต
 ความถี่
 การประเมินตนเอง/ผูต้ รวจสอบ
ภายใน

 ข้อมูลเอกสาร

การรายงานความบกพร่ อง





ระหว่างการดาเนิ นงาน
หน่วยงานภายนอก
วิธีปฏิบตั ิ
ช่องทางเลือกอื่นๆ
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11. ข้ อจำกัดของกำรบริหำรควำมเสี่ ยงในองค์ กร (Limitations and Enterprise)
การบริ หารความเสี่ ยงในองค์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่ ว่า
จะถูก ออกแบบหรื อนาไปปฏิ บั ติใ ช้ ไ ด้ ดี เพี ย งใด ย่ อ มเป็ น
เพียงแค่ หลักประกันอย่ างหนึ่ง ให้ แก่ ฝ่ายบริ หารในการบรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง ในความเป็ นจริ งแล้ ว การบรรลุ
วัตถุประสงค์ ย่อมขึ น้ อยู่กับข้ อจากัด และปั จจัย อื่ นๆอี ก เช่ น
ความแตกต่ า งในการตัดสิ นใจ และความผิ ดพลาดที่ มิ อาจ
หลี ก เลี่ ย งของบุ ค ลากรเป็ นต้ น นอกจากนี ้ฝ่ ายบริ หารยัง มี
อานาจในการเปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ ไขการตัดสิ นใจในเรื่ อง
ต่ างๆของการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
กิ จกรรมการควบคุ ม และตอบสนองความเสี่ ยงด้ วย
นอกจากนี ้การตัดสิ นใจในแต่ ละเรื่ องยังต้ องคานึ งถึ ง ปั จจั ย
เกี่ยวกับผลได้ และผลเสี ยที่ จะได้ รับเช่ นกัน
ในมุมมองของบุคคลบางกลุ่ม การบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรและการควบคุมภายในเป็ น
หลักประกันให้แก่องค์กรถึงความปราศจากข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน และความสามารถในการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้เสมอ ซึ่งสิ่ งที่กล่าวนี้มิได้เป็ นจริ งเสมอไป
ในการพิจารณาถึ งข้อจากัดของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร จาเป็ นจะต้องทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด 3ประการดังต่อไปนี้
 ความเสี่ ย งเป็ นสิ่ ง ที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต จึ ง ย่อมมี ปั จ จัย แห่ ง ความไม่ แน่ น อนเข้า มา
เกี่ยวข้องด้วยเสมอ
 การบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรสามารถนาไปใช้ได้ในหลายระดับ และมี ความเกี่ ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ที่มีความหลากหลาย สาหรับวัตถุประสงค์ดา้ นแผนงานและการดาเนิ นงาน การ
บริ หารความเสี่ ย งจะช่ วยให้ฝ่ายบริ หารตระหนักถึงขอบเขตความสามารถขององค์กรในการ
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์เท่านั้น มิได้เป็ นสิ่ งที่กาหนดความแน่ นอนในการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของ
องค์กรแต่อย่างใด
 การบริ หารความเสี่ ยงไม่สามารถเป็ นหลักประกันที่แน่นอนได้วา่ องค์กรจะบรรลุวตั ถุประสงค์
ในด้านใดบ้าง
แนวคิดข้อแรกหมายถึงการที่ องค์กรไม่สามารถที่จะทานายสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้นได้อย่างชัดเจน
แน่นอน ประการที่สองกล่าวว่าย่อมมีบางเหตุการณ์ที่อยูน่ อกเหนื ออานาจควบคุมของคณะบริ หาร
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องค์กร และแนวคิดสุ ดท้ายเกี่ยวกับความเป็ นจริ งที่ว่าไม่มีการดาเนิ นงานใดที่สามารถสาเร็ จลุล่วง
ไปได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกประการ
ทั้งนี้ ความจาเป็ นที่จะต้องมีหลักประกันที่เหมาะสมก็มิได้หมายความว่าการบริ หารความ
เสี่ ยงในองค์กรมักจะไม่ได้ผลเสมอไป ซึ่ งมีหลายปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดหลักการของหลักประกันที่
เหมาะสม การตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่องค์กรปฏิบตั ิเป็ นการลดความเสี่ ยงที่องค์กรต้องเผชิญใน
ความพยายามที่จะบรรลุวตั ถุ ประสงค์ การปฏิบตั ิงานในแต่ละวันของบุคลากรทุกคนก็เช่นเดียวกัน
ย่อมมีเป้ าหมายในการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร นอกจากนี้ องค์กรที่มีระบบการควบคุ มที่มี
ประสิ ทธิ ภาพก็มีความต้องการที่จะบรรลุวตั ถุ ประสงค์ท้ งั ทางด้านแผนงานและการดาเนินงาน แต่
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ ที่องค์กรไม่สามารถควบคุ มได้ ตลอดจนความผิดพลาดต่างๆ สามารถ
เกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าแม้แต่การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุดย่อม
ประสบกับ ความผิ ด พลาดได้ เ ช่ น เดี ย วกัน ดัง นั้น หลัก ประกัน ที่ เ หมาะสมย่ อ มมิ ไ ด้ห มายถึ ง
หลักประกันที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างใด
กำรตัดสิ นใจ
ความมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในระบบการบริ หารความเสี่ ยงในองค์ ก รย่ อ มถู ก จ ากั ด โดย
ความสามารถในการตัดสิ นใจของบุคลากร ความสามารถในการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่ บั
ความคิด กรอบเวลา ข้อมูลที่ได้รับ และการอยูภ่ ายใต้ความกดดันต่างๆ ดังนั้นจึงพบอยูเ่ สมอว่า การ
ตัดสิ นใจในบางครั้งได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ และจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ควำมผิดพลำด
การบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบยังมีโอกาสเกิดความผิดพลาด
ได้ ซึ่ งความผิดพลาดอาจเกิ ดจากความไม่เข้าใจขั้นตอนการทางานของบุคลากร ความผิดพลาดใน
การตัดสิ นใจ การขาดแรงจูงใจในการทางาน หรื อความเหนื่อยล้าในการทางานเป็ นต้น
กำรสมคบ
การรู้ เห็ นเป็ นใจ หรื อ การสมคบในการกระทาสิ่ งที่ ไม่สมควรของบุคลากรอาจนามาซึ่ ง
ความบกพร่ องในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์ก ร เช่ น การสมรู ้ ร่วมคิ ดระหว่า งบุ ค ลากรเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ ซึ่งอาจไม่สามารถตรวจพบได้จากขั้นตอนของการบริ หารความเสี่ ยง เป็ น
ต้น ในทางกลับกันบุคลากรหรื อผูบ้ ริ หารอาจจาเป็ นต้องมีความรู้เห็นเป็ นใจในระดับหนึ่งสาหรับ
บางสถานการณ์ เพื่อผลการดาเนินงานบางอย่างที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
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ค่ ำใช่ จ่ำยต่ อผลตอบแทน
องค์กรมัก จะต้องเผชิ ญกับข้อจากัดทางด้า นทรั พ ยากรหรื อทุ นทรั พย์ ซึ่ ง องค์ก รจะต้อง
พิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะต้องสู ญเสี ยหรื อทุน ต่อผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงและกิจกรรมการควบคุมต่างๆอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ในการพิจารณาขั้นตอนการดาเนินงานหรื อการควบคุมต่างๆ องค์กรต้องคานึงถึงโอกาส
ที่จะเกิดความผิดพลาด ตลอดจนผลกระทบของความผิดพลาดนั้น และสิ่ งที่องค์กรต้องสู ญเสี ยไป
เช่ น โรงงานแห่ ง หนึ่ งอาจไม่ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งสร้ า งระบบเก็ บ รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ ที่ มี ค วาม
สลับ ซับ ซ้ อ นและมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ ที่ มี มู ล ค่ า ต่ า หรื อ วัต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ มี ค วาม
จาเป็ นต้องได้รับเก็บรักษาอย่างดีเป็ นต้น
การประเมิ นค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนในขั้นตอนการระบุ เหตุ การณ์ การประเมิ นความ
เสี่ ย ง การตอบสนองต่ อความเสี่ ย ง และกิ จกรรมการควบคุ ม นั้น สามารถกระท าได้ในลัก ษณะ
ต่า งๆกัน โดยปกติ ก ารควบคุ ม หรื อการประเมิ นค่ าใช้จ่า ยจะสามารถท าได้ง่ ายกว่า การประเมิ น
ผลตอบแทน และสามารถวัดเป็ นปริ มาณได้ องค์กรอาจจะเริ่ มจากการพิจารณาทุนที่จาเป็ นต่อการ
วางระบบการควบคุม ต่อไปอาจจะพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมสาหรับความสู ญเสี ย
ของทรัพยากร หรื อปริ มาณทรัพยากรที่ใช้ไปเป็ นต้น ทั้งนี้ สิ่งที่ยากจะประเมินออกมาเป็ นปริ มาณ
ได้แก่ การลงทุนทางด้านเวลาและความพยายามที่เกี่ยวกับปั จจัยของสิ่ งแวดล้อมภายใน เช่น ความ
พยายามของฝ่ ายบริ หารในการกาหนดระดับจริ ยธรรมและระดับความสามารถของบุคลากร หรื อ
ความพยายามในการรวบรวมข้อมูลทางการตลาดที่มีความสาคัญจากผูบ้ ริ โภคเป็ นต้น สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้ลว้ นสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนหรื อค่าใช้จ่ายขององค์กร
การประเมินผลตอบแทนยิง่ เป็ นสิ่ งที่ทาได้ยาก ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนที่ได้จากการจากัด
ขอบเขตของผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพมักจะถูกมองข้าม
หรื อผลของการตอบสนองต่อความเสี่ ยงซึ่ งแม้บางครั้งจะปรากฏให้เห็ นชัดเจนแต่ไม่อาจวัดเป็ น
ปริ มาณได้ เป็ นต้น อย่างไรก็ ตาม มี หลายปั จจัยที่ ส ามารถใช้เป็ นเกณฑ์ พิ จารณาในการประเมิ น
ผลตอบแทน เช่น การลดลงของความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
กิจกรรม และผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร เป็ นต้น
การพิจารณาค่าใช่จ่ายต่อผลตอบแทนอาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์กร ซึ่ ง
ความท้าทายสาหรับฝ่ ายบริ หารคือการหาจุดที่เหมาะสมสาหรับองค์กรของตน หลัก อย่างง่ายที่ควร
ระลึกถึงคือ องค์กรไม่ควรใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้หมดไปกับความเสี่ ยงที่ไม่มีความสาคัญ และ
ควรตระหนักเสมอว่าการควบคุ มที่มากเกิ นไปย่อมนามาซึ่ งค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจไม่มีประโยชน์
คุ ม้ ค่า และในทางตรงกันข้าม การควบคุ มที่น้อยเกิ นไปก็นามาซึ่ งความเสี่ ยงที่ เพิ่มขึ้ นได้เช่ นกัน
ดังนั้นการสร้ างสมดุ ล ในการปฏิ บตั ิจึง มี ความจาเป็ นอย่า งยิ่งโดยเฉพาะในสภาวะแวดล้อมของ
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องค์กรที่มีการแข่งขันสู ง อนึ่งการพิจารณาค่าใช้จ่ายต่อผลตอบแทนย่อมมีความจาเป็ นเสมอถึงแม้จะ
นามาซึ่งความยากลาบากก็ตาม
อำนำจของฝ่ ำยบริหำร
ความมีประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในองค์ก รย่อมขึ้นอยู่กบั ผูม้ ีหน้าที่
ควบคุ มกิ จกรรมเหล่านั้น แม้กระทัง่ องค์กรที่มีการบริ หารและการควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภาพ ฝ่ าย
บริ หารย่อมมีอานาจโดยชอบธรรมที่จะเปลี่ ยนแปลงสิ่ งต่างๆ รวมถึ งอานาจการตัดสิ นใจในขั้น
สุ ดท้ายในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งการใช้อานาจโดยมิชอบหรื อโดยทุจริ ตของฝ่ ายบริ หารจะเป็ นสิ่ งที่ทาลาย
ระบบการบริ หารงานและการควบคุมองค์กร ทั้งนี้ การบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จะเพิ่มความสามารถขององค์กรในการป้ องกันและตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ ายบริ หารได้
การใช้อานาจของฝ่ ายบริ หารที่กล่าวในที่น้ ี หมายถึง อานาจที่มีเหนือนโยบายหรื อแนวทาง
ปฏิ บตั ิ งานที่ ถูก นามาใช้เพื่ อเป้ าหมายอื่ น เช่ น เพื่อการสร้ า งผลงานให้กบั ตนเอง หรื อเพื่อสร้ า ง
ภาพพจน์ขององค์กรเป็ นต้น ผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาอาจใช้อานาจของตนในการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อเพิ่มผลประกอบการขององค์กร เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรในการ
ขายทอดตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ น้ ขององค์กร เพื่อปกปิ ดหนี้ สินขององค์กรหรื อเพื่อปกปิ ดการละเมิด
กฎข้อบังคับต่าง ๆ เป็ นต้น การใช้อานาจในทางมิชอบหมายความรวมถึ ง การเปลี่ยนแปลงหรื อ
ปกปิ ดข้อมูลต่อสถาบันการเงิน นักกฎหมายและผูต้ รวจสอบ ตลอดจนการปลอมแปลงเอกสารเป็ น
ต้น
การใช้อานาจของฝ่ ายบริ หารแตกต่างจากการแทรกแซงของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งการแทรกแซง
ด้านนโยบายหรื อด้านการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารอาจมีผลประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่ งในบางกรณี
การแทรกแซงของฝ่ ายบริ หารมีความจาเป็ นในการจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ ทั้งนี้ การ
แทรกแซงของฝ่ ายบริ หารจะต้องถูกบันทึกไว้เป็ นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการตรวจสอบ หรื อเป็ นที่
รับรู้ในกลุ่มบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้อานาจในทางที่ผดิ ของฝ่ ายบริ หาร ที่จะไม่
มีการบันทึกใดๆ ทั้งนี้เพื่อเจตนาในการปกปิ ดนัน่ เอง
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12. บทบาทและหน้ าทีร่ ับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
บุคลากรทุกคนในองค์ กรล้ วนมี ความรั บผิ ดชอบที่
สาคัญต่ อการบริ หารความเสี่ ยงในองค์ กร โดยเฉพาะประธาน
บริ หารขององค์ กรซึ่ งเป็ นผู้ถือความรั บผิดชอบสู งสุ ดและมี
หน้ าที่ เปรี ยบเสมือนเจ้ าของขององค์ กร คณะบริ หารคนอื่ นๆ
ก็มีหน้ าที่สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ ยงขององค์ กรซึ่ ง
สอดคล้ องกับ ระดับ ความเสี่ ย งที่ องค์ ก รต้ องการ ตลอดจน
บริ หารการดาเนิ นงานต่ างๆขององค์ ประกอบต่ างๆของการ
บริ หารความเสี่ ยงในองค์ กรอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและ
สอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมความเสี่ ยงขององค์ กรภายใน
ขอบเขตความรั บ ผิ ดชอบของตน ส่ วนบุค ลากรคนอื่ น ๆมี
หน้ า ที่ ปฏิ บัติง านตามกลไก และแนวทางการบริ หารความ
เสี่ ยงที่ ได้ กาหนดไว้ แล้ ว คณะกรรมการบริ หารมี หน้ าที่ ใ ห้
คาปรึ กษาแนะนาในหารบริ หารความเสี่ ยง หน่ วยงานต่ างๆ
จากภายนอกองค์ กรก็มีหน้ าที่ จัดหาข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ
องค์ กร อย่ างไรก็ตามควรสั งเกตว่ า หน่ วยงานภายนอกย่ อม
มิได้ มีความรั บผิดชอบต่ อประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความ
เสี่ ยงในองค์ กรแต่ อย่ างใด
การบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กรเป็ นผลมาจากาการทางานร่ วมกันของหน่วยงานและ
บุคลากรทั้งหลาย ซึ่ งแต่ละหน่ วยงานหรื อบุคลากรก็ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบที่สาคัญด้วยกันทั้งสิ้ น
คณะกรรมการบริ ห าร ฝ่ ายบริ ห าร ผู ้ต รวจสอบภายใน ตลอดจนบุ ค ลากรทุ ก คนล้ว นมี ส่ ว น
สนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ หน่วยงานอื่นๆเช่น ผูต้ รวจสอบภายนอก หรื อนัก
กฎหมายก็มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการประเมินความเสี่ ยงและการควบคุ มภายในเป็ นบางโอกาส ทั้งนี้
องค์กรต้องสามารถแยกแยะระหว่างกลุ่มบุคคลที่เป็ นส่ วนหนึ่งของขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงใน
องค์กร กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ ซึ่ งกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็อาจมีส่วนช่ วยในการบริ หารความเสี่ ยงและ
การบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กรบ้า ง แต่อย่า งไรก็ตามการที่ หน่ วยงานภายนอกมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร มิได้หมายความว่าหน่วยงานเหล่านั้นจะมีหน้าที่รับผิดต่อการ
บริ หารความเสี่ ยงขององค์กรด้วย
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บุคลากรทีม่ ีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ ายจัดการความเสี่ ย ง พนัก งานการเงิ น ผู้
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรทุกคนในองค์กร ล้วนมีส่วนสนับสนุ นประสิ ทธิ ภาพของการ
บริ หารความเสี่ ยงในองค์กรทั้งสิ้ น
คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูไ้ ด้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากคณะกรรมการบริ หารซึ่ ง มีหน้าที่เป็ น
ผูใ้ ห้คาแนะนาและชี้ แนะแนวทางการดาเนิ นงานสาหรั บ องค์กร คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู ้
คัดเลื อกคณะบริ หารองค์กร ตลอดจนมี บทบาทสาคัญในการกาหนดระดับจริ ยธรรมของบุ คคล
เหล่านั้น และแสดงความคาดหวังของตนผ่านทางการชี้ แนะการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆขององค์กร
ด้ว ย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ห ารยัง เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการก าหนดแผนงาน การก าหนด
วัตถุประสงค์ในระดับสู ง และการจัดหาทรัพยากรอีกด้วย
คณะกรรรมการสามารถให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรได้โดย
 รับรู ้ขอบเขตการทางานของฝ่ ายบริ หารต่อการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร
 ตระหนักและร่ วมรับรู ้ระดับความเสี่ ยวที่ตอ้ งการขององค์กร
 ตรวจสอบภาพรวมของความเสี่ ยวโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการขององค์กร
 รับทราบถึ งเหตุการณ์ ความเสี่ ยงที่สาคัญ และความเหมาะสมในการตอบสนองต่อความเสี่ ยง
ของฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการเป็ นส่ วนหนึ่ ง ขององค์ป ระกอบด้า นสิ่ ง แวดล้อ มภายใน ซึ่ งต้องมี ค วาม
เหมาะสมเพื่อการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องมีความรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมและกิ จกรรม
ต่ า งๆขององค์ก ร ตลอดจนสามารถทุ่ ม เทเวลาอย่า งเหมาะสมต่ อ ความรั บ ผิ ดชอบงานของตน
คณะกรรมการยังมีหน้าที่ตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์กร และติดต่อสื่ อสารกับผูต้ รวจสองทั้ง
ภายในและภายนอก ตลอดจนที่ปรึ กษาด้านกฎหมายอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริ หารควรมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ สมาชิ กของคณะบางคนเพื่อ
ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ เฉพาะ ซึ่ งหน้า ที่ ที่ อาจมอบหมายให้กรรมการแต่ล ะคนอาจมี ค วามแตกต่า งกันไป
ตามแต่ละองค์กร แต่หน้าที่ที่สาคัญซึ่ งทุ กองค์กรต้องมี ได้แก่ กรรมการปกครอง และ กรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้น โดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่แต่ละคนจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยต่างกัน
ของการบริ หารความเสี่ ยง ยกตัวอย่างเช่ น กรรมการตรวจสอบมี หน้าที่ รับผิดชองเกี่ ยวกับความ
น่ าเชื่ อถื อของการรายงานผลภายนอก เป็ นต้น จากที่ กล่ าวมาจึ งเห็ นได้ว่าคณะกรรมการรวมถึ ง
กรรมการแต่ละคนมีส่วนสาคัญยิง่ ต่อการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
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ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริ หารมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร ซึ่ งรวมถึงการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้วย โดยปกติ ผบู ้ ริ หารในระดับที่ต่างกันจะมีความรับผิดชอบต่อการบริ หารความเสี่ ยงที่
แตกต่างกันด้วย ซึ่ งทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะขององค์กร
ในแต่ละองค์กร ประธานบริ หารขององค์กรเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบต่อการบริ หารความ
เสี่ ยงในองค์กรสู งที่ สุด ซึ่ งสิ่ งที่สาคัญที่ สุดอย่างหนึ่ งในความรับผิดชอบนี้ คือการทาให้มนั่ ใจว่า
องค์กรประกอบด้วยปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายในที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประธานบริ หารมีหน้าที่กาหนด
แนวทางขององค์กรซึ่ งมีอิทธิ พลต่อปั จจัยสิ่ งแวดล้อมตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆของการบริ หาร
ความเสี่ ยง นอกจากนี้ ประธานบริ หารยังมีอิทธิ พลต่อการทางานของคณะกรรมการบริ หารโดยผ่าน
ขั้นตอนการสรรหากรรมการเป็ นต้น ส่ วนใหญ่แล้วผูท้ ี่จะมารับตาแหน่งในคณะกรรมการบริ หารจะ
พิจารณาฝ่ ายบริ หารระดับสู ง ขององค์ก ร และอาจตัดสิ นใจเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการโดยอาศัย
มาตรฐานจริ ยธรรมขององค์กรเป็ นหลัก
หน้าที่รับผิดชอบของประธานบริ หารรวมถึ งการควบคุ มดูแลองค์ประกอบต่างๆของการ
บริ หารความเสี่ ยงในองค์กร โดย
 การแสดงตนเป็ นผูน้ าให้แก่ฝ่ายบริ หารอาวุโส และร่ วมกับฝ่ ายบริ หารในการกาหนดหลักการ
และนโยบายในการปฏิ บตั ิ งานซึ่ ง เป็ นพื้ นฐานที่ สาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์ก ร
ประธานบริ หารและผูบ้ ริ หารคนสาคัญเป็ นผูก้ าหนดแผนงานและวัตถุ ประสงค์ระดับสู งของ
องค์กร ตลอดจนเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย วัฒนธรรมความเสี่ ยง และระดับความเสี่ ยงที่องค์กร
ต้องการ นอกจากนี้ ประธานบริ หารและผูบ้ ริ หารอาวุโสยังร่ วมกันพัฒนาโครงสร้างขององค์กร
สื่ อสารถึงนโยบายขององค์กร และการวางแผนการรายงานผลที่องค์กรจาเป็ นต้องใช้
 มีการพบปะกับผูบ้ ริ หารอาวุโสที่มีความรับผิดชอบสาคัญเป็ นระยะเพื่อทบทวนบทบาทความ
รับผิดชอบ และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่รับผิดชอบหน่ วยงานต่างๆภายในองค์กรมีหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงที่
เกี่ ย วข้องกับ วัตถุ ป ระสงค์ข องหน่ วยงานของตน ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าแผนงานมาปฏิ บ ัติร ะหว่า ง
ขั้นตอนการระบุ ประเมิ น และตอบสนองต่อความเสี่ ย ง นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารยัง ต้องนาหลักการ
บริ หารความเสี่ ยงมาประยุกต์ใช้ภายในหน่ วยงานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตอ้ งให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ดว้ ย ผูบ้ ริ หารมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงานของตนในลักษณะเดียวกันกับ
ความรับผิดชอบของประธานบริ หารต่อทั้งองค์กร
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ผูบ้ ริ หารระดับสู งมักจะมีการมอบหมายอานาจและความรับผิดชอบให้แก่ผบู ้ ริ หารระดับ
ต่าลงมาเพื่อดูแลแผนกหรื อสายงานต่างๆ ดังนั้นผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายงานเหล่านี้ จะมีหน้าที่
จัดการกับความเสี่ ยงซึ่ งเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ของหน่ วยงานที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่ งรวมถึ งการ
ระบุ เ หตุ ก ารณ์ การประเมิ น ความเสี่ ย ง และการก าหนดการตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งเป็ นต้น
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารดังกล่าวยังมีหน้าที่แนะนากิ จกรรมการควบคุ ม การติดตามผล และพบปะกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งขึ้นไปเพื่อรายงานการดาเนินการของการควบคุมอีกด้วย
หน้าที่ของผูบ้ ริ หารในระดับนี้ อาจจะรวมถึ งการสื บสวนหาข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์หรื อ
ปั จจัยภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกับ หน่ วยงานของตน เช่ น หาที่ มาของความผิดพลาดของข้อมูล หรื อ
ตรวจสอบการหายไปของงบประมาณ เป็ นต้น สิ่ งที่ควรสังเกตคือ ผูบ้ ริ หารในระดับหน่ วยงานนี้
ต้องรายงานผลการดาเนินงานขึ้นไปยังผูบ้ ริ หารระดับสู งขึ้นเพื่อรับทราบเสมอ
ผูบ้ ริ หารแต่ละคนมีหน้าที่ภายใต้อานาจของผูบ้ ริ หารระดับสู งขึ้นไป โดยประธานบริ หาร
เป็ นผูม้ ีอานาจสู งที่สุด
ถึ งแม้ว่าผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง
และกิจกรรมการควบคุมที่แตกต่างกันไป แต่การดาเนิ นงานทั้งหมดเหล่านี้ จะประกอบรวมกันเป็ น
หนึ่งเดียวในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
พนัก งานส่ วนอื่ นๆ เช่ นพนัก งานทรั พยากรบุ ค คล และ พนัก งานด้า นกฎหมายก็มี ส่ วน
สนับสนุ นในการก าหนดองค์ประกอบของการบริ หารความเสี่ ย งในองค์กรเช่ นเดี ยวกัน แผนก
ทรัพยากรบุคคลอาจจะมีหน้าที่ในการฝึ กอบรมบุคลากรตามความต้องการและนโยบายขององค์กร
อันจะนามาซึ่ งภาวะผูน้ าในหน่วยงาน ฝ่ ายกฎหมายขององค์กรอาจจะสามารถให้คาแนะนาที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์กรอย่างสม่าเสมอ เช่นนี้เป็ นต้น
พนักงานฝ่ ายจัดการความเสี่ยง
บางองค์กรมีหน่วยงานที่ต้ งั ขึ้นมาเพื่อการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรโดยเฉพาะ พนักงาน
ฝ่ ายจัดการความเสี่ ยง หรื อบางองค์กรอาจเรี ยกว่าหัวหน้าฝ่ ายจัดการความเสี่ ยง หรื อผูบ้ ริ หารฝ่ าย
ความเสี่ ยง มีหน้าที่ทางานร่ วมกับคณะบริ หารในการกาหนดการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน พนักงานฝ่ ายจัดการความเสี่ ยงซึ่ งได้รับการแต่งตั้งและ
มอบหมายอ านาจจากประธานบริ ห าร มี ห น้า ที่ ดาเนิ น งานเกี่ ย วกับ การบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
หน่ วยงาน หรื อแผนกต่างๆภายในองค์กร นอกจากนี้ พ นักงานฝ่ ายจัดการความเสี่ ยงอาจมี ความ
รับผิดชอบในการติ ดตามขั้นตอนและช่ วยเหลื อผูบ้ ริ หารในการรายงานข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยง
ภายในองค์กรด้วย
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บางองค์กรมอบหมายหน้าที่จดั การกับความเสี่ ยงให้กบั พนักงานอาวุโสภายในองค์กรเช่ น
หัวหน้าพนักงานการเงิน ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หรื อหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ เป็ นต้น
หน้าที่ การจัดการกับความเสี่ ยงนี้ มกั จะปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อมี การ
กาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ผูบ้ ริ หารจะต้องรับผิดชอบต่อการบริ หารความ
เสี่ ยงภายในหน่วยงานรับผิดชอบของตนเช่นเดียวกันเพื่อความมีประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความ
เสี่ ยงโดยรวมขององค์กร
ความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ ายจัดการความเสี่ ยงมีดงั ต่อไปนี้
 กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ตลอดจนกาหนดบทบาทและหน้าที่ และมี
ส่ วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายของการนานโยบายเหล่านั้นไปใช้
 กาหนดขอบเขตอานาจและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานต่อการบริ หารความเสี่ ยง
 สนับ สนุ นการด าเนิ น การการบริ ห ารความเสี่ ย งภายในองค์ก ร รวมถึ ง พัฒนาเทคนิ คความ
เชี่ยวชาญของการบริ หารความเสี่ ยงและช่วยฝ่ ายบริ หารในการวางแนวทางตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
 แนะนาแนวทางการรวมการบริ หารความเสี่ ยงเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในแผนงานและการบริ หารงาน
ขององค์กร
 กาหนดเกณฑ์ใ นการวัดความเป็ นไปได้และผลกระทบของความเสี่ ย ง และเกณฑ์ก ารแบ่ ง
ประเภทความเสี่ ยง
 ควบคุ มดูแลระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของขององค์กรและของหน่ วยงานต่างๆ และทางาน
ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารเพื่อกาหนดกิจกรรมการควบคุมและแนะนาแนวทางปฏิบตั ิที่สมควร
 สนับสนุนฝ่ ายบริ หารในการพัฒนา และตรวจสอบการรายงานผลทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
 รายงานความคืบหน้าให้ประธานบริ หารทราบเป็ นระยะ และมีหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามความต้องการ
พนักงานฝ่ ายการเงิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ ตลอดจนผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในส่ วนนี้ ของ
องค์กรมีความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยง หัวหน้าฝ่ ายการเงินขององค์กรมักจะมีส่วนสาคัญต่อ
การวางแผนงบประมาณขององค์ก ร ตลอดจนติ ด ตามและวิเ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้
งบประมาณ นอกจากหน้าที่ หลัก เหล่ า นี้ หัวหน้า ฝ่ ายการเงิ นแล้วยัง มี ส่ วนในการติ ดตามผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานหรื อแผนกต่างๆในองค์กรด้วย ดังนั้นหัวหน้าฝ่ ายการเงิน หรื อหัวหน้าฝ่ าย
การบัญชียอ่ มเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร พนักงานการเงินมีหน้าที่
สาคัญในการป้ องกันการทุ จริ ตดังที่ ได้ถูก กล่ าวไว้ในรายงานของ Treadway Commission ว่า
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“หัวหน้าฝ่ ายการเงินซึ่ งเป็ นสมาชิกของผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์ กร มีหน้าที่ในการกาหนดระดับ
จริ ยธรรมขององค์กร มีความรับผิดชอบต่อรายงานด้านการเงิ น ตลอดจนมีหน้าที่ในการออกแบบ
ปฏิบตั ิ และติดตามผลระบบการรายงานทางการเงินขององค์กร นอกจากนี้ ยงั มีหน้าที่สอดส่ องดูแล
การกระทาทุจริ ตอีกด้วย”
เมื่อมองไปยังองค์ประกอบต่างๆของการบริ หารความเสี่ ยงแล้วย่อมเห็ นได้ชดั ว่าหัวหน้า
ฝ่ ายการเงินและพนักงานทุกคนล้วนมีบทบาทที่สาคัญ และมีส่วนร่ วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และการบริ หารความเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับองค์กร นอกจากนี้ บุคลากรเหล่านั้นยังมีหน้าที่ติดตามผลของการดาเนิ นการที่
องค์กรได้กาหนดไว้อีกด้วย
ดังเหตุผลที่ได้กล่าวมานั้น หัวหน้าฝ่ ายการเงิ นขององค์กรควรได้รับความสาคัญเทียบเท่า
กับหัวหน้าฝ่ ายงานต่างๆ ความพยายามใดๆของฝ่ ายบริ หารที่จะจากัดหน้าที่รับผิดชอบหรื อขอบเขต
การทางานของฝ่ ายการเงินอาจจะก่อให้ผลเสี ยร้ายแรงและมีผลกระทบต่อการประสบผลสาเร็ จของ
องค์กร
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่ ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพและชี้ แนะการพัฒนาการบริ หาร
ความเสี่ ยงขององค์กร ม โดยสานักตรวจสอบภายในได้ระบุว่าขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
ควรจะครอบคลุมการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุม ซึ่ งรวมถึงการประเมินความน่าเชื่ อถือ
ของการรายงานผล การทบทวนประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นงาน การรักษาทรัพยากร และความ
สอดคล้องของการดาเนินงานต่อกฎและข้อบังคับต่างๆด้วย
ผูต้ รวจสอบภายในมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการริ เริ่ มหรื อสานต่อการบริ หารความเสี่ ยง
ขององค์กรอย่างที่หลายคนเข้าใจ ซึ่ งหน้าที่ดงั กล่าวเป็ นความรับผิดชอบของประธานบริ หารและ
คณะบริ หารขององค์กร ผูต้ รวจสอบภายในเพียงแต่มีส่วนช่ วยฝ่ ายบริ หารในการติดตามผล การ
ทดสอบ การประเมินผล และการรายงานผลของการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนให้คาแนะนาต่างๆ
เท่านั้น
หน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายในมี ค วามครอบคลุ ม กิ จกรรมทั้ง หมดของ
องค์กร ในบางองค์กรหน้าที่ของผูต้ รวจสอบภายในมีความเกี่ ยวข้องอย่างมากกับการควบคุ มการ
ดาเนิ นงานขององค์กร ตัวอย่างเช่นภายในโรงงานแห่ งหนึ่ ง ผูต้ รวจสอบอาจจะมีหน้าที่ติดตามผล
คุณภาพการผลิ ตสิ นค้า และทดสอบการส่ งสิ นค้าเป็ นระยะ ในขณะที่ในบางองค์กรผูต้ รวจสอบ
ภายในอาจมี หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การตรวจสอบความสอดคล้องกับ กฎหมาย หรื อการรายงานผลต่ อ
สาธารณะชนเป็ นหลัก
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นอกจากนี้สานักตรวจสอบภายในยังได้ระบุถึงมาตรฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ รวจสอบภายใน
ว่าควรจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะกิจกรรมต่างๆขององค์กร ซึ่ งหน้าที่ที่ถูกกาหนดจะถูกสะท้อนออกมาได้
โดยตาแหน่งและอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรนัน่ เอง
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กบั ผูต้ รวจสอบภายในควรกระทาด้วยความเหมาะสม และ
หลีกเลี่ ยงการเกิดความขัดแย้งหรื อความคิดอคติต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ ควรมีการหมุนเวียนหน้าที่ใน
การตรวจสอบแต่ละหน่วยงานระหว่างผูต้ รวจสอบภายในเป็ นระยะ และผูต้ รวจสอบภายในไม่ควร
มีหน้าที่การปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากหน้าที่ในการตรวจสอบ นอกจากนี้ผตู ้ รวจสอบยังไม่ควรได้รับ
การมอบหมายให้ตรวจสอบหน่วยงานหรื อกิจกรรมที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
บุคลากรอื่นๆ
การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นความรั บ ผิด ชอบของบุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ก ร และควรจะถู ก
กาหนดให้อยูใ่ นคาอธิ บายหน้าที่ของบุคลากรทุกคน
 บุ ค ลากรล้ว นมี ห น้ า ที่ บ างอย่ า งที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง เช่ น การให้ ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อการระบุ หรื อประเมิ นความเสี่ ยง หรื อการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ต่า งๆที่ เป็ นผลต่ อการ
บริ หารความเสี่ ยงเป็ นต้น ซึ่ งความใส่ ใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของบุคลากรเหล่านี้ ย่อมมี ผลต่อ
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร
 บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารภายในองค์กร ซึ่ งรวมถึง
การรายงานอุปสรรคในการทางาน การประพฤติมิชอบหรื อการทุจริ ตไปยังผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อ
รับทราบ นอกจากนี้ บุคลากรจะต้องอดทนต่อความกดดันในการถูกชักจูงให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ใน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสมด้วย
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นหน้าที่ของทุกคนและ หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรจะต้อง
ถูกกาหนดอย่างชัดเจนและได้รับการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หน่ วยงานภายนอก
หน่ วยงานภายนอกทั้งหลายอาจมีส่วนช่ วยในการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กร ในบาง
กรณี หน่วยงานภายนอกอาจให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
ด้วยเช่นกัน
ผู้ตรวจสอบภายนอก
ผูต้ รวจสอบบัญชีจากภายนอกหน่วยงานสามารถเสนอมุมมองอิสระที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อ
คณะผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการบริ หารขององค์ก รเพื่ อใช้ในการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านการรายงานทางการเงิน
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ในการตรวจสอบสถานะทางการเงิ นขององค์ก ร ผูต้ รวจสอบจะแสดงทัศนคติ ของตน
เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการรายงานสถานะทางการเงิ น ขององค์ ก รโดยเปรี ย บเที ย บกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งการกระทาดังกล่าวเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มวัตถุประสงค์ดา้ นการ
รายงานผลสู่ สาธารณชนขององค์กรนัน่ เอง
ในขณะที่ ก ารบริ ห ารความเสี่ ยงในองค์ก รจะท าให้ก ารรายงานผลขององค์ก รมี ค วาม
น่าเชื่อถือระดับหนึ่ง ผูต้ รวจสอบอิสระจากภายนอกสามารถทาให้ระดับความน่าเชื่ อถือนี้ มีค่าสู งขึ้น
นอกจากนี้ ผตู ้ รวจสอบมักจะเป็ นแหล่งข้อมูลที่ สาคัญให้แก่ ฝ่ายบริ หารเพื่อเป็ นประโยชน์ในการ
บริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอีกด้วย
หลายคนมีมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับการบริ หารความ
เสี่ ยงขององค์กร บางคนเชื่อว่าการที่ผตู ้ รวจสอบประเมินเกณฑ์ “ผ่าน” ให้แก่องค์กรย่อมหมายความ
ว่าการควบคุมภายในขององค์กรที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะที่บาง
คนเชื่อว่าผูต้ รวจสอบได้ทาการทดสอบความเสี่ ยงและการควบคุมต่างๆเพื่อหาข้อบกพร่ องที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามทั้งสองมุมมองที่กล่าวมานี้ไม่มีความถูกต้องนัก
ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจสอบภายในได้ให้ความสนใจกับรายงานทางการเงินขององค์กรเป็ น
หลัก ดัง นั้ น ในขณะที่ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ การควบคุ ม ภายในขององค์ ก รอาจจะไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลต่อรายงานทางการเงินที่บกพร่ องนั้น ข้อมูลในรายงานเหล่านี่ สามารถถูก
แก้ไขได้ในภายหลัง และองค์กรก็จะได้รับการประเมินว่า “ผ่าน” เกณฑ์เช่นกัน
ดังนั้นจึงควรทาความเข้าใจว่าการประเมินของผูต้ รวจสอบภายในเป็ นเพียงทัศนคติที่มีต่อ
รายงานทางการเงิ นขององค์ก รเท่านั้น มิ ใช่ ทศั นคติ ที่มีต่อระบบการควบคุ มภายในองค์กรอย่า ง
แท้จริ ง การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพอาจมีผลต่อการตรวจสอบ
และทาให้องค์กรต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเนื่ องจากผูต้ รวจสอบต้องดาเนิ นการหลายวิธีเพิ่มขึ้น
ก่อนที่จะตัดสิ นการประเมินได้ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องได้รับข้อมูลการควบคุ มภายในเกี่ ยวกับ
การรายงานทางการเงิ น ขององค์ก รอย่า งพอเพี ย งก่ อ นที่ จ ะสามารถวางแผนการตรวจสอบได้
ขอบเขตความสาคัญของการควบคุมภายในมีความแตกต่างกันไปในการตรวจสอบแต่ละครั้ง ซึ่ งใน
กรณี ท วั่ ไปผูต้ รวจสอบภายในมิ ไ ด้มี หน้าที่ ใ นการระบุ ข ้อบกพร่ องของการควบคุ ม ภายในของ
องค์กร
ในบางกรณี ก ารตรวจสอบรายงานทางการเงิ น ของผูต้ รวจสอบก็ ส ามารถให้ ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อฝ่ ายบริ หารในการบริ หารความเสี่ ยง เช่น
 การใช้ข ้อมู ล ที่ ไ ด้จากการตรวจสอบภายใน บทวิ เคราะห์ และข้อ เสนอแนะต่ า งๆ ไปเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
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 การใช้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวกับข้อบกพร่ องของการบริ หารและควบคุ มความเสี่ ยง ตลอดจนข้อแนะนา
ต่างๆ ไปใช้เพื่อการพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นไป
ข้อมูลที่ได้รับจากขั้นตอนการตรวจสอบเหล่านี้ ไม่เพียงแต่มีความเกี่ยวข้องกับการรายผล
ทางการเงินเท่านั้น แต่ยงั มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และกิจกรรมความสอดคล้อง อีกทั้งยังมี
ส่ วนช่ วยสนับ สนุ นการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กรอี กด้วย อนึ่ งข้อมูลที่ ได้จะต้องได้รับ การ
รายงานให้ฝ่ายบริ หาร คณะกรรมการบริ หาร และ คณะผูต้ รวจสอบทราบตามความสาคัญของแต่ละ
กรณี
ผู้บังคับใช้ กฎหมายและข้ อบังคับ
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและข้อบังคับมีผลกระทบต่อการบริ หารความเสี่ ยงของหลายองค์กร ไม่
ว่าจะผ่านทางข้อบังคับให้มีการตรวจสอบภายในหรื อโดยการเข้ามาตรวจสอบองค์กร เป็ นต้น กฎ
และข้อบัง คับ หลายอย่างมี ความเกี่ ยวข้องกับการความเสี่ ย งและการควบคุ มการรายงานผลทาง
การเงินขององค์กร แต่ก็มีกฎข้อบังคับบางข้อที่มีผลปฏิบตั ิต่อวัตถุประสงค์ดา้ นการดาเนิ นงานและ
ความสอดคล้อง หลายองค์กรมีความขึ้นต่อกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมภายในมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน เช่นบริ ษทั มหาชนแห่งหนึ่งปฏิบตั ิตามข้อบังคับที่กาหนดให้บริ ษทั ต้องมีระบบการควบคุม
บัญชีภายในซึ่ งสามารถสนองความต้องการของการบรรลุวตั ถุประสงค์บางอย่าง
บางองค์ก รสามารถดาเนิ นการตรวจสอบองค์ก รภายใต้ค วามดู แลของตนเองได้ เช่ นผู ้
ตรวจสอบจากธนาคารแห่งชาติสามารถดาเนินการทดสอบธนาคารต่างๆในแง่ของการบริ หารความ
เสี่ ยง และระบบการควบคุมภายในตลอดจนสามารถให้คาแนะนาต่างๆ เป็ นต้น
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและข้อบังคับมีผลต่อการบริ หารความเสี่ ยงใน
องค์กรโดยสองวิธีดว้ ยกัน คือ เป็ นผูต้ ้ งั กฎข้อบังคับต่างๆเกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงและระบบ
การควบคุม และเป็ นผูต้ รวจสอบองค์กรโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับจาก
องค์กร และเสนอคาแนะนาตลอดจนแนวทางต่างๆสาหรับฝ่ ายบริ หารเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับองค์ กร
ลูกค้า ผูข้ าย หุ น้ ส่ วน ตลอดจนบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรก็เป็ น
แหล่งข้อมูลที่สาคัญที่สามารถนามาใช้ในกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรได้
 ลูกค้ าแจ้ งความล่ าช้ าของการจั ดส่ งสิ นค้ า หรื อข้ อมูลของสิ นค้ าที่ ไม่ ได้ มาตรฐานกับบริ ษัทแห่ งหนึ่ ง
หรื อลูกค้ ามีส่วนร่ วมกับบริ ษัทในการพัฒนาคุณภาพสิ นค้ า
 ผู้ขายให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการส่ งของและการเก็บเงินเพื่อใช้ ประกอบในการทาบัญชี ของบริ ษัท
 หุ้ นส่ วนทางธุ ร กิ จแนะนาแนวโน้ มการพั ฒนาทางเทคโนโลยี ที่เ กี่ ย วกับธุ ร กิ จที่ อาจมี ผ ลต่ อ ความ
ต้ องการสิ นค้ าและบริ หารของบริ ษัท
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ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องเหล่ า นี้ ใ นบางกรณี ส ามารถให้ข ้อมู ล ที่ มี ค วามส าคัญอย่า งยิ่ง ต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ดา้ นแผนงาน ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงานผล และด้านความสอดคล้อง องค์กร
จะต้องมีกลไกในการรับและรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้และนาไปใช้อย่างเหมาะสม ซึ่ งหมายถึง
การสื บสาวหาต้นตอของเหตุที่ก่อให้เกิดปั ญหา และแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นด้วย
นอกจากผูท้ ี่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว หน่วยงานอื่นๆเช่นผูใ้ ห้สินเชื่ อก็สามารถให้คาแนะนาที่
เป็ นประโยชน์ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารอาจจะนาข้อมูล
สิ นเชื่ อขององค์กรมาพิจารณาและสามารถชี้ แนะตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์กรให้
ทราบเป็ นต้น
ผู้ให้ บริการนอกสังกัด
หลายองค์กรใช้บ ริ ก ารจากหน่ วยงานนอกสัง กัดในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ บ างอย่า งซึ่ ง ไม่ ใ ช่
หน้าที่ หลักขององค์กรเพื่อช่ วยแบ่งเบาภาระในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ เนื่ องจากหน่ วยงานนอกสังกัด
เหล่านี้มกั มีความสามารถเฉพาะทางในการทางานและช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช่จ่ายอีกทางหนึ่ ง
ด้วย ตัวอย่า งเช่ น สถาบันทางการเงิ นแห่ ง หนึ่ ง อาจจะใช้บ ริ ก ารจากหน่ วยงานภายนอกในการ
ทบทวนการให้กู้ยืมเงิ น เป็ นต้น เนื่ องจากหน่ วยงานภายนอกเหล่านี้ เป็ นผูด้ าเนิ นงานแทนให้กบั
องค์กร ฝ่ ายบริ หารจึงไม่ควรละเลยความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย ซึ่ งควรจะมีการนาแผนงานเฉพาะ
มาใช้ในการติดตามผลกิจกรรมต่างๆเหล่านี้
นักวิเคราะห์ การเงิน นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และหน่ วยงานการข่ าว
นักวิเคราะห์การเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์พิจารณาหลายปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
คุ ณค่าขององค์กรในเชิ งของการลงทุน โดยจะมีการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์และแผนงานของฝ่ าย
บริ หาร ประวัติและอนาคตทางด้านการเงินขององค์กร ความสามารถที่จะประสบความสาเร็ จของ
องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพขององค์กรกับคู่แข่งขัน
เป็ นต้น ทั้งนี้สื่อต่างๆก็อาจจะวิเคราะห์ในสิ่ งที่คล้ายคลึงกันนี้ได้
การติ ดตามกิ จกรรมของหน่ วยงานต่ า งๆเหล่ า นี้ ส ามารถท าให้องค์ก รตระหนัก ถึ ง การรั บ รู ้ ข อง
บุคคลภายนอกต่อองค์กรในแง่ประสิ ทธิ ภาพขององค์กร ความเสี่ ยงที่องค์กรต้องเผชิ ญ แผนงานที่
อาจช่ วยพัฒนาองค์กร และแนวโน้มของการแข่งขันเป็ นต้น ข้อมูลจากหน่ วยงานภายนอกเหล่านี้
อาจได้ม าโดยตรงจากการพบปะระหว่างองค์กรและหน่ วยงานเหล่ า นั้น หรื อโดยอ้อมโดยการ
นาเสนอผ่านช่องทางการสื่ อสารต่างๆ ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารควรพิจารณาความละเอียดและถูกต้องของ
ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนามาใช้พฒั นาการบริ หารความเสี ยงภายในองค์กรของตน
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13. แนวทางปฏิบัติ (What to do)
แนวทางในการปฏิบตั ิ ซ่ ึ งยึดหลักการบริ หารความเสี่ ยงที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นขึ้นอยูก่ บั
ตาแหน่งและหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริ หารควรมี การปรึ กษาหารื อกับฝ่ ายบริ หารระดับสู ง
ขององค์ก รเกี่ ย วกับ สถานภาพของการบริ ห ารความเสี่ ย งในองค์ก ร ตลอดจนมี ห น้า ที่ ใ ห้
คาแนะนาปรึ กษาตามความเหมาะสม คณะกรรมการจะต้องทาให้มนั่ ใจได้ว่าองค์กรมีกลไก
ของการบริ หารความเสี่ ย งที่ มี ความเหมาะสมส าหรับการประเมินความเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้องกับ
แผนงานและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการตอบสนองต่อความเสี่ ยง
และการติ ดตามผลด้วย นอกจากนี้ ค ณะกรรมการควรพยายามศึ ก ษาข้อมูล ที่ ไ ด้รับ จากผู้
ตรวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายนอก และที่ปรึ กษาในด้านต่างๆด้วย
 ฝ่ ายบริ หารระดับสู ง - ประธานบริ หารขององค์กรควรเป็ นผูป้ ระเมินประสิ ทธิ ภาพของการ
บริ หารความเสี่ ยงในองค์กร และควรจัดให้มีการประชุมระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากร
สาคัญเพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการประเมินผลเบื้องต้นสาหรับความสามารถและประสิ ทธิ ภาพ
ของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้
ประธานบริ หารต้องเป็ นผูก้ าชับให้มีการติดตามผลระหว่างการดาเนิ นงานภายในองค์กรอย่าง
เหมาะสมด้วย การประเมินผลของการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรอาจจะใช้เวลาในการปฏิบตั ิ
มาก แต่ยอ่ มให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่า
 บุคลากรอื่ น ๆ - ผูบ้ งั คับบัญชาและบุคลากรควรมีการพิจารณาบทบาทและความรับผิดชอบ
ของตนที่มีต่อการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร และปรึ กษาหารื อกับบุคลากรระดับสู งขึ้นไป
เพื่ อ หาวิธี พ ฒ
ั นาการบริ ห ารความเสี่ ย งให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ผูต้ รวจสอบภายในก็ ค วร
พิจารณาขอบเขตและบทบาทของตนต่อการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรเช่นกัน
 ผู้บังคับใช้ กฎหมายและข้ อบังคับ - ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงแบ่งออกได้เป็ น
สองประการด้วยกันคือ ประการแรกเกี่ยวกับความแตกต่างของความเชื่ อเกี่ยวกับประโยชน์ของ
การบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งบางกลุ่มเชื่ อว่าการบริ หารความเสี่ ยงจะช่วยป้ องกันความสู ญเสี ยหรื อ
ความล้มเหลวขององค์กร ประการที่ สองเกี่ ยวกับความแตกต่างในการตีความหมายและการ
นาไปใช้ ในบางครั้งฝ่ ายบริ หารขององค์กรมีมุมมองที่แตกต่างไปจากผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและ
ข้อบังคับในเรื่ องต่างๆ ดังนั้นจึงควรมีการทาความเข้าใจ และแบ่งปั นความคิดเห็ นเพื่อให้การ
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ปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางทางเดี ยวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่ งที่เกี่ ยวกับหลักพื้นฐานของ
การบริ หารความเสี่ ยง และข้อจากัดต่างๆ
 องค์ กรภายนอกต่ าง ๆ - องค์กรที่มีหน้าที่กาหนดกฎข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนองค์กรที่มีหน้าที่
ให้คาปรึ กษาและตรวจสอบ ควรมีการพิจารณามาตรฐานและแนวทางของตนเองโดยอาศัย
หลักการบริ หารความเสี่ ยงตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อผลประโยชน์ในการดาเนินงานของทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ศึกษา - หลักการบริ หารความเสี่ ยงที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ควรได้รับการนาไปศึกษาและวิจยั
เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นไป
ผูแ้ ปลเชื่ อว่าหลักการบริ หารความเสี่ ยงฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผศู้ ึกษา และผูท้ ี่นาไป
ปฏิบตั ิใช้ และหวังว่าประโยชน์จากการบริ หารความเสี่ ยงจะทาให้หน่ วยงานต่างๆสามารถสื่ อสาร
กันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ผูบ้ ริ หารสามารถประเมินการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรของตน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ตลอดจนผูม้ ีหน้าที่
บัง คับ ใช้ก ฎหมายจะมี ค วามเข้าใจประโยชน์และข้อจากัดของการบริ หารความเสี่ ย งในองค์ก ร
เพิม่ ขึ้นด้วย

