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1. ความส าคัญของการบริหารความเส่ียงในองค์กร (Relevance of Enterprise Risk Management) 
 

การบริหารความเส่ียงเป็นวธีิการบริหารท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดแผนงาน
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร การบริหารความเส่ียงมีส่วนช่วยในการระบุ การ
ประเมิน และการจดัการกบัความเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ ตลอดจนช่วยสร้างและรักษาระดบัคุณค่า
ขององค์กรดว้ย ประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับจากการบริหารความเส่ียง ได้แก่ ความสามารถในการ
ควบคุมระดับความเส่ียงท่ีต้องการให้สอดคล้องกับแผนงาน การเช่ือมโยงความเส่ียงกับการ
เจริญเติบโตและผลประโยชน์ขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ตอบสนองต่อความเส่ียง การลดความสูญเสียท่ีเกิดจากความเส่ียง ความสามารถในการระบุและ
จดัการกบัความเส่ียงตลอดจนสามารถด าเนินการตอบสนองต่อความเส่ียงต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 
การฉกฉวยโอกาส และการใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งคุม้ค่า เป็นตน้ 

การด าเนินงานของทุกองค์กรล้วนตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของฝ่าย
บริหารท่ีจะตอ้งก าหนดระดบัของความไม่แน่นอนท่ีเหมาะสมส าหรับองคก์รของตนเพื่อเป้าหมาย
ในการบรรลุวตัถุประสงค์และสร้างคุณค่าส าหรับผูถื้อผลประโยชน์ทั้งหลายขององค์กร ความไม่
แน่นอนในท่ีน้ีหมายถึงทั้งความเส่ียงและโอกาส ดังนั้นหลักการบริหารความเส่ียงจึงเป็นการ
น าเสนอแนวทางส าหรับฝ่ายบริหารในการจดัการกบัความไม่แน่นอนซ่ึงก็คือโอกาสและความเส่ียง 
และน าไปสู่การเพิ่มความสามารถขององคก์รในการสร้างคุณค่านัน่เอง 
 
ความไม่แน่นอน 

ทุกองค์กรตอ้งด าเนินงานภายใตส้ภาพแวดล้อมซ่ึงปัจจยัต่างๆเช่น กระแสโลกาภิวฒัน์ 
เทคโนโลยี กฎหมาย การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการแข่งขนั ลว้นก่อให้เกิดความไม่แน่นอน 
ความไม่แน่นอนคือภาวะท่ีองคก์รไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึน และเม่ือ
เกิดข้ึนแล้วจะมีผลกระทบอย่างไร นอกจากน้ีความไม่แน่นอนยงัอาจจะเกิดข้ึนได้จากการเลือก
แผนงานขององคก์รเองดว้ย ตวัอยา่งเช่น การท่ีบริษทัแห่งหน่ึงวางแผนท่ีจะขยายการด าเนินงานไป
ยงัต่างประเทศอาจจะน ามาซ่ึงความเส่ียงตลอดจนโอกาสต่างๆ ซ่ึงปัจจยัท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ สภาวะทางการเมืองของประเทศนั้น แหล่งทรัพยากร ลกัษณะตลาด และความสามารถของ
แรงงานทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 
มูลค่า 

มูลค่าถูกสร้างข้ึนและรักษาไวไ้ดโ้ดยการตดัสินใจของฝ่ายบริหารในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆขององคก์ร ตั้งแต่การก าหนดแผนงานไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบติังานประจ าวนั 
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การสร้างมูลค่าเกิดข้ึนไดโ้ดยการใชท้รัพยากรซ่ึงรวมถึง บุคลากร เงินทุน เทคโนโลยีและ

ตราสินคา้ เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีมีค่าสูงกว่าทรัพยากรท่ีใช้ไป องค์กรสามารถรักษา
ระดบัคุณค่าได้โดยการให้ความส าคญักบับุคลากร ขั้นตอนการท างาน ระบบ ตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆซ่ึงจะน ามาซ่ึงคุณค่าท่ีย ัง่ยนื เช่นคุณภาพของสินคา้ ความสามารถในการผลิตสินคา้ และความ
พึงพอใจของลูกคา้เป็นตน้ ในทางตรงกนัขา้ม คุณค่าอาจถูกท าลายไดโ้ดยการตดัสินใจท่ีผิดพลาด
ของฝ่ายบริหารซ่ึงอาศยัขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือโดยการก าหนดแผนงานท่ีผดิพลาด เป็นตน้ 

มูลค่าจากการด าเนินงานขององคก์รจะมีค่ามากท่ีสุดเม่ือฝ่ายบริหารสามารถสร้างสมดุลได้
ระหว่างความเส่ียง วตัถุประสงค์ด้านผลตอบแทน และความมีประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากรขององคก์ร ทั้งน้ีการบริหารความเส่ียงช่วยเพิ่มความสามารถในการระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การสร้างคุณค่าและการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

องค์กรจะสามารถรับรู้ถึงคุณค่าท่ีไดส้ร้างข้ึนเม่ือผูถื้อผลประโยชน์ขององค์กรนั้นไดรั้บ
ผลประโยชน์จากคุณค่าดงักล่าว เช่นผูถื้อหุ้นของบริษทัมหาชนแห่งหน่ึงรับรู้ถึงคุณค่าเม่ือไดท้ราบ
ว่าราคาหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงข้ึน เป็นตน้ การบริหารความเส่ียงในองค์กรช่วยให้ฝ่ายบริหาร
สามารถสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยืนให้แก่องค์กรและสามารถส่ือถึงคุณค่าเหล่านั้นไปยงัผูถื้อผลประโยชน์
ขององคก์รได ้
 
การประเมินมูลค่าขององค์กร 

การประเมินมูลค่าขององค์กรมีความเก่ียวขอ้งกบัคุณค่า และความส าคญัขององค์กรใน
สายตาของผูถื้อผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของหลายองค์กรมกัคุน้เคยกบัคุณค่าในเชิงธุรกิจ เช่นเงิน
ก าไร หรือผลประกอบการณ์ เป็นตน้ ซ่ึงคุณค่าเหล่าน้ีมีแนวความคิดเช่นเดียวกนัคือ ผลประโยชน์ท่ี
ได้รับต้องมีค่ามากกว่าทรัพยากรท่ีได้ลงทุนไป อย่างไรก็ตามส าหรับองค์กรซ่ึงไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ คุณค่าอาจจะอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางดา้นสังคม ตวัอย่างเช่น 
องคก์รซ่ึงมีหนา้ท่ีช่วยเหลือผูสู้งอายแุห่งหน่ึงมีการประเมินคุณค่าในเชิงคุณภาพของการบริการทาง
สุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 
 
ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 

ไม่มีองค์กรใดด าเนินงานอยูภ่ายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีปราศจากความเส่ียง และการบริหาร
ความเส่ียงก็ไม่สามารถท าให้เกิดสภาวะแวดลอ้มท่ีปราศจากความเส่ียงแก่องคก์รได ้แต่การบริหาร
ความเส่ียงช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ภายใตส้ภาวะแวดล้อมท่ีเต็มไปดว้ย
ความเส่ียงนัน่เอง 
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การบริหารความเส่ียงมีส่วนช่วยพฒันาความสามารถขององคก์รในดา้นต่อไปน้ี 
 
 การควบคุมระดับความเส่ียงที่ต้องการให้สอดคล้องกับแผนงาน – ระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการ

หมายถึงระดบัความเส่ียงท่ีองค์กรยินดีท่ีจะเผชิญเพื่อแลกกบัการบรรลุเป้าหมายของตน ฝ่าย
บริหารจะตอ้งพิจารณาระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการขององค์กรเป็นอนัดบัแรกในขั้นตอนการ
ประเมินและก าหนดแผนงานต่างๆ หลงัจากนั้นจึงมีการก าหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคลอ้งกบั
แผนงานท่ีวางไว ้และพฒันากลไกท่ีสามารถบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งได้อย่างเหมาะสม 
ตวัอยา่งเช่น บริษทัผลิตยารักษาโรคแห่งหน่ึงมีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้ก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ของตนในระดบัต ่า ดงันั้นจึงมีขั้นตอนปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใช้
ผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคของตนอย่างเคร่งครัด และมีการลงทุนเพื่อวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัการ
สร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้อยูเ่สมอ 

 การเช่ือมโยงความเส่ียงกับการเจริญเติบโตและผลประโยชน์ขององค์กร  - องค์กรยอมรับท่ี
จะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลตอบแทนท่ีคาดหวงั การบริหารความเส่ียงสามารถ
เพิ่มความสามารถขององคก์รในการระบุและประเมินความเส่ียง ตลอดจนก าหนดระดบัความ
เส่ียงท่ียอมรับไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององค์กร ตวัอยา่งเช่น ฝ่ายบริหารของบริษทั
ประกนัภยัแห่งหน่ึงไดต้ั้งเป้าหมายในการเติบโตและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บของบริษทั จึงมีการ
ระบุและพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายดงักล่าว หลงัจากนั้นจึงมีการเลือก
วธีิการตอบสนองต่อความเส่ียงและการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นอยา่งเหมาะสม 

 การเพิม่ประสิทธิภาพในการตัดสินใจเกีย่วกบัการตอบสนองต่อความเส่ียง – องคก์รสามารถใช้
การบริหารความเส่ียงในขั้นตอนการระบุวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงและเลือกวิธีท่ี
เหมาะสม ซ่ึงไดแ้ก่ การหลีกเล่ียงความเส่ียง การลดทอนความเส่ียง การกระจายความเส่ียง และ
การยอมรับความเส่ียง ตวัอยา่งเช่น ฝ่ายบริหารของบริษทัขนส่งสินคา้แห่งหน่ึงไดต้ระหนกัถึง
ความเส่ียงในขั้นตอนการขนส่งสินคา้ซ่ึงรวมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ยานพาหนะและ
การบาดเจ็บของพนกังานจากอุบติัเหตุ ทางเลือกในการตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวไดแ้ก่ 
การลดทอนความเส่ียงโดยการคดัเลือกและฝึกฝนพนักงานขบัรถท่ีมีคุณภาพ การหลีกเล่ียง
ความเส่ียงโดยการลดการขนส่งสินคา้ การกระจายความเส่ียงโดยการท าประกนัภยั หรือแมแ้ต่
การยอมรับกบัความเส่ียงเป็นตน้ ซ่ึงการบริหารความเส่ียงจะเสนอวิธีและเทคนิคท่ีมีประโยชน์
ในการตดัสินใจเหล่าน้ี 

 การลดความสูญเสียที่เกิดจากความเส่ียง - การท่ีองคก์รสามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ตลอดจนสามารถประเมินความเส่ียงและตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมะสม เป็น
การลดความเป็นไปไดใ้นการเกิดส่ิงไม่คาดคิดและความสูญเสียต่างๆ ตวัอยา่งเช่น บริษทัผูผ้ลิต
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สินคา้แห่งหน่ึงมีการติดตามอตัราการเกิดความบกพร่องของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ 
และมีการประเมินผลกระทบของความบกพร่องเหล่านั้นโดยอาศยัเกณฑ์ต่างๆ เช่นระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ความไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการสินคา้
ได ้และความปลอดภยัของบุคลากรเป็นตน้ จากนั้นฝ่ายบริหารจึงด าเนินการตอบสนองต่อความ
เส่ียงโดยการก าหนดระยะเวลาในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรตามความเหมาะสม 

 ความสามารถในการระบุและจัดการกับความเส่ียง – ทุกองค์กรลว้นตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง
หลากหลายซ่ึงมีผลกระทบต่อส่วนต่างๆขององค์กร ฝ่ายบริหารไม่เพียงตอ้งสามารถบริหาร
ความเส่ียงแต่ละชนิดได้ แต่ตอ้งเขา้ใจผลกระทบร่วมของแต่ละความเส่ียงด้วย ตวัอย่างเช่น 
ธนาคารแห่งหน่ึงเผชิญกบัความเส่ียงหลากหลายจากการด าเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่าง
ธนาคาร ฝ่ายบริหารของธนาคารจึงมีการพฒันาระบบขอ้มูลเพื่อท่ีจะวิเคราะห์กิจกรรมเหล่านั้น 
โดยอาศัยข้อมูลจากส่วนต่างๆของธนาคารและข้อมูลจากภายนอก และสามารถน าเสนอ
ภาพรวมของความเส่ียงจากการท าธุรกรรมทางการเงินเหล่านั้นได ้จะเห็นไดว้่าระบบขอ้มูล
สารสนเทศสามารถช่วยธนาคารในการตอบสนองต่อความเส่ียงโดยอาศยัมุมมองภาพรวมและ
มุมมองเป้าหมายได ้

 การตอบสนองต่อความเส่ียงต่างๆอย่างเหมาะสม – การด าเนินงานขององค์กรย่อมน ามาซ่ึง
ความเส่ียงต่างๆนานา ซ่ึงการบริหารความเส่ียงสามารถเป็นวิธีในการจดัการกบัความเส่ียง
เหล่านั้นได ้ตวัอยา่งเช่น บริษทัขายส่งสินคา้แห่งหน่ึงเผชิญกบัความเส่ียงเก่ียวกบัปริมาณสินคา้
ส ารองและราคาสินค้าซ้ือสูงเกินไป ฝ่ายบริหารจึงมีการระบุและประเมินความเส่ียงในเชิง
แผนงานและวตัถุประสงค์ขององค์กร และตัดสินใจพฒันาระบบควบคุมคลังสินค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ระบบดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งสินคา้ และการส ารองสินคา้เพื่อ
ป้องกนัภาวะสินคา้ขาดตลาดและการลงทุนท่ีสูญเปล่า ผูผ้ลิตมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้อน
สินคา้ใหแ้ก่คลงัสินคา้ จึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายของบริษทัเอง 

 การฉกฉวยโอกาส – การพิจารณาขอบเขตของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งหมดนอกเหนือจาก
การพิจารณาความเส่ียงเพียงอย่างเดียวท าให้ฝ่ายบริหารสามารถท าความเข้าใจการน าไปสู่
โอกาสของเหตุการณ์เหล่านั้นได ้ ตวัอยา่งเช่นบริษทัผลิตอาหารแห่งหน่ึงพิจารณาเหตุการณ์ท่ี
อาจมีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ดา้นการเติบโตของรายไดท่ี้ย ัง่ยืนของบริษทั ในขั้นตอนการ
ประเมินเหตุการณ์เหล่าน้ีฝ่ายบริหารพบวา่กลุ่มลูกคา้ของบริษทัมีความสนใจในดา้นโภชนาการ
และสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารของบริษทัใน
ปัจจุบนัได ้ฝ่ายบริหารจึงมีการตอบสนองต่อความเส่ียงโดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ซ่ึง
นอกจากจะสามารถรักษากลุ่มลูกคา้เดิมไวไ้ดแ้ลว้ยงัสามารถขยายกลุ่มลูกคา้จากผลิตภณัฑ์ชนิด
ใหม่น้ีไดอี้กดว้ย 
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 การใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่า - ความพร้อมของขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัความเส่ียง
สามารถช่วยฝ่ายบริหารในการประเมินความตอ้งการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ส่วนช่วยพฒันาศกัยภาพในการจดัสรรทรัพยากรขององคก์ร ตวัอยา่งเช่น สถาบนัทางการเงิน
แห่งหน่ึงอาจมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มมูลค่าทุนจดทะเบียนซ่ึงถูกก าหนดโดยกฎหมาย นอกเสีย
จากวา่บริษทัจะสามารถค านวณมูลค่าสินเช่ือและระดบัความเส่ียงในการด าเนินงานไดใ้นระดบั
ความละเอียดท่ีสูงข้ึน บริษทัจึงมีการพิจารณาความเส่ียงในเชิงมูลค่าท่ีตอ้งใชใ้นการลงทุนเพื่อ
พฒันาระบบการค านวณ กบัมูลค่าของทุนจดทะเบียนท่ีอาจเพิ่มข้ึนและไดข้อ้สรุปในการจดัการ
กับความเส่ียงดังกล่าว บริษัทตัดสินใจลงทุนเพื่อพฒันาความแม่นย  าในการค านวณ และ
สามารถหลีกเล่ียงการเพิ่มทุนจดทะเบียนไดใ้นท่ีสุด 

 
การบริหารความเส่ียงมิใช่เป้าหมายขององคก์ร หากแต่เป็นช่องทางในการบรรลุเป้าหมายให้แก่

องค์กร นอกจากน้ีการบริหารความเส่ียงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างโดดเด่ียว แต่เป็นส่วน
ส่งเสริมขั้นตอนการบริหารงานขององค์กร การบริหารความเส่ียงมีความเก่ียวขอ้งกบัการปกครอง
องคก์ร โดยการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญัแก่คณะกรรมการบริหารขององคก์ร 
 

การบริหารความเส่ียงมีส่วนช่วยองค์กรในการบรรลุเป้าหมายดา้นประสิทธิภาพและผลก าไร 
และป้องกนัการสูญเปล่าของทรัพยากร นอกจากน้ียงัช่วยในการรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพและ
การด าเนินงานซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎและขอ้บงัคบัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองค์กร ซ่ึงจะเป็นการ
หลีกเล่ียงความเสียหายต่อภาพพจน์และผลกระทบท่ีอาจตามมาดว้ย โดยสรุปแลว้ การบริหารความ
เส่ียงคือวิธีท่ีสามารถช่วยในการบรรลุเป้าหมายและหลีกเล่ียงหายนะต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนกบัองค์กร
นัน่เอง 
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2. ภาพรวมของกรอบ (Framework Overview) 
 

การบริหารความเส่ียงในองค์กรเป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและบุคคลากรขององค์กรน ามา
ปฏิบัติใช้ในการก าหนดแผนงานขององค์กร เพ่ือท่ีจะสามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจน ามา ซ่ึงความ
เส่ียงท่ีมีผลต่อองค์กร ตลอดจนสามารถบริหารและควบคุมความเส่ียงดังกล่าวให้อยู่ ในระดับท่ี
ต้องการเพ่ือเป็นหลักประกันในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารความเส่ียงของ
องค์กรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละองค์ประกอบมีส่วนสนับสนุน
การบริหารงานขององค์กรและเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการบริหารท่ัวไป นอกจากนีอ้งค์ประกอบ
เหล่านีย้งัสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงใน
องค์กรด้วย 
 

วตัถุประสงค์ของ หลักการบริหารความเส่ียง ท่ีจดัท ำข้ึนมำน้ีเพื่อท่ีจะเป็นแนวทำงให้กบั
ฝ่ำยบริหำรในกำรบริหำรและจดักำรกบัควำมเส่ียงเพื่อน ำพำองค์กรไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงค์ 
อน่ึงอำจเป็นเร่ืองยำกท่ีผูอ่้ำนจะสำมำรถเขำ้ใจควำมหมำยจ ำเพำะของกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับ
แต่ละประเภทองคก์ร และเน่ืองจำกกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจมีควำมหมำยแตกต่ำงกนัไปตำมแต่ละ
สถำนกำรณ์ ดงันั้นเป้ำหมำยหลกัจึงเพื่อท่ีจะให้ผูอ่้ำนสำมำรถเขำ้ใจแนวคิดเก่ียวกบัหลกักำรบริหำร
ควำมเส่ียง และสำมำรถน ำแนวควำมคิดเหล่ำนั้นไปประยุกต์ใช้ในกรอบสถำนกำรณ์ของตนได ้
หลกักำรท่ีไดจ้ดัท ำข้ึนมำน้ีเพื่อแสดงให้เห็นมุมมองอย่ำงกวำ้งๆ และเป็นจุดเร่ิมตน้ในกำรประเมิน
และพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร 
 
เหตุการณ์และความเส่ียง 

มีหลำยเหตุกำรณ์ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองคก์รท่ีอำจมีผลต่อแผนงำนและเป้ำหมำยใน
กำรบรรลุวตัถุประสงค์ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอำจให้ผลดี ผลเสีย หรือทั้งผลดีและผลเสียแก่องค์กร 
เหตุกำรณ์ซ่ึงน ำไปสู่ผลเสียก็คือควำมเส่ียงนัน่เอง ดงันั้นควำมเส่ียงจึงหมำยถึงควำมเป็นไปไดข้อง
เหตุกำรณ์ท่ีอำจขดัขวำงควำมสำมำรถในกำรบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำท่ี
ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนงำนอยำ่งเหมำะสมเพื่อท่ีจะสำมำรถฉกฉวยโอกำสและหลีกเล่ียงผลเสีย
อนัเน่ืองมำจำกควำมเส่ียงต่ำงๆได ้
 
ค าจ ากดัความของการบริหารความเส่ียงในองค์กร 
กำรบริหำรควำมเส่ียงในองคก์รสำมำรถใหค้  ำนิยำมไดด้งัน้ี 
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การบริหารความเส่ียงในองค์กรเป็นกระบวนการท่ีฝ่ายบริหารตลอดจนบุคลากรต่างๆของ
องค์กรน ามาปฏิบัติใช้ในการก าหนดแผนงานขององค์กรเพ่ือท่ีจะสามารถระบุเหตุการณ์ท่ี
อาจน ามาซ่ึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจนสามารถบริหารและควบคุมความ
เส่ียงดังกล่าวให้อยู่ ในระดับท่ี เหมาะสม ท้ังนี้ เ พ่ือเป็นหลักประกันในการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กร 

 
จำกนิยำมขำ้งตน้ สำมำรถแยกแนวคิดของกำรบริหำรควำมเส่ียงออกเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี 
 
 กระบวนการ – กำรบริหำรควำมเส่ียงไม่ใช่เป้ำหมำยขององคก์ร แต่เป็นขั้นตอนอนัจะน ำไปสู่

เป้ำหมำย  
 เก่ียวข้องกับบุคลากร  – กำรบริหำรควำมเส่ียงไม่ใช่นโยบำยหรือกฎข้อบังคับ แต่มีควำม

เก่ียวขอ้งกบับุคคลำกรในทุกๆระดบัขององคก์ร 
 มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยทุธ์องค์กร 
 น าไปปฏิบัติใช้ท่ัวท้ังองค์กร ในทุกระดบั และทุกหน่วยงำน 
 เป็นแนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจนควบคุมควำมเส่ียง

นั้นใหอ้ยูใ่นระดับความเส่ียงท่ีต้องการ 
 เป็นหลักประกันใหแ้ก่ฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรขององคก์ร 
 ช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถปุระสงค์ในดำ้นต่ำงๆ 
 

นิยำมขำ้งตน้เป็นกำรกล่ำวอย่ำงกวำ้งๆ เพื่อครอบคลุมแนวทำงท่ีองค์กรตลอดจนบริษทัทำง
ธุรกิจต่ำงๆสำมำรถน ำไปเป็นพื้นฐำนในกำรบริหำรควำมเส่ียงได้ตำมควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์และเป้ำหมำยของตน นอกจำกน้ีค ำนิยำมขำ้งตน้ยงัสำมำรถใช้เป็นบรรทดัฐำนในกำร
ประเมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเส่ียงในองคก์รซ่ึงจะไดก้ล่ำวต่อไป  

แนวคิดเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงมีรำยละเอียดแยกตำมหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
 
กระบวนการ 

กำรบริหำรควำมเส่ียงมิใช่เป็นเพียงแค่กำรปฏิบติัตำมวิธีกำรหน่ึงเท่ำนั้น แต่เป็นกำรปฏิบติั
แบบเป็นขั้นตอนต่อเน่ือง และครอบคลุมกิจกรรมทั้งหลำยท่ีเกิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร 

นอกจำกน้ีกำรบริหำรควำมเส่ียงในองค์กรมิใช่เป็นเพียงขั้นตอนท่ีถูกผนวกเข้ำไป
นอกเหนือจำกกำรปฏิบติังำนขององค์กรอยำ่งท่ีหลำยคนเขำ้ใจ หำกแต่เป็นส่วนหน่ึงของกลไกกำร
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บริหำรท่ีจะตอ้งถูกผสมผสำนใหเ้ขำ้กบักำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆขององคก์ร และจะมีประสิทธิภำพ
สูงท่ีสุดเม่ือถูกรวมเขำ้เป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้ำงขององคก์รอยำ่งกลมกลืน 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในองคก์รมีควำมเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทำงค่ำใชจ่้ำย
หรือทุนท่ีองค์กรตอ้งรับผิดชอบ กำรเพิ่มขั้นตอนกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยแยกจำกขั้นตอนกำร
ปฏิบติังำนตำมปกติท ำให้องค์กรตอ้งเผชิญกบัค่ำใชจ่้ำยท่ีเพิ่มข้ึน ในทำงตรงกนัขำ้ม กำรผนวกกำร
บริหำรควำมเส่ียงให้เป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏิบัติงำนช่วยให้องค์กรสำมำรถลดขั้นตอนและ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ  ำเป็นใหน้อ้ยลง นอกจำกน้ียงัเป็นส่วนสนบัสนุนให้องคก์รสำมำรถเล็งเห็นโอกำสท่ี
จะขยำยหรือพฒันำองคก์รไดอี้กดว้ย 
 
เกีย่วข้องกบับุคลากร 

กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรเป็นผลมำจำกกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะผูบ้ริหำร ตลอดจนบุคคลำกรทั้งหลำยขององค์กร บุคคลำกรในทุกระดับจะเป็นผูก้  ำหนด
แนวทำง เป้ำหมำย แผนงำน และวตัถุประสงค์ขององค์กร นอกจำกน้ียงัมีส่วนผลกัดนักลไกกำร
บริหำรควำมเส่ียงใหด้ ำเนินไปได ้ในทำงกลบักนั กำรบริหำรควำมเส่ียงก็มีผลต่อกำรปฏิบติังำนของ
บุคลำกรเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีบุคลำกรแต่ละคนยอ่มมีควำมสำมำรถและควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
และกำรส่ือสำรแตกต่ำงกันไป อีกทั้ งแต่ละบุคคลย่อมมีพื้นฐำนควำมต้องกำรและกำรให้
ควำมส ำคญักบัส่ิงต่ำงๆแตกต่ำงกนัไปดว้ย 

ส่ิงเหล่ำน้ีทั้งมีผลกระทบและได้รับผลกระทบจำกกำรบริหำรควำมเส่ียง แต่ละบุคคลมี
มุมมองในกำรระบุ กำรประเมิน และกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงท่ีแตกต่ำงกันไป ดังนั้นกำร
บริหำรควำมเส่ียงในองคก์รจึงตอ้งประกอบดว้ยกลไกท่ีจะช่วยให้บุคคลำกรเขำ้ใจควำมหมำยของ
ควำมเส่ียงตำมนยัแห่งวตัถุประสงค์ขององค์กร นอกจำกน้ีบุคคลำกรจะตอ้งรับรู้ถึงขอบเขตควำม
รับผดิชอบและหนำ้ท่ีของตนเองต่อแผนงำนและเป้ำหมำยขององคก์รอยำ่งชดัเจน 

บุคลำกรขององค์กรในท่ีน้ีหมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร ตลอดจนพนกังำน
ทุกคนในองค์กร โดยทัว่ไปหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรขององค์กรนอกจำกจะเป็นผูใ้ห้ค  ำปรึกษำใน
เร่ืองต่ำงๆแลว้ ยงัมีหนำ้ท่ีแนะน ำแนวทำงปฏิบติั ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดแผนงำน
ต่ำงๆดว้ย ดงันั้นคณะกรรมกำรบริหำรจึงถือเป็นองคป์ระกอบส ำคญัอยำ่งหน่ึงของกำรบริหำรควำม
เส่ียงในองคก์รเช่นกนั 
 
มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน 

องคก์รจะตอ้งก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของตนให้ชดัเจน หลงัจำกนั้นจึงก ำหนด
วตัถุประสงค์ซ่ึงมีควำมสอดคล้องและสำมำรถสนับสนุนเป้ำหมำยข้ำงต้น จำกนั้นองค์กรต้อง
ก ำหนดแผนงำนซ่ึงจะน ำไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่ำว แผนงำนท่ีก ำหนดข้ึนซ่ึงจะน ำไปสู่
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กำรบรรลุวตัถุประสงค์หลักขององค์กรนั้นต้องมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยย่อยของแต่ละ
หน่วยงำนภำยในองคก์รดว้ย 

กำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถน ำไปใช้ในกำรก ำหนดแผนงำนขององค์กร ซ่ึงแต่ละ
แผนงำนอำจจะน ำมำซ่ึงควำมเส่ียงท่ีแตกต่ำงกนัไป ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งน ำเทคนิคกำรบริหำร
ควำมเส่ียงมำประยกุตใ์ชใ้นกำรวำงแผนงำนอยำ่งเหมำะสม 
 
น าไปใช้ทัว่ทัง้องค์กร 

องคก์รจะตอ้งพิจำรณำภำพรวมของกิจกรรมทั้งหมดเพื่อกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี
มีประสิทธิภำพ กำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมในทุกระดบัขององคก์ร ตั้งแต่
กิจกรรมระดบัองคก์ร เช่น กำรก ำหนดแผนงำน และกำรวำงแผนทรัพยำกร ไปจนถึงกิจกรรมของ
แต่ละฝ่ำยงำน เช่น กิจกรรมดำ้นกำรตลำด กำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล หรือกิจกรรมระดบัหน่วยงำน
ยอ่ย เช่น กำรผลิต และกำรตรวจสอบขอ้มูลของลูกคำ้ เป็นตน้ นอกจำกน้ีกำรบริหำรควำมเส่ียงยงั
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ไดก้บัโครงกำรพิเศษต่ำงๆ ตลอดจนแผนงำนใหม่ท่ียงัไม่ไดถู้กก ำหนด
ขอบเขตในองคก์รอีกดว้ย 

องคก์รจ ำเป็นตอ้งพิจำรณำขอบเขตของควำมเส่ียงโดยอำศยัภำพรวม และอำจมีควำมจ ำเป็น
ท่ีผูบ้ริหำรของแต่ละหน่วยงำนภำยในองคก์รจะตอ้งประเมินควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนท่ี
ตนรับผิดชอบ ซ่ึงกำรประเมินสำมำรถเป็นไปไดท้ั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ เม่ือฝ่ำยบริหำร
ระดบัสูงไดพ้ิจำรณำควำมเส่ียงต่ำงๆในระดบัยอ่ยแลว้ จึงสำมำรถสรุปไดว้ำ่ภำพรวมของควำมเส่ียง
ในองคก์รมีควำมสอดคลอ้งกบัระดบัควำมเส่ียงท่ีตอ้งกำรขององคก์รหรือไม่ 

ฝ่ำยบริหำรมีหนำ้ท่ีพิจำรณำควำมเส่ียงท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนัในระดบัภำพรวมขององค์กร 
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้นจะตอ้งไดรั้บกำรระบุ และจดักำรอยำ่งเหมำะสมเพื่อให้ระดบัควำมเส่ียงรวมของ
องคก์รอยูภ่ำยในระดบัท่ีตอ้งกำร ควรสังเกตวำ่ระดบัควำมเส่ียงของหน่วยงำนหน่ึงอำจจะอยูภ่ำยใน
ระดบัท่ียอมรับได ้แต่เม่ือพิจำรณำผลรวมของควำมเส่ียงต่ำงๆเขำ้ดว้ยกนัแลว้อำจจะมีค่ำมำกกว่ำ
ระดบัท่ีองคก์รตอ้งกำรก็เป็นได ้
 ฝ่ำยบริหำรควรพิจำรณำเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึนได ้นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำควำมเส่ียงแต่
เพียงอย่ำงเดียว ซ่ึงกำรกระท ำเช่นน้ีเป็นกำรช่วยเพิ่มระดับควำมเข้ำใจของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกับ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆดว้ย เช่น กำรลดลงของอตัรำดอกเบ้ียอำจมีผลดีในกำรลดค่ำใชจ่้ำยของบริษทัแห่ง
หน่ึง แต่ในทำงตรงกนัขำ้มก็อำจมีผลเสียต่อรำยไดข้องบริษทัแห่งนั้นดว้ยเช่นกนั 
 
ระดับความเส่ียงทีต้่องการ 

ระดับควำมเส่ียงท่ีต้องกำรเป็นระดับของควำมเส่ียงท่ีองค์กรยินดีจะเผชิญเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตอบแทน องคก์รมกัจะพิจำรณำควำมเส่ียงในเชิงคุณภำพ เช่นกำรระบุวำ่มี
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ระดบัควำมเส่ียงสูง ปำนกลำง หรือต ่ำ และในเชิงปริมำณโดยกำรสะทอ้นจำกอตัรำกำรเจริญเติบโต
ของธุรกิจ หรือผลประกอบกำร เป็นตน้ 

ระดบัควำมเส่ียงท่ีตอ้งกำรมีควำมสัมพนัธ์โดยตรงกบัแผนงำนขององคก์ร ระหวำ่งขั้นตอน
กำรก ำหนดแผนงำนจะต้องมีกำรก ำหนดระดับควำมเส่ียงท่ีต้องกำร ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีตอ้งกำรดว้ย 

ระดบัควำมเส่ียงท่ีตอ้งกำรยงัเป็นแนวทำงในกำรจดัสรรทรัพยำกรขององคก์ร ฝ่ำยบริหำร
จะตอ้งจดัสรรทรัพยำกรท่ีมีให้ทัว่ถึงทั้งองค์กรโดยจะตอ้งค ำนึงถึงระดบัควำมเส่ียงท่ีตอ้งกำรและ
แผนงำนของแต่ละหน่วยงำนเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำท่ีสุด ฝ่ำยบริหำรจะตอ้งพิจำรณำ
ระดับควำมเส่ียงท่ีต้องกำรควบคู่ไปกับกำรก ำหนดแนวทำงขององค์กร บุคคลำกร และกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนตอ้งก ำหนดโครงสร้ำงขององคก์รท่ีจ ำเป็นต่อกำรตอบสนองและติดตำมควำม
เส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
เป็นหลักประกนั 

กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีได้รับกำรออกแบบและน ำไปปฏิบัติใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำมำรถเป็นหลกัประกนัในกำรบรรลุวตัถุประสงค์ให้แก่ฝ่ำยบริหำร ตลอดจนคณะกรรมกำรของ
องคก์รได ้โดยเม่ือกำรบริหำรควำมเส่ียงด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิผลแลว้ฝ่ำยบริหำรอำจสำมำรถ
มัน่ใจไดว้ำ่ 
 ตนเองเขำ้ใจขอบเขตของกำรบรรลุวตัถุประสงคด์ำ้นแผนงำนขององคก์ร 
 ตนเองเขำ้ใจขอบเขตของกำรบรรลุวตัถุประสงคด์ำ้นกำรด ำเนินงำนขององคก์ร 
 กำรรำยงำนผลขององคก์รมีควำมน่ำเช่ือถือ 
 กำรด ำเนินงำนขององคก์รมีควำมสอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค ำว่ำหลกัประกนัสำมำรถสะทอ้นให้เห็นถึงควำมไม่แน่นอนและควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน
ในอนำคตซ่ึงไม่สำมำรถคำดเดำได้ ข้อจ ำกดัของกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจเป็นผลมำจำกควำม
ผดิพลำดในขั้นตอนกำรตดัสินใจ กำรตดัสินใจโดยค ำนึงถึงผลไดแ้ละผลเสียเป็นหลกั ควำมแตกต่ำง
ทำงควำมคิดเห็น และอ ำนำจของฝ่ำยบริหำรในกำรเปล่ียนแปลงกำรตดัสินใจในขั้นตอนสุดทำ้ย 
เป็นตน้ ซ่ึงขอ้จ ำกดัเหล่ำน้ีลว้นเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงซ่ึงขดัขวำงกำรบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร
นัน่เอง 
 
เพือ่การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผู ้ก  ำหนดวัตถุประสงค์ด้ำนแผนงำน เ ลือกแผนงำน และก ำหนด
วตัถุประสงค์ดำ้นอ่ืนๆโดยให้มีควำมสอดคลอ้งกบัแผนงำนดงักล่ำวภำยในขอบเขตของเป้ำหมำย
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ขององค์กรท่ีไดว้ำงไวแ้ล้ว ถึงแมว้่ำวตัถุประสงค์บำงอย่ำงจะมีควำมจ ำเพำะเจำะจงส ำหรับแต่ละ
องคก์ร แต่ก็มีหลำยวตัถุประสงคท่ี์อำจมีควำมคลำ้ยคลึงกนั เช่น ควำมตอ้งกำรในกำรรักษำภำพพจน์
ท่ีดีขององค์กร กำรรำยงำนผลประกอบกำรท่ีเช่ือถือได ้หรือกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งกบักฎและ
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ เป็นตน้ 

ในท่ีน้ีสำมำรถแบ่งวตัถุประสงคข์ององคก์รออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 วัตถุประสงค์ด้านแผนงาน – เป็นเป้ำหมำยระดับสูง ซ่ึงมีควำมสอดคล้องและมีส่วนช่วย

สนบัสนุนเป้ำหมำยขององคก์ร 
 วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน – เก่ียวกบัควำมมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน และกำร

เลือกใชท้รัพยำกรขององคก์ร 
 วตัถุประสงค์ด้านการรายงานผล – เก่ียวกบัควำมน่ำเช่ือถือของกำรรำยงำนผลขององคก์ร 
 วตัถุประสงค์ด้านความสอดคล้อง - เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนขององคก์รท่ีตอ้งมีควำมสอดคลอ้ง

ต่อกฎหมำยหรือขอ้บงัคบัต่ำงๆท่ีมีผลบงัคบัใช ้
กำรแบ่งประเภทของวตัถุประสงคช่์วยให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรสำมำรถมุ่งเนน้ใน

แต่ละด้ำนของกำรบริหำรควำมเส่ียงได้ตำมควำมเหมำะสม กำรแบ่งประเภทของวตัถุประสงค์
ดงักล่ำวถึงแมจ้ะมีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งชดัเจน แต่วตัถุประสงคแ์ต่ละประเภทก็ยงัมีควำมเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั 

บำงองค์กรเลือกท่ีจะก ำหนดประเภทของวตัถุประสงค์แตกต่ำงออกไปจำกขำ้งตน้ เช่น 
วตัถุประสงค์ดำ้นกำรรักษำทรัพยำกร หรือดำ้นกำรรักษำสินทรัพยเ์ป็นตน้ วตัถุประสงค์ประเภทน้ี
เก่ียวขอ้งกบักำรหลีกเล่ียงกำรสูญเสียทรัพยสิ์น หรือทรัพยำกรขององคก์ร ทั้งจำกกำรโจรกรรม กำร
สูญเปล่ำ กำรใช้อย่ำงด้อยประสิทธิภำพ หรือจำกกำรตดัสินใจท่ีผิดพลำด เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม
วตัถุประสงคป์ระเภทน้ีอำจสำมำรถจดัใหอ้ยูใ่นวตัถุประสงคป์ระเภทใดประเภทหน่ึงท่ีกล่ำวมำแลว้
ขำ้งต้นก็ได้ เช่นเม่ือมีควำมเก่ียวข้องกับกฎข้อบงัคบั อำจถูกจดัให้เป็นวตัถุประสงค์ด้ำนควำม
สอดคลอ้ง หรือหำกกำรสูญเสียทรัพยำกรไดป้รำกฏอยูใ่นรำยงำนขององคก์ร วตัถุประสงคป์ระเภท
น้ีก็อำจจดัไดว้ำ่เป็นวตัถุประสงคด์ำ้นกำรรำยงำนผลเป็นตน้ 

กำรบริหำรควำมเส่ียงในองค์กรสำมำรถเป็นหลกัประกันท่ีเช่ือถือได้ส ำหรับกำรบรรลุ
วตัถุประสงค์ในดำ้นกำรรำยงำนผลและดำ้นควำมสอดคลอ้ง เน่ืองจำกกำรบรรลุวตัถุประสงค์ทั้ง
สองประเภทอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมและข้ึนอยูก่บักำรด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์รเอง แต่
กำรบรรลุวตัถุประสงคด์ำ้นแผนงำน เช่น กำรไดรั้บส่วนแบ่งทำงกำรตลำดตำมเป้ำหมำย และกำร
บรรลุวตัถุประสงคด์ำ้นกำรด ำเนินงำน เช่น ควำมส ำเร็จในกำรเปิดตวัสินคำ้ใหม่ อำจจะไม่อยูภ่ำยใต้
กำรควบคุมขององค์กรเสมอไป อย่ำงไรก็ตำมถึงแมว้่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงจะไม่สำมำรถป้องกนั
ควำมผิดพลำดจำกกำรตดัสินใจ หรือควบคุมเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
องคก์รได ้แต่ก็สำมำรถช่วยเพิ่มควำมเป็นไปไดท่ี้ฝ่ำยบริหำรจะตดัสินใจในเร่ืองต่ำงๆไดดี้ข้ึน กำร
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บริหำรควำมเส่ียงสำมำรถเป็นหลกัประกนัท่ีเหมำะสมให้แก่องคก์รเพื่อมัน่ใจไดว้ำ่ฝ่ำยบริหำรและ
คณะกรรมกำรไดต้ระหนกัถึงทิศทำงและขอบเขตของกำรบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์รมุ่งมัน่จะท ำ
ใหส้ ำเร็จ 
 
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงในองค์กร 
กำรบริหำรควำมเส่ียงในองคก์รประกอบดว้ยแปดองคป์ระกอบท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 
 ส่ิงแวดล้อมภายใน - ฝ่ำยบริหำรเป็นผูก้  ำหนดปรัชญำเก่ียวกบัควำมเส่ียงและระดบัควำมเส่ียงท่ี

องค์กรตอ้งกำร  ส่ิงแวดลอ้มภำยในเป็นตวัก ำหนดควำมเส่ียงและกำรควบคุมในมุมมองของ
บุคลำกรในองค์กร แกนขององค์กรคือบุคลำกร กำรปฏิบติัหน้ำท่ี ระดบัจริยธรรมและควำม
ซ่ือสัตย ์ควำมสำมำรถของบุคลำกรแต่ละคน และส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำน ทั้งหมดน้ีเป็นกล
จกัรส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนองคก์รใหก้ำ้วหนำ้ 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ - องค์กรจะตอ้งก ำหนดวตัถุประสงค์ของตนเพื่อท่ีฝ่ำยบริหำรจะได้
สำมำรถระบุเหตุกำรณ์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์เหล่ำนั้น กำรบริหำรควำม
เส่ียงในองคก์รเป็นแนวทำงให้ผูบ้ริหำรเพื่อใชใ้นกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุน
และสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยขององคก์ร และกบัระดบัควำมเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งกำรดว้ย 

 การระบุเหตุการณ์ - องคก์รจะตอ้งสำมำรถระบุเหตุกำรณ์ปัจจยัท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อตนเอง 
กำรระบุเหตุกำรณ์หมำยควำมรวมถึงกำรระบุปัจจยัทั้งจำกภำยในและภำยนอกท่ีอำจจะมีผลต่อ
กำรด ำเนินงำนและกำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  องคก์รจ ำเป็นตอ้งแยกแยะเหตุกำรณ์ ซ่ึง
อำจน ำไปสู่ควำมเส่ียงและเหตุกำรณ์ซ่ึงเป็นโอกำส รวมทั้ งต้องศึกษำควำมสัมพนัธ์ของ
เหตุกำรณ์เหล่ำนั้นเพื่อท่ีจะสำมำรถสร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนัเก่ียวกบัควำมเส่ียงภำยในองคก์ร 

 การประเมินความเส่ียง - ควำมเส่ียงท่ีองคก์รเผชิญจะถูกน ำมำวิเครำะห์เพื่อท่ีจะหำทำงบริหำร
และจดักำรท่ีเหมำะสม กำรประเมินควำมเส่ียงตอ้งค ำนึงถึงระดบัควำมเส่ียงเร่ิมตน้และระดบั
ควำมเส่ียงคงคำ้ง  และพิจำรณำทั้งควำมเป็นไปได้และผลกระทบของควำมเส่ียงนั้น ผลกำร
ประเมินควำมเส่ียงอำจมีควำมเก่ียวขอ้งกบัหลำยปัจจยั ซ่ึงฝ่ำยบริหำรมีหนำ้ท่ีตอ้งพิจำรณำอยำ่ง
รอบคอบ 

 การตอบสนองต่อความเส่ียง - ฝ่ำยบริหำรเป็นผูเ้ลือกมำตรกำรกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงท่ีได้
ประเมินแลว้ เพื่อให้ควำมเส่ียงอยูภ่ำยในระดบัท่ีตอ้งกำรโดยยึดแผนงำนและวตัถุประสงคข์อง
องคก์รเป็นหลกั ประเภทของกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง ไดแ้ก่ กำรหลีกเล่ียง กำรยอมรับ กำร
ลดทอน และกำรกระจำยควำมเส่ียง 

 กิจกรรมการควบคุม - นโยบำยและขั้นตอนปฏิบติัต่ำงๆ จะถูกก ำหนดข้ึนและน ำมำปฏิบติัใช้
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
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 ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร - ขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งถูกจดัเก็บ รวบรวมและ
ส่ือสำร ในรูปแบบและช่วงเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อท่ีบุคลำกรจะไดน้ ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรับผดิชอบของตนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  ขอ้มูลสำรสนเทศมีควำมจ ำเป็นใน
ทุกระดับขององค์กรในกำรระบุ ประเมินและตอบสนองต่อควำมเส่ียง กำรส่ือสำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ ตอ้งเป็นไปอย่ำงทัว่ถึงทั้งองค์กร และในทุกระดบับงัคบับญัชำ ซ่ึงบุคลำกรตอ้ง
ทรำบและเขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ีรับผดิชอบของตนเองอยำ่งชดัเจน 

 การติดตามผล - กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรจะตอ้งได้รับกำรติดตำมผลและปรับปรุง
ประสิทธิภำพตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงจะท ำให้ระบบต่ำงๆขององค์กรสำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมเปล่ียนแปลงต่ำงๆได้ กำรติดตำมผลสำมำรถท ำได้โดยกำรติดตำมผลระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำนและกำรประเมินผลแยก หรืออำจเป็นแบบผสมผสำนของทั้งสองวธีิก็ได ้

 
องคป์ระกอบของกำรบริหำรควำมเส่ียงในองคก์รแสดงในภำพประกอบท่ี 2.1 
 

กำรบริหำรควำมเส่ียงในองค์กรเป็นขั้นตอนปฏิบัติต่อเน่ือง ตัวอย่ำงเช่น ผลของกำร
ประเมินควำมเส่ียงอำจมีผลต่อกิจกรรมกำรควบคุม กำรพิจำรณำขอ้มูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
กำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง ตลอดจนกำรติดตำมผลขององคก์รก็ได ้ดงันั้นจึงอำจกล่ำวไดว้ำ่ แต่ละ
องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเส่ียงมิได้มีผลเพียงแต่องค์ประกอบท่ีอยู่ใกล้เคียงเท่ำนั้น แต่
สำมำรถมีผลต่อหลำยองคป์ระกอบไปพร้อมๆกนัได ้

ไม่มีองคก์รใดท่ีจะมีวธีิกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมือนกนัทุกประกำร เพรำะวำ่แต่ละ
องคก์รยอ่มมีขนำด วฒันธรรม และปรัชญำในกำรบริหำรท่ีแตกต่ำงกนั ดงันั้นถึงแมว้ำ่กำรบริหำร
ควำมเส่ียงในแต่ละองคก์รจะมีองคป์ระกอบท่ีคลำ้ยคลึงกนั ยอ่มมีควำมแตกต่ำงกนัในรำยละเอียด
เกิดข้ึน ตวัอยำ่งเช่นเทคนิค หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบท่ีแตกต่ำงกนัของบุคลำกรเป็นตน้ 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงค์และองค์ประกอบ 

วตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งกำรจะบรรลุมีควำมสัมพนัธ์โดยตรงกบัองคป์ระกอบของ
กำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรบรรจุวตัถุประสงคเ์หล่ำนั้น ควำมสัมพนัธ์น้ี
สำมำรถแสดงใหเ้ห็นโดยอำศยัแบบจ ำลองรูปลูกบำศกส์ำมมิติในภำพประกอบท่ี 2.1. 
 แนวตั้งของรูปลูกบำศกแ์สดงประเภทของวตัถุประสงคท์ั้ง 4 ขอ้ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคด์ำ้น

แผนงำน ดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรรำยงำนผล และดำ้นควำมสอดคลอ้ง 
 แนวนอนแสดงองคป์ระกอบทั้ง 8 ขอ้ของกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 มิติท่ีสำมแสดงระดบัของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในองคก์ร 
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ภาพประกอบที ่2.2 
 

 

ส่ิงแวดล้อมภายใน 

ปรัชญำกำรบริกำรควำมเส่ียง - วฒันธรรมควำมเส่ียง - คณะกรรมกำรบริหำร - จริยธรรมและควำมซ่ือสตัย ์- ระดบัทกัษะ
และควำมสำมำรถ - ปรัชญำและแนวทำงกำรท ำงำนของผูบ้ริหำร - ระดบัควำมเส่ียงท่ีตอ้งกำร - โครงสร้ำงขององคก์ร - 

กำรมอบหมำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ - นโยบำยและวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

 

การก าหนดวตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคด์ำ้นแผนงำน - วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง - วตัถุประสงคท่ี์เลือก - ระดบัควำมเส่ียงท่ีตอ้งกำร - ระดบัควำมเส่ียง
ท่ียอมรับได ้

 

 

การระบุเหตกุารณ์ 

เหตุกำรณ์ - ปัจจยัท่ีมีผลต่อแผนงำนและวตัถุประสงค ์- วิธีปฏิบติัและเทคนิค - ควำมเป็นอิสระของเหตุกำรณ์ - ประเภท
ของเหตุกำรณ์ - ควำมเส่ียงและโอกำส 

 

 

การประเมนิความเส่ียง 
ระดบัควำมเส่ียงเร่ิมตน้และระดบัควำมเส่ียงคงคำ้ง - ควำมเป็นไปไดแ้ละผลกระทบ - วิธีปฏิบติัและเทคนิค - ควำมสัมพนัธ์ 

 

 

การตอบสนองต่อความเส่ียง 
ระบุวิธีในกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง - ประเมินกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงท่ีเป็นไปได ้- เลือกวิธี - มุมมองโดยรวม 

 

 

กจิกรรมการควบคุม 

กำรมีส่วนร่วมกบักำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง - ประเภทของกิจกรรมกำรควบคุม - กำรควบคุมทัว่ไป – กำรควบคุมโดยใช้
โปรแกรมประยกุต ์- ควำมจ ำเพำะเจำะจงต่อองคก์ร 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
ขอ้มูลสำรสนเทศ - แผนงำนและระบบ - กำรส่ือสำร 

 

 

การตดิตามผล 

กำรประเมินผลแยก - กำรติดตำมผลระหวำ่งกำรด ำเนินงำน 
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ถึงแมว้่ำหลกักำรบริหำรควำมเส่ียงจะสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ไดก้บัทุกองค์กร แต่กำร
น ำไปใชน้ั้นยอ่มมีควำมแตกต่ำงกนัโดยข้ึนอยูก่บัแต่ละองคก์รและลกัษณะจ ำเพำะขององคก์รนั้นๆ 
ซ่ึงปัจจยัท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ประเภทขององค์กร รูปแบบของควำมเส่ียง โครงสร้ำง กำร
ด ำเนินงำน ขนำด และควำมซับซ้อนขององค์กร เป็นตน้ ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำท่ีตดัสินใจน ำขั้นตอน
และวิธีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมมำประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรอำจ
ตดัสินใจเลือกใชว้ธีิและเทคนิคท่ีมีควำมซบัซอ้นต่ำงกนัในแต่ละหน่วยงำนก็ได ้
 
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ถึงแม้ว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงในองค์กรจะเป็นขั้นตอนท่ีด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง 
ประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถวดัไดใ้นขณะเวลำหน่ึง โดยประสิทธิภำพมกัจะเป็น
ผลของกำรประเมินควำมพร้อมและกำรท ำหนำ้ท่ีอยำ่งเหมำะสมขององคป์ระกอบทั้ง 8 ขอ้ของกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพจะตอ้งมีองค์ประกอบครบทั้ง 8 ข้อ โดยแต่ละ
องคป์ระกอบตอ้งสำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ ซ่ึงในท่ีน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่แต่ละองคป์ระกอบ
จะตอ้งมีหนำ้ท่ีเท่ำเทียมกนั หรือเหมือนกนัในทุกระดบัขององคก์รแต่อยำ่งใด 

แนวคิดเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ีสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ไดก้บั
องคก์รทุกขนำด โดยประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเส่ียงในองคก์รยอ่มไม่ข้ึนอยูก่บัขนำดของ
องค์กร เป็นไปได้ท่ีองค์กรขนำดเล็กอำจจะมีวิธีปฏิบติัของตนในรูปแบบท่ีเป็นทำงกำรน้อยกว่ำ
องคก์รขนำดใหญ่ แต่วำ่หลกักำรพื้นฐำนในกำรปฏิบติัยอ่มมีควำมคลำ้ยคลึงกนั 

กำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถน ำไปใช้ไดก้บัทั้งองค์กร หรืออำจจะเลือกน ำไปปฏิบติักบั
บำงหน่วยงำนภำยในองค์กรก็ได้ ทั้ งน้ีจะต้องยึดหลักขององค์ประกอบทั้ง 8 ข้อ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ยกตวัอยำ่ง เช่น คณะกรรมกำรบริหำรเป็นองคป์ระกอบหน่ึงส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียง
ในมุมมองของทั้งองค์กร ดงันั้นหำกจะเลือกบริหำรควำมเส่ียงในหน่วยงำนหน่ึง หน่วยงำนนั้น
จะตอ้งมีกลุ่มบุคลำกรท่ีท ำหนำ้ท่ีเปรียบเสมือนคณะกรรมกำรบริหำรดว้ย 

องค์กรอำจจะมีกำรร่วมลงทุน หรือมีกำรถือสิทธิกำรครอบครองร่วมกนั ซ่ึงอ ำนำจและ
ควำมรับผิดชอบอำจไม่ได้อยู่ภำยในควำมควบคุมขององค์กรหน่ึงทั้งหมด ในกรณีเช่นน้ีองค์กร
จ ำเป็นตอ้งระบุปัจจยัต่ำงๆท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อเน่ืองมำยงัองค์กรของตน เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำร
ประเมินควำมเส่ียง กำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง และกิจกรรมกำรควบคุมได้ด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกน้ีควรมีกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเส่ียงของส่วนท่ีมีกำรถือครองร่วมกนั
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

อำจจะเป็นไปได้ท่ีส่วนขององค์กรท่ีมีกำรถือครองร่วมกนัมีระดบัควำมเส่ียงท่ีต้องกำร
แตกต่ำงกนั ซ่ึงอำจเป็นผลมำจำกกำรท่ีมีคณะกรรมกำรบริหำรคนละคณะ ดงันั้นองค์กรจะตอ้ง
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ประเมินควำมสม ่ำเสมอของระดบัควำมเส่ียงท่ีตอ้งกำร เพื่อให้มัน่ใจว่ำควำมเส่ียงนั้นอยู่ภำยใน
ระดบัท่ียอมรับได ้
 
บริษัทท าเหมืองแร่แห่งหน่ึงได้ร่วมลงทุนในการท าเหมืองทองค า ซ่ึงบริษัทแห่งนีมี้ระดับความเส่ียง
ท่ีต้องการเก่ียวกับรายได้ ต า่กว่าบริษัทผู้ร่วมลงทุน บริษัทผู้ร่วมลงทุนเลง็เห็นโอกาสท่ีทองค าอาจจะ
มีราคาสูงขึน้ จึงไม่ได้มีการตรึงราคาทองค า และตัดสินใจยอมรับความเส่ียงของการลดราคาทองค า
ตามกลไกการตลาด ในขณะเดียวกันบริษัทท าเหมืองแร่ได้ติดตามระดับการผลิตทองค า ท่ีเพ่ิมขึน้
ของบริษัทร่วมลงทุน จึงตัดสินใจตรึงราคาทองค าเพ่ือท่ีจะจัดการกับความเส่ียงในความผันผวนของ
ราคาทองค าให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ีตนต้องการ 
 
ความครอบคลุมการควบคุมภายใน 

กำรควบคุมภำยในเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรควำมเส่ียงในองค์กร ดังนั้นหลักกำร
บริหำรควำมเส่ียงฉบบัน้ีจึงมีเน้ือหำครอบคลุมหลกักำรควบคุมภำยในด้วย และสำมำรถใช้เป็น
แนวทำง หรือเคร่ืองมือส ำหรับกำรบริหำรท่ีสมบูรณ์ได ้อน่ึงกำรควบคุมภำยในไดถู้กอธิบำยไวใ้น
หนงัสือ “Internal Control – Integrated Framework” อยำ่งละเอียดแลว้ 
 
การบริหารความเส่ียงในองค์กรและขั้นตอนของการบริหาร 

เน่ืองจำกกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนกำรบริหำรทัว่ไปขององค์กร 
องคป์ระกอบต่ำง ๆ ของกำรบริหำรควำมเส่ียงจึงสำมำรถกล่ำวไดใ้นเชิงของกำรบริหำรทัว่ไปของ
องค์กรเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำมมิได้หมำยควำมว่ำทุกส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรองค์กรจะเป็น
ส่วนประกอบของกำรบริหำรควำมเส่ียง ตวัอย่ำง เช่น กำรก ำหนดวตัถุประสงค์เป็นองค์ประกอบ
ส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงในองคก์ร แต่วตัถุประสงคบ์ำงอยำ่งท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งกำรอำจไม่ได้
เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรควำมเส่ียงก็ได้ ภำพประกอบท่ี 2.3 แสดงกิจกรรมต่ำง ๆ ของกำร
บริหำรทัว่ไป และแสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมใดบำ้งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรควำมเส่ียงใน
องคก์ร 
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ภาพประกอบที ่2.3 
 

กจิกรรมการบริหาร 
กจิ

กรรมการบริหาร 

การบริหาร
ความเส่ียงใน

องค์กร 
ก ำหนดเป้ำหมำย ค่ำนิยมและแผนงำน X  
น ำกำรบริหำรควำมเส่ียงไปประยกุตใ์ชก้บัแผนงำนท่ี
ก ำหนดไว ้

X X 

ขั้นตอนกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์ X X 
คดัเลือกวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและระดบักิจกรรม X  
ก ำหนดมำตรฐำนเชิงประสิทธิภำพ X  
ก ำหนดส่ิงแวดลอ้มภำยใน X X 
ก ำหนดระดบัควำมเส่ียงท่ีตอ้งกำรและระดบัควำมเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้

X X 

ระบุเหตุกำรณ์ท่ีเป็นไปได ้ X X 
ประเมินควำมเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของควำมเส่ียง X X 
ระบุและประเมินกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง X X 
เลือกและปฏิบติัตำมวธีิกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง X  
ผลลพัธ์ต่อกิจกรรมกำรควบคุม X X 
รำยงำนผลและส่ือสำรกบัหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก X X 
ติดตำมผลขององคป์ระกอบอ่ืนๆ ของกำรบริหำรควำม
เส่ียงในองคก์ร 

X X 

 



19 
 

3. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 

สภาพแวดล้อมภายในมีส่วนชี้น าทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์กร และมีผลต่อการรับรู้
ถึงความเส่ียงของบุคลากร ตลอดจนเป็นพืน้ฐาน
ส าคัญส าหรับองค์ประกอบอ่ืนๆของการบริหาร
ความเส่ียง องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมภายใน
องค์กร ได้แก่ ปรัชญาเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 
ระดับความเส่ียงท่ีต้องการและวฒันธรรมความ
เส่ียง วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหาร ระดับ
จริยธรรมและความซ่ือสัตย์ของบุคลากร ระดับ
ความสามารถของบุคลากร ปรัชญาและแนว
ทางการท างานของผู้บริหาร การมอบหมายอ านาจ
และความรับผิดชอบแก่บุคลากร และการจัดการ
และพัฒนาบุคลากร 
 

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับองคป์ระกอบอ่ืนๆของการบริหาร
ความเส่ียง คือมีส่วนช่วยในการก าหนดวตัถุประสงค์ การวางแผนงาน การก าหนดโครงสร้าง
กิจกรรม การระบุ การประเมิน และการตอบสนองต่อความเส่ียง การด าเนินกิจกรรมการควบคุม 
การวางแผนระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามผล ส่ิงแวดลอ้มภายในไดรั้บ
อิทธิพลมาจากประวัติและวัฒนธรรมขององค์กร ส่ิงแวดล้อมภายในประกอบด้วยหลาย
องค์ประกอบย่อย เช่น ระดบัคุณค่าจริยธรรม ทกัษะและระดบัความสามารถของบุคลากร ปรัชญา
และแนวทางการท างานของผูบ้ริหาร และการมอบหมายหน้าท่ี เป็นตน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการ
บริหารก็เป็นปัจจยัส าคญัของส่ิงแวดลอ้มภายในและมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อปัจจยัอ่ืน ๆ 

แต่ละองคก์รอาจใหค้วามส าคญัขององคป์ระกอบยอ่ยแตกต่างกนัไป ตวัอยา่งเช่น ประธาน
บริหารบริษทัขนาดเล็กแห่งหน่ึงซ่ึงมีจ านวนบุคลากรนอ้ยและมีการบริหารงานแบบรวมอ านาจ อาจ
ไม่มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและการก าหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ แต่บริษทัแห่งน้ีก็
สามารถท่ีจะมีส่ิงแวดล้อมภายในองค์กรท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการบริหารความเส่ียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ปรัชญาการบริหารความเส่ียง 
การเข้าใจปรัชญาในการบริหารความเส่ียงอย่างชัดเจนในกลุ่มบุคลากร จะช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการรับรู้ถึงความเส่ียง และความสามารถในการบริหารความเส่ียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปรัชญาท่ีกล่าวในท่ีน้ี ซ่ึงหมายถึงความเช่ือเก่ียวกบัความเส่ียงและความมุ่งมัน่ของ
องค์กรท่ีจะจดัการกบัความเส่ียง สะทอ้นให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีองค์กรแสวงหาจากการบริหาร
ความเส่ียงและจากการน าองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงไปประยุกต์ใช้ บางองค์กร
ด าเนินการบริหารความเส่ียงเพียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อประโยชน์จากภายนอก แต่
หลายองค์กรไดน้ าหลกัการบริหารความเส่ียงมาปฏิบติัเพราะเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการ
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 

นโยบายและการส่ือสารของฝ่ายบริหารในดา้นต่างๆ สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงปรัชญา
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในองค์กรของผูบ้ริหารได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีผูบ้ริหารมีหน้าท่ี
สนบัสนุนและส่งเสริมปรัชญาดงักล่าวโดยการปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากรทัว่ไปดว้ย 
 
ระดับความเส่ียงทีต้่องการ 

ระดับความเส่ียงท่ีต้องการ คือระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยินดีจะเผชิญเพื่อแลกกับ
ผลประโยชนต์อบแทนท่ีพึงไดรั้บ องคก์รมกัจะพิจารณาระดบัของความเส่ียงในเชิงคุณภาพ เช่นการ
ระบุวา่ความเส่ียงมีระดบัสูง ปานกลางหรือต ่า นอกจากน้ียงัสามารถพิจารณาในเชิงปริมาณก็ได ้เช่น 
อตัราการเติบโตทางธุรกิจ หรือ อตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียง เป็นตน้ 

ระดับความเส่ียงท่ีต้องการมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการก าหนดแผนงานขององค์กร 
ความตอ้งการผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัย่อมจะน าพาองค์กรไปเผชิญกบัความเส่ียงท่ีต่างกนัดว้ย 
การบริหารความเส่ียงจึงมีส่วนช่วยองคก์รในการวางแผนงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียง
ท่ีตอ้งการ 
 
วฒันธรรมความเส่ียง  

วฒันธรรมความเส่ียงคือแนวคิดและการตดัสินคุณค่าท่ีบุคลากรมีต่อความเส่ียงในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีประจ าวนั วฒันธรรมความเส่ียงของหลายองค์กรไดรั้บอิทธิพลมาจากปรัชญาความ
เส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการขององค์กร ส าหรับองคก์รท่ีมิไดนิ้ยามปรัชญาความเส่ียง อาจ
ท าใหมี้ความแตกต่างของวฒันธรรมความเส่ียงภายในองคก์รเดียวกนั หรือแมก้ระทัง่ในแผนกและ
หน่วยงานงานเดียวกนัได ้

ฝ่ายบริหารควรจะพิจารณาวฒันธรรมความเส่ียงภายในองค์กรของตนและปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆของการบริหารความเส่ียง เม่ือพบวา่มีความขดัแยง้เกิดข้ึน ควรท่ีจะ
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ปรับเปล่ียนวฒันธรรมความเส่ียงใหมี้ความเหมาะสม อาจจะโดยการทบทวนปรัชญาความเส่ียงหรือ
เปล่ียนแปลงระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 
 
บริษัทท่อส่งก๊าซแห่งหน่ึงต้องการท่ีจะศึกษาวัฒนธรรมเก่ียวกับความเส่ียงในบริษัทของตนโดย
ก าหนดให้บุคลากรทุกคนพิจารณาความเส่ียงในการปฏิบัติงานประจ าวัน และพยายามตอบค าถาม
เหล่านี ้เช่น อะไรคือความเส่ียง? ใครท่ีได้รับผลกระทบจากความเส่ียงบ้าง? ใครควรจะได้รับแจ้งให้
ทราบ? ค าถามเหล่านีล้้วนเป็นส่ิงกระตุ้นให้บุคลากรพิจารณาผลของเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน
หน่วยงานต่างๆ และผลท่ีจะเกิดขึน้กับองค์กรด้วย 
 
วัฒนธรรมย่อยของความเส่ียง 

ในหน่วยงาน แผนก หรือฝ่ายต่างๆ ในองคก์รอาจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของวฒันธรรม
ความเส่ียงบ้าง ผูบ้ริหารบางคนอาจต้องการท่ีจะเผชิญกับความเส่ียงในระดับหน่ึง ในขณะท่ี
ผูบ้ริหารบางคนพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงเลย ยกตวัอยา่ง เช่น แผนกหน่ึงในบริษทั
พยายามปรับปรุงยอดขายของตน จนอาจละเลยการปฏิบติัตามกฎหรือขอ้บงัคบับางขอ้ ในขณะท่ีอีก
แผนกหน่ึงอาจเห็นความส าคญัของการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัมากกวา่ยอดขายสินคา้เป็นตน้ ความ
แตกต่างเช่นน้ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัในทางตรงกนัขา้ม แต่ถา้หากทั้งสองแผนกสามารถร่วมงาน 
และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ก็เป็นไปไดท่ี้จะสามารถสะทอ้นปรัชญาและระดบัความเส่ียงท่ีบริษทั
สามารถยอมรับได ้
 
การตระหนักถงึความเป็นจริงของความเส่ียง 

องค์กรซ่ึงไม่เคยประสบกบัการสูญเสียหรือไม่เคยเผชิญกบัวิกฤตความเส่ียงไม่ควรท่ีจะ
มัน่ใจว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะไม่เกิดข้ึนกับองค์กรของตน ถึงแม้ว่าในขณะปัจจุบนัองค์กรจะมี
บุคลากรท่ีมีความสามารถ หรือมีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด ส่ิงเหล่าน้ีลว้นไม่ย ัง่ยืน 
ผูบ้ริหารควรตระหนกัวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มมีจุดอ่อน 
 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารขององค์กรเป็นองค์ประกอบส าคญัของส่ิงแวดลอ้มภายในองค์กร
และมีอิทธิพลอย่างสูงต่อส่ิงแวดล้อมภายในอ่ืนๆ ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารขององค์กร 
สถานภาพและประสบการณ์ของสมาชิก ระดบัความเก่ียวขอ้งในกิจกรรมขององค์กร และความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ล้วนมีความส าคัญทั้ งส้ิน ส่วนปัจจัยอ่ืนท่ีมี
ความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั เช่น ความพยายามของคณะกรรมการในการทดสอบแผนงาน 
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และประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และปฏิสัมพนัธ์ของคณะกรรมการกบัคณะผูต้รวจสอบภายใน
และภายนอก เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริหารท่ีด ารงหน้าท่ีควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรตาม
สมควร และควรมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาช้ีแนะในกรณีท่ีเหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีล้วนมีความส าคญัต่อ
ส่ิงแวดล้อมในการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และเน่ืองจากคณะกรรมการจะต้อง
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารอยู่เสมอ คณะกรรมการจึงสมควรท่ีจะประกอบด้วย
บุคคลภายนอกองคก์รในจ านวนท่ีเหมาะสมดว้ย 

ผูบ้ริหารระดบัสูงบางท่านขององค์กรอาจเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารองค์กร 
เพื่อท่ีจะเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลต่างๆขององคก์รจากฝ่ายบริหาร แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีจ านวนของบุคคลจาก
ภายนอกองค์กรเพียงพอท่ีจะทดัทานและสามารถสร้างดุลยภาพกบัอ านาจของฝ่ายบริหารได้ ซ่ึง
อย่างน้อยคณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลจากภายนอกเป็นเสียงส่วนใหญ่เพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
คุณค่าจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ 

แผนงานและวตัถุประสงคข์ององคก์รตลอดจนหลกัการน าไปปฏิบติั ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
ความตอ้งการ การตัดสินคุณค่าและวิธีการบริหารงานขององค์กร ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีได้รับอิทธิพล
โดยตรงมาจากคุณค่าทางดา้นจริยธรรมและความซ่ือสัตยข์องฝ่ายบริหาร ผูบ้ริหารจึงควรบริหาร
องค์กรด้วยจริยธรรมและประกอบด้วยจรรยาบรรณ ทั้งน้ียงัเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
องคก์รดว้ย 

ความซ่ือตรงในการบริหารงานเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมทางจริยธรรมในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆขององค์กร การบริหารความเส่ียงในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพย่อมเป็นผลมาจาก
จริยธรรมและความซ่ือสัตยข์องบุคลากรซ่ึงเป็นผูส้ร้างสรรค์ผลงาน ดว้ยเหตุน้ีคุณค่าจริยธรรมและ
ความซ่ือสัตยจึ์งเป็นปัจจยัส าคญัของส่ิงแวดลอ้มภายในองค์กร และมีอิทธิพลต่อการก าหนด การ
จดัการ และการติดตามผลขององคป์ระกอบอ่ืนๆของการบริหารความเส่ียงในองคก์รดว้ย 

การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมภายในองคก์รอาจก่อให้เกิดความยากล าบากในบางคร้ัง 
เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งค านึงถึงบุคคลหลายกลุ่ม ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่ง
ความตอ้งการขององคก์ร บุคลากร ลูกคา้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชน เป็นตน้ 

ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมของฝ่ายบริหารเป็นผลพลอยไดจ้ากวฒันธรรมขององคก์ร ซ่ึง
ครอบคลุมถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนด
แนวทางในการปฏิบติัตามความเห็นชอบของตน จากนั้นวฒันธรรมขององคก์รจะเป็นตวัก าหนดวา่
ควรจะปฏิบัติอย่างไร และมีกฎข้อใดบ้างท่ีได้รับการปฏิบัติตาม และหลีกเลียงหรือละเมิด 
นอกจากน้ีประธานขององค์กรมกัจะมีส่วนส าคญัในการก าหนดวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงความเป็น
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บุคคลส าคญัในองคก์รน้ีเอง ประธานองคก์รจึงมกัจะเป็นผูน้ าการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมในองคก์ร
ใหเ้ป็นตวัอยา่ง 

ปัจจยับางอยา่งอาจจะน ามาซ่ึงการประพฤติมิชอบในองคก์ร ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมกัจะมีผลต่อ
พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบติังานดว้ย บุคลากรอาจหลงผดิกระท าพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมโดย
ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าบางอยา่ง ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการกระท าดงักล่าวจะเป็นผลเสีย
ต่อเน่ืองไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนๆของส่ิงแวดลอ้มภายใน 

การก าจดัปัจจยักระตุน้สามารถน าไปสู่การก าจดัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้หมดไปจาก
องค์กรได ้ตวัอย่างเช่น องค์กรควรจะตั้งเป้าหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยยึดตาม
ลกัษณะความเป็นจริง การตั้งเป้าหมายอยา่งเหมาะสมนอกจากจะมีส่วนช่วยลดความกดดนัในการ
ท างานของบุคลากรแล้ว ยงัสามารถป้องกันการรายงานผลเกินความเป็นจริงของบุคลากร 
นอกจากน้ีการมีระบบควบคุมการรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ ก็สามารถเป็นส่วนป้องกันการ
ประพฤติมิชอบไดอี้กวธีิหน่ึงดว้ย 

การท่ีบุคลากรไดรั้บและเขา้ใจสารเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบัในการปฏิบติัหนา้ท่ีมิไดห้มายความ
ว่าบุคลากรทุกคนจะน าไปปฏิบติัตามเสมอ ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารท่ีจะลงมือ
กระท าเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคลากรทัว่ไป ผูท่ี้ละเมิดหรือไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ร
สมควรท่ีจะไดรั้บการลงโทษ นอกจากนั้นยงัควรมีช่องทางส่ือสารเพื่อให้บุคลากรไดร้ายงานการ
กระท าความผิด หรือความน่าสงสัยท่ีเกิดข้ึน และมีบทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีเพิกเฉยต่อการ
กระท าความผดิ  จากการศึกษาพบวา่บุคลากรมกัจะมีแนวความคิดเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ความเส่ียง
และการควบคุมตามท่ีฝ่ายบริหารไดแ้สดงให้เห็นเป็นตวัอยา่ง โดยแนวความคิดน้ีจะสามารถพฒันา
เป็นวฒันธรรมขององคก์รไดใ้นทา้ยท่ีสุด 
 
ทกัษะและระดับความสามารถ 

ระดบัความสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย ฝ่ายบริหารจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าองค์กรตอ้งการระดบัความสามารถระดบัไหน
ส าหรับการปฏิบติังานแต่ละหนา้ท่ี ซ่ึงในการตดัสินใจอาจจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนระหวา่งค่าใชจ่้าย
และระดบัความสามารถ ตวัอย่างเช่น องค์กรไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งว่าจา้งวิศวกรไฟฟ้าเพื่อมา
เปล่ียนหลอดไฟฟ้าเท่านั้น เป็นตน้ 

ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนดระดบัความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน
ในแต่ละหน้าท่ี ซ่ึงระดับทักษะและความสามารถข้ึนอยู่กับระดับสติปัญญา การฝึกฝนและ
ประสบการณ์ของบุคลากร ในบางคร้ังฝ่ายบริหารอาจจะต้องเลือกระหว่างความจ าเป็นในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ี และระดบัความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนของบุคลากร 
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ปรัชญาและแนวทางการท างานของผู้บริหาร 
ปรัชญาและแนวทางการท างานของผูบ้ริหาร มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของ

องคก์ร ตลอดจนประเภทของความเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ องคก์รท่ีประสบผลส าเร็จในการเผชิญ
กบัความเส่ียงมกัมีมุมมองในการบริหารความเส่ียงท่ีแตกต่างจากองค์กรท่ีตอ้งเผชิญกบัวิกฤติจาก
ความเส่ียง องคก์รท่ีมีการบริหารงานแบบไม่เป็นทางการอาจมีการบริหารงานโดยการพบปะสั่งการ
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากร ในขณะท่ีองค์กรท่ีมีการบริหารงานแบบเป็นทางการอาจจะ
ถือเอานโยบาย กฎเกณฑ์ ตวัวดัประสิทธิภาพ และการรายงายผลท่ีถูกตอ้งเป็นหลกัในการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

ปัจจัยอีกอย่างของปรัชญาและแนวทางการท างานของผูบ้ริหารคือ ลักษณะของการ
บริหารงาน ซ่ึงอาจเป็นไปในแนวทางอนุรักษนิ์ยมหรือเป็นแบบการบริหารเชิงรุก เป็นตน้ 

ทศันคติและแนวทางในการปฏิบติังานประจ าวนัของฝ่ายบริหารยอ่มมีผลต่อปรัชญาความ
เส่ียงขององค์กรและระดับความเส่ียงท่ีองค์กรต้องการ ตวัอย่างเช่น การบริหารงานแบบไม่มี
หลกัการอาจน าองค์กรไปเผชิญกบัระดบัความเส่ียงท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ
มิไดห้มายความวา่องคก์รจะตอ้งหลีกเลียงท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงเสมอไป แต่จะเป็นส่ิงท่ีสามารถ
เพิ่มความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนงานและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรจะช่วยน าไปสู่โอกาส
ทางธุรกิจซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งการ 
 
โครงสร้างขององค์กร 

โครงสร้างขององค์กรเป็นหลกัในการวางแผน การด าเนินกิจกรรมการควบคุมและการ
ติดตามผลของกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร โครงสร้างขององค์กรหมายความรวมถึงการระบุ
ขอบเขตอ านาจและความรับผิดชอบ และการก าหนดช่องทางรายงานผลท่ีเหมาะสม ตวัอย่างเช่น 
เจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายในควรจะมีส่วนส าคญัในการบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์รและสามารถ
ติดต่อกบัผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างอิสระ นอกจากน้ีประธานคณะ
ตรวจสอบควรมีการรายงานผลการตรวจสอบมอบให้แก่องคก์ร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กิจกรรมการตรวจสอบภายในและยงัเป็นการท าหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์ด้วย องค์กรควรมีการ
พฒันาโครงสร้างของตนให้เหมาะสมกับความตอ้งการ ซ่ึงอาจกระท าในลักษณะของการรวบ
อ านาจ การกระจายอ านาจ การปกครองโดยตรง หรือการปกครองแบบเป็นโครงข่าย เป็นตน้ 

ความเหมาะสมในโครงสร้างของแต่ละองคก์รข้ึนอยูก่บัขนาดและกิจกรรมขององคก์รนั้นๆ 
โครงสร้างขององค์กรท่ีมีความสลบัซับซ้อนและมีการรายงานผลและการระบุหน้าท่ีรับผิดชอบ
อยา่งเป็นทางการอาจเหมาะสมกบัองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีหน่วยงานยอ่ยจ านวนมาก ซ่ึงโครงสร้างท่ี
สลับซับซ้อนเช่นน้ีอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการท างานส าหรับองค์กรขนาดเล็ก ทั้ งน้ีไม่ว่า
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โครงสร้างขององค์กรจะเป็นเ ช่นไร ความส าคัญอยู่ ท่ีองค์กรจะต้องสามารถด า เ นินกิจ
กรรมการบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ี และสามารถท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้
 
การมอบหมายอ านาจและความรับผดิชอบ 

การมอบหมายอ านาจและความรับผิดชอบในองค์กร หมายถึง ระดับอ านาจและการ
สนบัสนุนท่ีคณะท างานหรือบุคลากรพึงจะไดรั้บในการปฏิบติัหน้าท่ีและแกไ้ขปัญหาต่างๆ การ
มอบหมายอ านาจและความรับผดิชอบมีความเก่ียวขอ้งกบันโยบายการด าเนินงาน ระดบัความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

บางองค์กรมีการมอบหมายอ านาจในการตดัสินใจให้กบัพนักงานระดบัล่างหรือระดับ
ปฏิบติังาน ซ่ึงจะเป็นการลดขั้นตอนในการท างาน ก าจดัข้อผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังาน และเพิ่มความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ การมอบอ านาจและความไวว้างใจให้แก่บุคลากรยงั
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิดริเร่ิม แต่ทั้งน้ีความคิดริเร่ิมดงักล่าวตอ้งอยู่ในขอบเขตท่ี
เหมาะสม การมอบหมายอ านาจ คือ การลดการควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ีจากส่วนกลางและกระจาย
อ านาจการตดัสินใจไปยงัหน่วยงานระดบัล่าง ตวัอยา่งของการมอบหมายอ านาจ เช่น การให้อิสระ
แก่พนกังานในการก าหนดราคาขายปลีกสินคา้ การต่อรองสัญญา หรือมีส่วนในการตดัสินใจร่วม
ลงทุน เป็นตน้ 

ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงในการมอบหมายอ านาจคือ ควรมอบอ านาจเฉพาะในขอบเขตท่ี
พอเพียงต่อการบรรลุวตัถุประสงค์เท่านั้น เพื่อให้มัน่ใจว่าประโยชน์ท่ีจะไดรั้บนั้นคุม้ค่ากบัความ
เส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน 

ขอ้ควรระวงัอีกประการหน่ึงคือตอ้งมัน่ใจวา่บุคลากรทุกคนเขา้ใจวตัถุประสงคข์ององคก์ร
เป็นอย่างดี นอกจากน้ีบุคลากรจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนต่อ
การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 
การเพิ่มอ านาจให้กบับุคลากรอาจเป็นผลมาจากความพยายามท่ีจะลดความซับซ้อนในโครงสร้าง
ขององค์กร ซ่ึงจุดประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจต่างๆ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่ง และยงัเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจากองคก์ร
อีกดว้ย การเพิ่มอ านาจการตดัสินใจให้กบับุคลากรอาจจะท าให้องคก์รมีความตอ้งการบุคลากรท่ีมี
ทกัษะและความสามารถสูงข้ึน นอกจากน้ีองค์กรยงัมีความตอ้งการการตรวจสอบจากฝ่ายบริหาร
เพื่อท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขการตดัสินใจของบุคลากรไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็นอีกดว้ย  อน่ึงการ
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มอบหมายอ านาจในการตดัสินใจให้แก่บุคคลากรเพิ่มข้ึนอาจมีส่วนท าให้องค์กรต้องเผชิญกับ
ผลลพัธ์ท่ีไมพ่ึงประสงคเ์พิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 
การท่ีบุคลากรตระหนกัวา่ตนเองไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจจากฝ่ายบริหารมีอิทธิพลอยา่งมาก
ต่อส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร กรณีเดียวกนัน้ีสามารถน าไปกล่าวไดก้บัการท่ีประธานบริหารไดรั้บ
ความไวว้างใจใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบต่อกิจกรรมทุกอยา่งในองคก์รเช่นเดียวกนั 
 
นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รซ่ึงประกอบดว้ยการคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม 
การประเมินผล การให้ค  าปรึกษา ตลอดจนการเล่ือนต าแหน่งและการเลิกจา้ง เป็นการส่งสารอยา่ง
หน่ึงเพื่อใหบุ้คลากรทราบถึงความคาดหวงัเก่ียวกบัจริยธรรมในการท างานและระดบัความสามารถ
ท่ีเป็นท่ีตอ้งการ การท่ีองคก์รคดัเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจากระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน ความส าเร็จในหน้าท่ีการงานท่ีผ่านมา และพฤติกรรมทางดา้นจริยธรรม แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจจริงขององคก์รในการเลือกสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีการฝึกฝนอบรมบุคลากร
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงพฤติกรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรทางหน่ึง การ
โยกย้ายหน้า ท่ีและการเ ล่ือนต าแหน่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรเห็นความส าคัญใน
ความกา้วหนา้ทางอาชีพของบุคลากร นอกจากน้ีการมอบเงินปันผลให้แก่พนกังานยงัเป็นแรงจูงใจ
ในการพฒันาศกัยภาพของตนใหสู้งข้ึนดว้ย ทา้ยท่ีสุดองคก์รควรส่ือสารให้บุคลากรทราบวา่องคก์ร
จะไม่ยอมรับการละเมิดหรือการละเลยการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์รอยา่งเด็ดขาด 

การท่ีบุคลากรมีการฝึกฝนเรียนรู้อยูเ่สมอ ท าใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงของ
องค์กรและความเส่ียงชนิดใหม่ท่ีอาจตอ้งเผชิญได ้การศึกษาและหมัน่หาประสบการณ์จะช่วยให้
บุคลากรปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการท่ีองค์กรว่าจา้ง
บุคลากรท่ีมีความสามารถและให้เขา้รับการฝึกฝนอบรมเพียงคร้ังเดียวจึงไม่เพียงพอ องค์กรควร
ตอ้งตระหนกัวา่การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีไม่มีทางส้ินสุด 
 
ความแตกต่างของส่ิงแวดล้อม 

ส่ิงแวดล้อมภายในของหน่วยงานหรือแผนกต่างๆในองค์กรย่อมมีความแตกต่างกนัไป
เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานนั้นๆ ตลอดจนแนวทาง
การบริหารและทศันคติ เป็นต้น เน่ืองจากผูบ้ริหารแต่ละคนย่อมมีวิธีการบริหารหน่วยงานของ
ตนเองแตกต่างกนัออกไป จึงเป็นเร่ืองยากท่ีแต่ละหน่วยงานภายในองคก์รจะมีส่ิงแวดลอ้มภายในท่ี
เหมือนกนั ดงันั้นจึงมีความส าคญัท่ีองค์กรจะตอ้งตระหนกัถึงผลของความแตกต่างเหล่าน้ีต่อการ
บริหารความเส่ียงในองคก์รดว้ย 
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ส่ิงแวดลอ้มภายในท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีความเหมาะสมอาจน าไปสู่ผลกระทบร้ายแรง เช่น 
การขาดทุน การเสียภาพพจน์หรือความตกต ่าขององคก์ร เป็นตน้ 
 
บริษัทธุรกิจด้านพลังงานแห่งหน่ึงได้รับการคาดหมายว่าน่าจะประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
เน่ืองจากบริษัทแห่งนีป้ระกอบด้วยฝ่ายบริหารท่ีเป็นท่ียอมรับ คณะกรรมการท่ีน่านับถือ แผนงาน
ช้ันยอด ระบบการควบคุมท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างดี ตลอดจนนโยบายท่ีชัดเจน แต่ปรากฏว่า
บริษัทแห่งนีก้ลับมีส่ิงแวดล้อมภายในท่ีไม่เหมาะสม ผู้บริหารขององค์กรปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
และคณะกรรมการบริษัทกเ็พิกเฉยต่อพฤติกรรมเหล่านี ้นอกจากนั้นยังพบการบิดเบือนข้อมูลจาก
รายงานผลประกอบการอีกด้วย ท้ายท่ีสุดบริษัทแห่งนีจึ้งต้องประสบกับความล้มเหลว และล้มเลิก
กิจการไปในท่ีสุด 
 

การบริหารองคก์รท่ีดีของผูบ้ริหารมิใช่เป็นเพียงการออกค าสั่งให้บุคลากรใตบ้งัคบับญัชา
ปฏิบติัตามเท่านั้น แต่ผูบ้ริหารเองจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีเหมาะสมแก่บุคลากรดว้ย 
 
ภาพประกอบท่ี 3.1 แสดงองคป์ระกอบส าคญัของ ส่ิงแวดล้อมภายใน ดงัท่ีไดก้ล่าวในบทน้ี 
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ภาพประกอบที ่3.1 

 

ส่ิงแวดล้อมภายใน 
ปรัชญาการ
บริหารความ

เส่ียง 

ระดบัความ
เส่ียงทีต้่องการ 

วฒันธรรม
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ระดบั
จริยธรรมและ
ความซ่ือสัตย์ 

ทกัษะและ
ความสามารถ
ของบุคลากร 

 คุณค่า 
 ส่ือสารดว้ย

ถอ้ยค าและ
แบบอยา่ง 

 คุณค่า 
 เชิงคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 เช่ือมโยง

กบั
แผนงาน 

 เป็นอิสระ 
 อยูใ่น

หนา้ท่ี 
 มีส่วนร่วม 

 เป็นอิสระ 
 อยูใ่น

หนา้ท่ี 
 มีส่วนร่วม 

 มาตรฐาน
พฤติกรรม 

 ขอ้บงัคบั 
 แบบอยา่ง

จาก CEO 
 ปัจจยั

กระตุน้ 

 ความรู้ 
 ทกัษะ 
 การ

แลกเปล่ียน 

ปรัชญาและแนว
ทางการท างาน
ของผู้บริหาร 

โครงสร้างองค์กร 
การมอบหมาย
อ านาจความ
รับผดิชอบ 

นโยบายและการ
บริหารทรัพยากร

บุคคล 

ความแตกต่างของ
ส่ิงแวดล้อม 

 อยา่งเป็นและ
ไม่เป็นทางการ 

 เชิงอนุรักษนิ์ยม 
vs เชิงรุก 

 สอดคลอ้ง 

 สายการรายงาน 
 การรวมอ านาจ/

การกระจาย
อ านาจ 

 โครงข่าย/
หนา้ท่ี/สถานท่ี 

 มอบหมาย
อ านาจ 

 ความไวว้างใจ 

 คดัเลือก 
 ฝึกฝน 
 การตอบแทน 
 หลกัการ/

แรงจูงใจ 

 ความตอ้งการ
ของฝ่ายบริหาร 

 การตดัสิน
คุณค่า 

 รูปแบบการ
บริหาร 

 
การก าหนดวตัถุประสงค ์

 
การระบุเหตุการณ์ 

 
การประเมินความเส่ียง 

 
การตอบสนองต่อความเส่ียง 

 
กิจกรรมการควบคุม 

 
ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
การติดตามผล 
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4. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objecting Setting) 
ทุกองค์กรล้วนต้องเผชิญกับความเส่ียงท้ัง

จากภายในและภายนอกองค์กร ก่อนท่ีองค์กรจะ
สามารถระบุสาเหตุของความเส่ียง ตลอดจน
ประเมินความเส่ียงและตอบสนองต่อความเส่ียงได้
นั้น จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการก าหนด
วตัถปุระสงค์เสียก่อน การก าหนดวัตถปุระสงค์อยู่
ในระดับขัน้ตอนของการก าหนดแผนงาน โดยจะ
เป็นส่ิงท่ีก าหนดมาตรฐานของการด าเนินงาน การ
รายงานผล และความสอดคล้องต่อกฎข้อบังคับ
ต่างๆ  วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดขึน้จะต้องสอดคล้อง
กับระดับความเส่ียงท่ีองค์กรต้องการ ซ่ึงกจ็ะมีผล
ต่อระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 

การก าหนดวตัถุประสงคเ์ป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้ก่อนท่ีองคก์รจะสามารถระบุเหตุการณ์ความ
เส่ียง ตลอดจนประเมิน และตอบสนองต่อความเส่ียงนั้นๆ ฝ่ายบริหารจะใชว้ตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการระบุความเส่ียงและด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นในการบริหารความเส่ียง 
 
วตัถุประสงค์ด้านแผนงาน 

ทุกองคก์รมกัมีเป้าหมายในการด าเนินงานของตนอยา่งกวา้งๆ และเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
น้ี ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีก าหนดวตัถุประสงคด์า้นแผนงาน ตลอดจนวางแผนและก าหนดวตัถุประสงค์
ดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่องคก์ร ในขณะท่ีเป้าหมายและวตัถุประสงคด์า้นแผนงานขององคก์ร
มกัจะไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง แต่แผนงานและวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ สามารถปรับเปล่ียน
ไปไดโ้ดยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆจากทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

วตัถุประสงคด์า้นแผนงานเป็นเป้าหมายระดบัสูง และมีส่วนสนบัสนุนเป้าหมายโดยรวม
ขององคก์ร วตัถุประสงคด์า้นแผนงานจะเป็นตวัสะทอ้นถึงความพยายามของฝ่ายบริหารในการน า
ผลประโยชน์มาสู่องคก์ร 

ฝ่ายบริหารจะตอ้งสามารถระบุความเส่ียงจากการน าวธีิต่างๆมาใชเ้พื่อการบรรลุ
วตัถุประสงค ์เทคนิคทั้งหลายในการระบุเหตุการณ์และการประเมินความเส่ียง ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป
ในบทน้ี สามารถน าไปใชไ้ดใ้นขั้นตอนการก าหนดแผนงาน ซ่ึงเป็นการใชเ้ทคนิคการบริหารความ
เส่ียงในการก าหนดแผนงานและวตัถุประสงคข์ององคก์รนัน่เอง 
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ภาพประกอบท่ี 4.1 แสดงตวัอยา่งเป้าหมาย แผนงาน และวตัถุประสงคข์ององคก์รแห่งหน่ึง 
 

ภาพประกอบที ่4.1 
 

เป้าหมาย  - เพ่ือท่ีจะให้บริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้
ง่ายแก่ชุมชนในราคาท่ีเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ด้านแผนงาน - เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดหรือขนาด

รองลงมาในตลาดเมืองขนาดกลาง 
 - ถกูจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในด้านคุณภาพของผู้ให้บริการทางการ

แพทย์ 
 - เป็นท่ีรู้จักในฐานะผู้น าทางด้านคุณภาพและราคา 
 
แผนงาน - สามารถอ้างอิงกับโรงพยาบาลในตลาดเป้าหมายท่ีบริษัทไม่มี

ส่วนร่วมในการแข่งขนั 
 - ควบรวมกิจการท่ีมีคุณภาพแต่มีผลการด าเนินงานต า่กว่า

มาตรฐาน 
 - จัดให้มีการร่วมเป็นเจ้าของหรือแบ่งปันผลก าไรเพ่ือดึงดูด

มนัสมองทางการแพทย์ 
 - พัฒนาการตลาดส าหรับตลาดเป้าหมายขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ 
 - น าระบบภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพไปใช้ในการบริหาร

และการควบคุมรายจ่าย 
- เป็นผู้น าในด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ในด้านสุขภาพ 

 
วัตถุประสงค์ทีเ่กี่ยวข้อง  

- ด้านการด าเนินงาน - เจรจากับผู้น าทางด้านสถานพยาบาลสิบแห่งและสามารถสร้าง
ข้อตกลงให้ได้กับสองแห่งภายในปีนี ้
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 - ก าหนดสถานพยาบาลเป้าหมายอ่ืนๆอีกสิบแห่งใน
กลุ่มเป้าหมายและด าเนินข้อตกลงให้แล้วเสร็จให้ได้อย่างน้อยห้า
แห่งภายในป้ีนี ้

 -ระบุความต้องการและแรงจูงใจของบุคลากรผู้มีความสามารถ
สูงอย่างน้อยหน่ึงคนในแต่ละสาขาในตลาดเป้าหมายขนาดใหญ่
ห้าแห่งภายในปีนี ้

 - ก าหนดกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้น าทางธุรกิจในตลาดเพ่ือ
รับทราบความต้องการ 

 - พัฒนาโครงสร้างทางเลือกส าหรับลูกค้าธุรกิจ 
 - พัฒนาระเบียบวิธีท่ีจะน าไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาลท่ีควบรวมได้อย่างทันท่วงที 
 - ตระเตรียมขัน้ตอนในการโยกย้ายฐานข้อมลูจากระบบปัจจุบัน 
 - น าระบบท่ีสามารถใช้ได้ผลในสถานประกอบการใหม่เพ่ือเป็น

แบบอย่างส าหรับสถานท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
 
- ด้านการรายงานผล - จัดให้มีระบบการรายงานผลประสิทธิภาพในการบริหารงานใน

สถานประกอบการแห่งใหม่ให้ได้ภายในส่ีวนัท าการหลังจาก
ส้ินสุดแต่ละเดือน 

 - ก าชับพนักงานให้ท ารายงายการปฏิบัติหน้าท่ีต่อฝ่ายบริหาร
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

 - จัดท าระบบการรายงานผลท่ีมีความถกูต้องเพ่ือรายงานแก่
บุคคลภายนอก 

- ด้านความสอดคล้อง - จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะเพ่ือให้การสนับสนุนและประสานงาน
กับหน่วยงานอ่ืนๆ 

 - พัฒนาระบบการท างานเก่ียวกับการบริการทางการแพทย์ การ
ใช้ยา 

 - ทบทวนนโยบายของสถานพยาบาลและน าไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายสาธารณสุข 
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วตัถุประสงค์ทีเ่กีย่วข้อง 
การก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีส่วนช่วยสนับสนุนและมีความสอดคล้องกบั

แผนงานท่ีวางไว ้มีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร หลงัจากได้ให้ความส าคญักับ
แผนงานและวตัถุประสงค์ระดับแผนงานแล้วองค์กรก็พร้อมท่ีจะพฒันาวตัถุประสงค์ด้านการ
ด าเนินงานไดต่้อไป 

หลงัจากมีการก าหนดวตัถุประสงค์ระดบัองค์กรแลว้ องคก์รจะตอ้งสามารถระบุปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์เหล่านั้น ปัจจยัเหล่าน้ีมกัมาจากองค์กร หน่วยงาน และ
บุคลากรทั้งหลายขององคก์รนัน่เอง ฝ่ายบริหารควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพ
ในการท างาน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

วตัถุประสงค์ขององค์กรจะตอ้งสามารถเขา้ใจได้ง่ายและประเมินผลได้ ในการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพบุคลากรทุกระดบัจะตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงค์ ตลอดจนเป้าหมายหรือ
ความตอ้งการขององคก์ร และทราบถึงวธีิการประเมินเป้าหมายต่าง ๆ เหล่านั้นอยา่งถ่องแท ้
 
ประเภทของวัตถุประสงค์ทีเ่กีย่วข้อง 
วตัถุประสงคข์ององคก์รสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน - หมายถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์ร 

รวมถึงผลก าไรและปริมาณของทรัพยากรท่ีองค์กรสามารถควบคุมได ้วตัถุประสงค์ดา้นน้ีมี
ความแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการของฝ่ายบริหาร และตามโครงสร้างองคก์ร 

 วตัถุประสงค์ด้านการรายงานผล - หมายถึงความน่าเช่ือถือของการรายงานผล ซ่ึงประกอบดว้ย
การรายงานผลต่อภายในและภายนอกองคก์ร 

 วตัถุประสงค์ด้านความสอดคล้อง - หมายถึง ความสอดคลอ้งต่อกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ี
มีผลบงัคบัใชต่้อการด าเนินงานขององคก์ร วตัถุประสงค์ประเภทน้ีอาจข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอก 
เช่น กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ และมกัจะมีความคลา้ยคลึงกนัในหลายองคก์ร 

วตัถุประสงค์จ  าเพาะบางอย่างมีความแตกต่างกนัไปตามประเภทขององค์กร เช่นองค์กร
ดา้นหลกัทรัพย ์อาจจะตอ้งการประเมินวตัถุประสงคข์องตนเป็นรายวนั ส่วนองคก์รประเภทอ่ืนอาจ
ท าเป็นรายไตรมาส เป็นตน้ วตัถุประสงคท่ี์องคก์รตอ้งรายงานต่อสาธารณชนมกัเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามกฎข้อบังคับต่างๆในการด าเนินงาน ดังนั้ นจึงสามารถจัดวตัถุประสงค์ประเภทน้ีเป็น
วตัถุประสงคด์า้นความสอดคลอ้งนัน่เอง 

วตัถุประสงคด์า้นการด าเนินงานข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ การตดัสินใจ และแนวทางของฝ่าย
บริหาร ซ่ึงวตัถุประสงคป์ระเภทน้ีจะมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละองคก์ร และมกัจะถูกก าหนด
โดยขอ้มูลท่ีองคก์รไดรั้บ ระดบัความสามารถ และระดบัจริยธรรมของผูก้  าหนดวตัถุประสงค ์ดว้ย
เหตุน้ีเองจึงไม่มีหลกัการตายตวัในการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์มีความเหมาะสมส าหรับทุกองคก์ร 
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วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน 

วตัถุประสงค์ดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ขององคก์ร ประกอบดว้ยวตัถุประสงคย์อ่ยส าหรับการปฏิบติังานท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ดา้นการด าเนินงานจะตอ้งเป็นเสมือนภาพสะทอ้นให้เห็นถึงส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ ตลอดจน ประเภทและหน้าท่ีขององค์กร ฝ่ายบริหารจะต้องมัน่ใจว่า
วตัถุประสงคไ์ดถู้กก าหนดข้ึนโดยยึดหลกัความเป็นจริง และมีวิธีท่ีจะสามารถวดัความสัมฤทธิผล
ของวตัถุประสงค์เหล่านั้นได ้การก าหนดวตัถุประสงค์และวตัถุประสงค์ย่อยด้านการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนเป็นพื้นฐานส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร วตัถุประสงค์ด้านการ
ด าเนินงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัการทรัพยากรได ้ดงันั้นหากไม่มีความชดัเจนในการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ หรือวตัถุประสงค์ไม่เป็นท่ีเข้าใจแล้ว องค์กรอาจเผชิญกับการสูญเสีย
ทรัพยากรไปอยา่งเปล่าประโยชน์  
 
วัตถุประสงค์ด้านการรายงานผล 

การรายงานผลท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์และถูกตอ้งให้แก่
ฝ่ายบริหารเพื่อน าไปใช้ประกอบในการบริหารงาน นอกจากน้ีการรายงานผลยงัมีส่วนช่วยในการ
ตดัสินใจ และการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรอีกด้วย ตวัอย่างของการรายงานผล ไดแ้ก่ 
รายงานทางการตลาด รายงานการขายสินค้า รายงานคุณภาพสินค้า รายงานความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ การรายงานผลท่ีมีความน่าเช่ือถือยงัสามารถเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ฝ่ายบริหารจาก
การตรวจสอบขององค์กรภายนอกอีกด้วย ตวัอย่างของการรายงานผลดังกล่าว เช่น รายงาน
สถานการณ์ทางการเงินขององคก์ร เป็นตน้ 
 

วัตถุประสงค์ด้านความสอดคล้อง 
การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและเคารพ

ต่อกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆท่ีมีผลบงัคบัใช้ ตวัอย่างของกฎหมายและขอ้บงัคบัเหล่าน้ี ได้แก่ 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัตลาดและราคาสินค้า กฎหมายภาษี กฎหมายส่ิงแวดล้อม กฎหมายสวสัดิการ
ลูกจา้ง หรือกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ เป็นตน้ กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีมีผลบงัคบัใชจ้ะเป็น
ตวัก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าด้านการด าเนินงานและด้านพฤติกรรม การด าเนินงานขององค์กรท่ี
สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบั จะมีผลต่อภาพลกัษณ์อนัดีขององค์กรต่อสังคมและมุมมอง
ของบุคคลภายนอก 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างวัตถุประสงค์  
วตัถุประสงคป์ระเภทหน่ึงอาจมีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนสนบัสนุนวตัถุประสงคป์ระเภท

อ่ืนๆ  ซ่ึงบางคร้ังการแบ่งประเภทของวตัถุประสงค์ก็ข้ึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น การ
รายงานข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือแก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการบริหารงานและปฏิบติัหน้าท่ี  อาจ
จดัเป็นการสนบัสนุนวตัถุประสงคท์ั้งดา้นการด าเนินงาน และดา้นการรายงานผล การรายงานขอ้มูล
ด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กรต่อภาครัฐ ก็อาจจัดให้อยู่ในการส่งเสริมวตัถุประสงค์ด้านความ
สอดคลอ้ง เป็นตน้ 

บางองคก์รอาจแบ่งประเภทของวตัถุประสงค์แตกต่างออกไปจากท่ีกล่าวมา เช่นอาจมีการ
ก าหนดวตัถุประสงคด์า้นการควบคุมทรัพยากร ซ่ึงวตัถุประสงค์ประเภทน้ีอาจมีความเหล่ือมล ้ากบั
วตัถุประสงค์ดา้นการด าเนินงาน การควบคุมทรัพยากรคือการรักษาทรัพยากรมิให้สูญเสียไปโดย
เปล่าประโยชน์ องค์กรจึงตอ้งเคร่งครัดต่อการตดัสินใจหรือต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากร ซ่ึง
การกระท าเช่นน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นปัจจยัของวตัถุประสงค์ดา้นการด าเนินงานอยา่งหน่ึงนัน่เอง ใน
ขณะเดียวกันหากมีข้อกฎหมายใดท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมทรัพยากรขององค์กร ก็อาจจัด
วตัถุประสงคป์ระเภทน้ีใหเ้ป็นวตัถุประสงคด์า้นความสอดคลอ้งได ้
 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

การก าหนดวตัถุประสงค์เป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหน่ึงของการบริหารความเส่ียงใน
องค์กร ซ่ึงวตัถุประสงค์อาจสามารถแบ่งออกได้ตามระดบัความส าคญัและความจ าเป็น ถึงแม้
องคก์รควรจะมีหลกัประกนัในการบรรลุวตัถุประสงค ์แต่ก็ไม่จ  าเป็นเสมอไป 

การบริหารความเส่ียงภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นหลักประกนัในการ
บรรลุวตัถุประสงค์ด้านการรายงานผลและด้านความสอดคล้อง เน่ืองจากวตัถุประสงค์ทั้งสอง
ประเภทอยูภ่ายใตค้วามควบคุมขององคก์รเอง ซ่ึงหมายความวา่เม่ือองคก์รไดก้ าหนดวตัถุประสงค์
ต่างๆแลว้ องคก์รสามารถควบคุมการด าเนินงานของตนเพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั้นได ้

ทั้งน้ีวตัถุประสงคด์า้นการด าเนินงานมีความแตกต่างไปจากวตัถุประสงคท์ั้งสองประเภท
ข้างต้น องค์กรอาจจะปฏิบติังานได้ตามเป้าหมายทุกอย่างท่ีก าหนดไว ้แต่อาจไม่เพียงพอท่ีจะ
สามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนได ้ดงันั้นการบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นการด าเนินงานจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ภายนอกอ่ืนๆอีก เช่น การเปล่ียนแปลงรัฐบาล สภาพอากาศ หรือทุกๆอย่างท่ีองค์กรไม่สามารถ
ควบคุมได้นั่นเอง ทั้ งน้ีองค์กรสามารถน าความน่าจะเป็นของปัจจัยท่ีอาจขัดขวางการบรรลุ
วตัถุประสงค์เขา้ไปร่มพิจารณาในขั้นตอนการก าหนดวตัถุประสงค์ไดด้ว้ย อน่ึงการท่ีปัจจยัต่างๆ
เหล่านั้นไม่เกิดข้ึน ก็ไม่ไดห้มายความวา่องคก์รจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้สมอไป 
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การบริหารความเส่ียง ท่ีเ ก่ียวกับการด า เนินงานขององค์กรมักมุ่ง เน้นเ ก่ียวกับการพัฒนา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายต่างๆภายในองคก์ร การระบุปัจจยัความส าเร็จและ
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความเส่ียง การควบคุม การ
รายงานผลการด าเนินงาน และการบริหารความเส่ียงสามารถเป็นหลกัประกนัให้แก่ฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการขององคก์ร ท่ีจะตระหนกัถึงทิศทางขององคก์รต่อวตัถุประสงคท์ั้งหลายท่ีไดก้ าหนด
ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ทีเ่ลอืก 

ระหว่างขั้นตอนของบริหารความเส่ียงในองค์กร ฝ่ายบริหารจะตอ้งมัน่ใจว่าองค์กรได้
คดัเลือกวตัถุประสงค์ท่ีมีความเหมาะสม และได้พิจารณาแล้วว่าวตัถุประสงค์เหล่านั้นมีส่วน
สนบัสนุนแผนงานและเป้าหมายขององค์กร วตัถุประสงค์ขององค์กรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบั
ความเส่ียงท่ีองค์กรตอ้งการ มิเช่นนั้นแล้วองค์กรอาจจะไม่ยินดีท่ีจะเผชิญกบัระดบัความเส่ียงท่ี
จ  าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั้น การบริหารความเส่ียงไม่ไดก้  าหนดวา่คณะกรรมการและ
ฝ่ายบริหารจะตอ้งเลือกวตัถุประสงคอ์ยา่งไร เพียงแต่เสนอขั้นตอนท่ีช่วยช้ีแนะแนวทางในการเลือก
วตัถุประสงคท่ี์เหมาะสมต่อเป้าหมายและแผนงานขององคก์ร ตลอดจนมีความสอดคลอ้งกบัระดบั
ความเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งการนัน่เอง 
 
ระดับความเส่ียงทีต้่องการ 
ระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการซ่ึงถูกก าหนดโดยฝ่ายบริหารและทบทวนโดยคณะกรรมการบริหาร เป็น
แนวทางในการวางแผนงานขององค์กร องค์กรอาจนิยามระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการว่าเป็นระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้ม่ือพิจารณาการเจริญเติบโต ความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ องคก์รท่ี
ไม่หวงัผลก าไรอาจนิยามความเส่ียงท่ีตอ้งการว่าเป็นระดบัของความเส่ียงท่ีตนยินดียอมรับเพื่อ
ผลประโยชน์ของสมาชิก 

ระดบัความเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัแผนงานขององค์กร โดยทัว่ไปมกัมี
หลายวิธีท่ีสามารถน าไปสู่เป้าหมายอย่างหน่ึงได ้ซ่ึงแต่ละวิธีจะน ามาซ่ึงความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั 
การบริหารความเส่ียงสามารถช่วยฝ่ายบริหารในการก าหนดแผนงานให้สอดคลอ้งกบัระดบัความ
เส่ียงท่ีตอ้งการ ซ่ึงถา้หากระดบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการแผนงานหน่ึงไม่สอดคลอ้งกบัระดบัความ
เส่ียงท่ีตอ้งการแลว้ แผนงานนั้นสมควรไดรั้บการทบทวนอีกคร้ัง 

ระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการขององคก์รมกัจะถูกสะทอ้นออกมาในรูปของแผนงานซ่ึงจะเป็น
แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรขององคก์รอีกทอดหน่ึง ฝ่ายบริหารเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากรให้กบั
หน่วยงานต่างๆ โดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการและแผนงานของแต่ละหน่วยงานท่ี
สามารถน าไปสู่ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัทรัพยากรท่ีใชไ้ป นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัมีหนา้ท่ี
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เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน บุคลากร การปฏิบติังาน และโครงสร้างองคก์ร ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัเพื่อการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จและอยูภ่ายในระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการ 
 
ระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้ 
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้คือระดับของความผนัแปรท่ียอมรับได้เม่ือเทียบกับการบรรลุ
วตัถุประสงค์ ในการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดฝ่้ายบริหารตอ้งพิจารณาความส าคญัของ
วตัถุประสงคแ์ละปรับระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้ห้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการ การ
ด าเนินงานภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ท าให้ฝ่ายบริหารมัน่ใจได้ว่าการด าเนินงานของ
องคก์รอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการ และเป็นการเพิ่มความมัน่ใจในการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์รดว้ย 
 
บริษัทแห่งหน่ึงมีเป้าหมายในการส่งสินค้าตรงเวลาท่ีร้อยละ 98 โดยมีระดับความผันแปรอยู่ในช่วง
ร้อยละ 97-100 และมีเกณฑ์ท่ียอมรับได้อยู่ ท่ีร้อยละ 75 นอกจากนีบ้ริษัทมีขอบเขตช่วงเวลาในการ
ตอบค าร้องเรียนของลูกค้าภายใน 24 ช่ังโมง แต่ค าร้องเรียนไม่เกินร้อยละ 25 อาจได้รับค าตอบ
ภายใน 24-36 ช่ัวโมงกไ็ด้ 
 
ภาพประกอบท่ี 4.2 แสดงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ การก าหนดวตัถปุระสงค์ ดงัท่ีไดก้ล่าวในบทน้ี 
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ภาพประกอบที ่4.2 
 

 

ส่ิงแวดลอ้มภายใน 

 

 

การก าหนดวตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงค์ด้าน
แผนงาน 

วตัถุประสงค์ที่
เกีย่วข้อง 

วตัถุประสงค์ที่
เลอืก 

ระดบัความเส่ียงที่
ต้องการ 

ระดบัความเส่ียงที่
ยอมรับได้ 

 เป้าหมาย
ระดบัสูง 

 สนบัสนุน
เป้าหมาย 

 แผนงาน
ทางเลือก 

 ดา้นการ
ด าเนินงาน 

 ดา้นการรายงาน
ผล 

 ดา้นความ
สอดคลอ้ง 

 ดา้นการจ ากดั
ทรัพยากร 

 สอดคลอ้งและ
สนบัสนุน 

 การตดัสินใจ
ของฝ่ายบริหาร 

 การเติบโต 
ความเส่ียง และ
ผลตอบแทน 

 การจดัสรร
ทรัพยากร 

 บุคลากร 
ขั้นตอนปฏิบติั 
และโครงสร้าง
ภายใน 

 ระดบัท่ียอมรับ
ได ้

 หน่วยการ
ประเมิน
วตัถุประสงค ์

 

 

การระบุเหตุการณ์ 

 

 

การประเมินความเส่ียง 
 

 

การตอบสนองต่อความเส่ียง 
 

 

กิจกรรมการควบคุม 

 

 

ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 

การติดตามผล 
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5. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
 ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีระบุเหตุการณ์ปัจจัยท่ีอาจมี

ผลต่อความสามารถขององค์กรในการด าเนินการตาม
แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ เหตุการณ์ท่ีอาจน ามาซ่ึงผลเสีย หรือความ
เสียหายเรียกว่าความเส่ียงซ่ึงฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีประเมิน
และตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 
เหตุการณ์ท่ีน ามาซ่ึงผลดีหรือประโยชน์และสามารถ
หักล้างกับผลเสียได้เรียกว่าโอกาส ฝ่ายบริหารต้อง
สามารถน าโอกาสท่ีได้รับกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ในขัน้ตอนการก าหนดแผนงานและการก าหนด
วตัถปุระสงค์ ปัจจัยต่างๆท้ังจากภายในและภายนอก
องค์กรล้วนเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากได้
ระบุเหตุการณ์แล้วฝ่ายบริหารต้องพิจารณาภาพรวมของ
ท้ังองค์กรให้สอดคล้องกับขอบเขตการด าเนินงานของ
องค์กรและระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
 
เหตุการณ์ 

เหตุการณ์หมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากแหล่งภายในหรือภายนอก ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนงานและต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์เหตุการณ์สามารถน ามาซ่ึง
ผลดี ผลเสีย หรือทั้งสองอยา่งก็ได ้

ในขั้นตอนของการระบุเหตุการณ์ ฝ่ายบริหารควรพิจารณาถึงหลกัแห่งความไม่แน่นอน 
องค์กรไม่สามารถทราบล่วงหน้าไดว้่าเหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนหรือเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะมีผลกระทบ
อยา่งไร ฝ่ายบริหารจึงตอ้งพิจารณาขอบเขตของเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดท้ั้งจากปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก โดยไม่ตอ้งสนใจวา่เหตุการณ์นั้นจะใหผ้ลดีหรือผลเสีย 

ระดบัความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์สามารถแบ่งไดต้ามความชดัเจน ส่วนระดบัผลกระทบ
ของเหตุการณ์สามารถแบ่งได้ตามระดบัความส าคญั เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการมองขา้มเหตุการณ์ท่ี
เป็นไปได ้การระบุเหตุการณ์จึงจ าเป็นตอ้งกระท าแยกจากการประเมินความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ท่ีก าลงัเกิดข้ึน ซ่ึงรายละเอียดจะไดก้ล่าวต่อไปในหวัขอ้เก่ียวกบั การประเมินความเส่ียง ทั้งน้ีองคก์ร
ไม่ควรมองขา้มเหตุการณ์ท่ีมีความเป็นไปได้น้อย หากว่าผลของเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นมี
ผลกระทบต่อวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัขององคก์ร 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแผนงานและวตัถุประสงค์ 
ปัจจยัทั้งหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรมีอิทธิผลต่อการเกิดเหตุการณ์ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนงานและการบรรลุวตัถุประสงค์ ในการบริหารความเส่ียง
บุคลากรจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการท าความเขา้ใจกบัปัจจยัจากภายในและภายนอก 
และประเภทของเหตุการณ์ท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัเหล่านั้น ฝ่ายบริหารตอ้งพิจารณาปัจจยัทั้งจากขณะ
ปัจจุบนั และปัจจยัท่ีอาจจะมีผลในอนาคตขา้งหนา้ ตวัอยา่งของปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจ – เหตุการณ์ท่ีเกิดจากปัจจยัข้อน้ีได้แก่ ความเคล่ือนไหวทาง

การตลาด หรือการแข่งขันท่ีสูงข้ึน ส าหรับองค์กรทางธุรกิจฝ่ายบริหารต้องพิจารณาทั้ ง
เศรษฐกิจระดบัมหพัภาคและจุลภาค 

 สภาวะส่ิงแวดลอ้ม – เหตุการณ์ท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัขอ้น้ีไดแ้ก่ การเกิดภยัธรรมชาติต่างๆ เช่น 
อุทกภยั อคัคีภยั หรือแผน่ดินไหว เป็นตน้ 

 สภาวะทางการเมือง – สภาวะทางการเมืองอาจมีผลท าให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การ
เปล่ียนแปลงรัฐบาล แนวนโยบาย หรือกฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

 เทคโนโลยี – เหตุการณ์จากปัจจัยข้อน้ีได้แก่ การพัฒนาการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ความสามารถในการขยายฐานขอ้มูล เป็นตน้ 

 
เหตุการณ์ความเส่ียงอาจเป็นผลมาจากขั้ นตอนในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

ประสิทธิภาพขององคก์รสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิธีการตดัสินใจท่ีผา่นมา ซ่ึงมีผลต่อเหตุการณ์ท่ี
จะเกิดข้ึนตลอดจนมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของฝ่ายบริหารในอนาคตดว้ย ทั้งน้ีปัจจยัภายในองคก์ร 
ไดแ้ก่ 
 โครงสร้างภายใน – เหตุการณ์ท่ีเป็นผลจากปัจจยัทางดา้นโครงสร้าง ไดแ้ก่ ความไม่พร้อมของ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ หรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถก าหนดไดล่้วงหนา้ เป็นตน้ 
 บุคลากร – เหตุการณ์ท่ีเกิดขั้นจากปัจจัยน้ี เช่น อุบัติเหตุ หรือความผิดพลาดระหว่างการ

ปฏิบติังาน หรือการทุจริตในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร 
 การปฏิบติังาน – ตวัอย่างของเหตุการณ์จากปัจจยัน้ี ไดแ้ก่ ความล่าชา้ของการท างานหรือการ

ใหบ้ริการ เป็นตน้ 
 เทคโนโลย ี– ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยอีาจมีผลต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การท่ีองคก์รไม่สามารถ

รับมือกบัปริมาณข้อมูลท่ีเพิ่มข้ึนได้ หรือการขาดการพฒันาระบบเทคโนโลยีขององค์กรท่ี
เหมาะสม เป็นตน้ 
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การระบุปัจจยัภายในและภายนอกซ่ึงมีผลต่อเหตุการณ์ต่างๆมีประโยชน์ต่อการระบุ
เหตุการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือสามารถระบุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ลว้ ฝ่ายบริหารตอ้งพิจารณา
ความส าคญัของปัจจยัเหล่านั้นและอาศยัปัจจยัเหล่านั้นเพื่อช่วยในการระบุเหตุการณ์ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 

บริษัทผู้ผลิตและน าเข้ารองเท้าแห่งหน่ึง ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้น าในด้านการผลิตรองเท้าท่ีมี
คุณภาพ จึงมุ่งมั่นท่ีจะผลิตรองเท้าซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างความทนทานและความสบายใน
การสวมใส่ โดยเลือกใช้กรรมวิธีในการผลิตท่ีทันสมัยและน าเข้าวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ บริษัทได้
พิจารณาส่ิงแวดล้อมภายนอกของการด าเนินงาน ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืนๆ เช่น สภาวะการตลาดท่ีอ่อนแอ และการเปล่ียนแปลงแนวโน้มการเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายเป็น
ต้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องอาจได้แก่ ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ปัจจัยทาง
เทคโนโลยี ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการท่ีล้าสมยั หรือปัจจัยทางด้านบุคลากร เช่น การขาดแคลน
การฝึกฝนอบรมทางด้านการตลาดของบุคลากร เป็นต้น 

 

โดยทั่วไปวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันย่อมมีความเก่ียวข้องกับปัจจัยและเหตุการณ์ท่ี
แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงนอกจากจะตอ้งระบุเหตุการณ์ในระดบัองค์กรแลว้ ฝ่ายบริหารควรมีการระบุ
เหตุการณ์ในระดบักิจกรรม ซ่ึงจะช่วยให้การประเมินความเส่ียงมีเป้าหมายในหน่วยงานท่ีส าคญั
เช่น ฝ่ายการขาย ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพฒันาเทคโนโลย ีและฝ่ายวจิยัและพฒันา เป็นหลกั 
นอกจากน้ีการประเมินเหตุการณ์ในระดบักิจกรรมยงัช่วยส่งเสริมให้เกิดความสอดคลอ้งระหว่าง
ระดบัความเส่ียงขององคก์รกบัระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการอีกดว้ย 
 
วธีิและเทคนิคในการระบุเหตุการณ์ 

การระบุเหตุการณ์ขององค์กรประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ตวัอย่างเช่น ฝ่าย
บริหารอาจจะใชก้ารสนทนากลุ่มเป็นส่วนหน่ึงในวิธีการระบุเหตุการณ์ร่วมกบัการใชเ้คร่ืองมือทาง
เทคโนโลยเีพื่อช่วยเหลือผูเ้ขา้ร่วมสนทนา เป็นตน้ 

เทคนิคการระบุเหตุการณ์อาศยัทั้งเหตุการณ์จากอดีตท่ีผ่านมาและอนาคต เทคนิคท่ีให้
ความส าคญักบัเหตุการณ์ในอดีต เช่น การพิจารณาประวติัการช าระค่าสินคา้หรือบริการ หรือขอ้มูล
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ ส่วนเทคนิคท่ีให้ความส าคญักบัการท านายอนาคตไดแ้ก่ การ
พิจารณาการเปล่ียนแปลงลกัษณะประชากรหรือการด าเนินงานของคู่แข่ง เป็นตน้ 

ถึงแมเ้ทคนิคทั้งหลายต่างมีระดบัความสลบัซบัซ้อนท่ีแตกต่างกนัไป แต่เทคนิคส่วนใหญ่
ยอ่มมาจากแนวคิดท่ีใกลเ้คียงกนั ตวัอย่างเช่น บริษทัดา้นการเงินและบริษทัดา้นสุขภาพใชเ้ทคนิค
ในการติดตามเหตุการณ์ความสูญเสียคลา้ยคลึง โดยบริษทัทั้งสองจะเร่ิมจากการพิจารณาเหตุการณ์
ในอดีต บริษทัท่ีใช้เทคนิคแบบทั่วไปจะพิจารณาความเป็นไปได้ของอนาคตจากมุมมองของ
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บุคลากร ในขณะท่ีเทคนิคระดับสูงข้ึนจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลและใช้ขอ้มูลดังกล่าวร่วมกับ
แบบจ าลองท่ีมีความสลบัซับซ้อนเพื่อท านายเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต องค์กรท่ีมี
ความล ้ าหน้าในการพฒันาการบริหารความเส่ียงจะใช้เทคนิคท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างการ
วเิคราะห์เหตุการณ์ในอดีต และการท านายเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งกลมกลืน 

นอกจากน้ี เทคนิคในการระบุเหตุการณ์ยงัมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน
ภายในองค์กร เทคนิคบางประเภทเน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในมุมมองของเหตุการณ์จากระดบัล่าง 
ในขณะท่ีเทคนิคอ่ืนอาจจะเนน้การวเิคราะห์จากระดบับงัคบับญัชาลงมาเป็นตน้ 
 
ภาพประกอบท่ี 5.1 แสดงตวัอยา่งเทคนิคของการระบุเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

ภาพประกอบที ่5.1 
 
 การท ารายการเหตุการณ์ – เป็นการรวบรวมรายการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ภายในขอบเขตการ

ด าเนินงานขององค์กร บางองค์กรอาศัยรายการท่ีรวบรวมได้นี้เป็นจุดเร่ิมต้นส าหรับขั้นตอนการระบุ
เหตกุารณ์ 

 การวิเคราะห์ภายใน – เป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนงานซ่ึงสามารถกระท าในระหว่างการประชุมของ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง การวิเคราะห์ภายในอาจมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งภายนอกด้วย เช่น การท่ีบริษัทแห่ง
หน่ึงพิจารณาการเปิดตัวของสินค้าชนิดใหม่โดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง และการวิจัยข้อมูลทาง
การตลาดซ่ึงสามารถระบเุหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเปิดตัวสินค้าของคู่แข่ง เป็นต้น 

 การก าหนดสัญญาณเตือน - เป็นวิธีท่ีสามารถเตือนให้ฝ่ายบริหารทราบถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้โดย
การเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึน้กับเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ หลังจากมีสัญญาณเตือน เหตุการณ์อาจจะ
ต้องถูกประเมินหรือพิจารณาจัดการตามความเหมาะสม เช่น การท่ีฝ่ายบริหารติดตามการก าหนดราคา
สินค้าของคู่แข่ง และพิจารณาเปล่ียนแปลงราคาสินค้าของตนเม่ือตัวชีว้ัดด้านราคาถึงระดับท่ีได้ก าหนดไว้ 

 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ ม – เป็นเทคนิคในการระบุเหตุการณ์โดยการรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์จากฝ่ายบริหาร บุคลากร หรือผู้ ถือผลประโยชน์ต่างๆขององค์กรผ่านทางการสนทนา ผู้
สัมภาษณ์จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ น าการสนทนาเก่ียวกับเหตุการณ์ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น ผู้ควบคุมด้านการเงินขององค์กรอาจจะจัดการ
สนทนากลุ่มระหว่างบุคลากรด้านบัญชีขององค์กรเพ่ือร่วมกันระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อ
วัตถปุระสงค์ด้านการรายงานทางการเงินขององค์กร 

 ตัวช้ีวัดมูลเหตุ – องค์กรสามารถระบุปัจจัยท่ีอาจน าไปสู่การเกิดเหตุการณ์ท่ีเฝ้าระวังได้โดยการติดตาม
ข้อมลูท่ีมีความเก่ียวข้องกับเหตุการณ์น้ัน เช่น สถาบันการเงินแห่งหน่ึงได้ตรวจพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความล่าช้าในการจ่ายค่างวดของสินเช่ือกับการเกิดหนีเ้สีย ดังน้ันโดยอาศัยการติดตามข้อมูลเก่ียวกับความ
ล่าช้าในการจ่ายค่างวด บริษัทสามารถป้องกันการเกิดหนีเ้สียได้อย่างทันท่วงที 

 การพิจารณาข้อมูลความสูญเสีย – ข้อมูลความสูญเสียจากเหตุการณ์ท่ีผ่านมามักมีส่วนช่วยในการระบุ
แนวโน้มและสาเหตุของเหตุการณ์ เม่ือสามารถหาต้นตอของเหตุการณ์ได้แล้ว ฝ่ายบริหารกส็ามารถท่ีจะ
แก้ไขข้อบกพร่องเหล่าน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น บ ริษัทขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้เก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ และพบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุมีความ
เก่ียวข้องกับ ตัวพนักงานขับรถ อาย ุและภูมิประเทศ จึงจัดให้มีการด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

  การวิเคราะห์กระบวนการ – วิธีนีเ้ป็นเทคนิคในการพิจารณาผลขององค์ประกอบต่างๆท่ีประกอบกันเป็น
ขั้นตอนการด าเนินงาน เม่ือได้พิจารณาผลของปัจจัยต่างๆแล้ว องค์กรกจ็ะสามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลวุัตถปุระสงค์ขององค์กรได้ 
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แต่ละองคก์รมีขนาด เง่ือนเวลา ตลอดจนหลกัการในการระบุเหตุการณ์แตกต่างกนัไป ซ่ึง
ฝ่ายบริหารจะตอ้งเป็นผูเ้ลือกวิธีท่ีมีความเหมาะสมกบัวฒันธรรมความเส่ียงขององคก์รของตนมาก
ท่ีสุด การระบุเหตุการณ์ขององค์กรจะตอ้งกระท าอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
เน่ืองจากการระบุเหตุการณ์น้ีเองจะเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการประเมินและการตอบสนองต่อ
ความเส่ียงต่อไป 
 
ความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ 

โดยทัว่ไปเหตุการณ์มกัไม่เกิดข้ึนโดยล าพงั เหตุการณ์หน่ึงมกัเป็นตน้เหตุให้เกิดเหตุการณ์
อ่ืนตามมาเสมอ ในการระบุเหตุการณ์ฝ่ายบริหารจะตอ้งท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์
เหล่านั้น ซ่ึงการประเมินความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์จะมีส่วนช่วยให้การบริหารความเส่ียงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลาง มีผลต่ออตัรา
การแลกเปล่ียนเงินระหว่างประเทศ และยงัก่อให้เกิดผลกระทบกบัระบบการเงินของบริษทัแห่ง
หน่ึงดว้ย 

 
ประเภทของเหตุการณ์ 

องคก์รอาจไดรั้บประโยชน์จากการแยกประเภทของเหตุการณ์ต่างๆ การแยกประเภทของ
ความเส่ียงนั้นท าให้องค์กรสามารถท าความเข้าใจธรรมชาติของเหตุการณ์ และความสัมพนัธ์
ระหว่างแต่ละเหตุการณ์ ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการประเมินความเส่ียง นอกจากน้ีการแบ่งกลุ่ม
เหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจะช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถระบุโอกาสและความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดไดดี้ข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงความสมบูรณ์ของขั้นตอนการระบุเหตุการณ์อีกดว้ย 

หลายองคก์รมีการประยุกตก์ารแบ่งประเภทของเหตุการณ์โดยยึดหลกัเดียวกนักบัการแบ่ง
ประเภทของวตัถุประสงค์ ซ่ึงเร่ิมจากวตัถุประสงค์ระดับสูงไล่ลงมาจนถึงวตัถุประสงค์ระดับ
หน่วยงานยอ่ยต่างๆ 
 
ภาพประกอบท่ี 5.2 แสดงตัวอย่างการแบ่งประเภทของเหตุการณ์ตามลกัษณะปัจจยัภายใน และ
ปัจจยัภายนอก 
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ภาพประกอบที ่5.2 
 

ประเภทของเหตุการณ์ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

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 
 

Economic 

 Capital availability 
 Credit 
 - Issuance 
 - Default 
 - Concentration 
 Liquidity 
 - Market 
 - Funding 
 - Cash flow 
 Market 
 - Commodity prices 
 - Interest rate 
 - Unemployment 
 - Indices 
 - Exchange rate 
 - Equity valuation 
 - Real estate values 
Business 

 Brand/ trademark 
 Competition 
 Consumer behavior 
 Fraud 
 Industry standards 
 Ownership structure 
 Publicity 
 Product relevance 

Technological 

 Electronic commerce 
 External data 
 Emerging technology 
Natural environment 

 Biodiversity 
 Emission, effluents and 

waste 
 Energy 
 Fire 
 Natural disaster 

(earthquake, flood, etc.) 
 Sustainable development 
 Transport 
 Water 
Political 

 Governmental change 
 Legislation 
 Public policy 
 Regulation 
Social 

 Demographics 
 Corporate citizenship 
 Environmental 

stewardship 
 Privacy 
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 Data and system 
availability 

 Capacity 
 System 
 - Selection 
 - Development 
 - Deployment 
 - Reliability 
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การแยกแยะความเส่ียงและโอกาส 
เหตุการณ์อาจน ามาซ่ึงผลเสียหรือผลดี หรือทั้งสองอยา่งร่วมกนั เหตุการณ์ท่ีน ามาซ่ึงผลเสีย

หรือความเสียหายมาสู่องคก์ร เรียกวา่ความเส่ียง ซ่ึงฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีประเมินและตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น อาจกล่าวไดว้า่ความเส่ียงคือ ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ท่ีอาจขดัขวางการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รจะเกิดข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม เหตุการณ์ท่ีอาจน าผลดีมาสู่องคก์รเรียกวา่
โอกาส หรือการหกัลา้งผลเสียจากความเส่ียง ฝ่ายบริหารตอ้งสามารถน าโอกาสท่ีไดก้ลบัไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ในขั้นตอนของการวางแผนงานและการก าหนดวตัถุประสงค ์เหตุการณ์ท่ีสามารถ
หกัลา้งกบัผลเสียจากความเส่ียงไดจ้ะไดน้ ามากล่าวในขั้นตอนการประเมินและการตอบสนองต่อ
ความเส่ียงในบทต่อไป 
 
ภาพประกอบท่ี 5.3 แสดงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ การระบุเหตุการณ์ ดงัท่ีไดก้ล่าวในบทน้ี 
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ภาพประกอบที ่5.3 
 

 

ส่ิงแวดลอ้มภายใน 

 

 

การก าหนดวตัถุประสงค ์

 

 

การระบุเหตุการณ์ 

เหตุการณ์ 

ปัจจยัทีม่ผีล
ต่อแผนงาน

และ
วตัถุประสงค์ 

วธีิและเทคนิค 
ความสัมพนัธ์
ของเหตุการณ์ 

ประเภทของ
เหตุการณ์ 

โอกาสและ
ความเส่ียง 

 ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 ผลดีและ
ผลเสีย 

 ปัจจยั
ภายใน 

 ปัจจยั
ภายนอก 

 ระหวา่ง
ด าเนินงาน 

 เป็นระยะๆ 

 อดีตและ
อนาคต 

 เคร่ืองมือ
สนบัสนุน 

 เหตุการณ์
ตน้เหตุ 

 ความสมัพนัธ์ 

 การ
แบ่งกลุ่ม 

 ผลเสีย: 
ความเส่ียง 

 ผลดี: 
โอกาส; 

การหกัลา้ง
ความเส่ียง 

 

 

การประเมินความเส่ียง 
 

 

การตอบสนองต่อความเส่ียง 
 

 

กิจกรรมการควบคุม 

 

 

ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 

การติดตามผล 

  

 

 



48 
 

6. การประเมินความเส่ียง 
 

การประเมินความเส่ียงมีส่วนช่วยองค์กร
ในการพิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจมีต่อ
การบรรลุวตัถปุระสงค์ ฝ่ายบริหารจะต้องประเมิน
เหตุการณ์ในสองนัยส าคัญได้แก่ ความเป็นไปได้
ของความเส่ียง และ ผลกระทบของความเส่ียง การ
ประเมินความเส่ียงมกัจะใช้ท้ังวิธีทางคุณภาพและ
ปริมาณ การประเมินผลกระทบควรค านึงถึงท้ัง
ผลดีและผลเสียของเหตุการณ์ และเหตุการณ์ท่ี
อาจจะน ามาซ่ึงผลเสียจะต้องถกูประเมินท้ังในเชิง
ค่าเร่ิมต้นและค่าคงค้างด้วย 
 
การประเมินความเส่ียง 

ปัจจยัทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรมีอิทธิพลต่อการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจน
ขอบเขตผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านั้นท่ีมีต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร แมว้่าปัจจยั
หลายอยา่งจะท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในแต่ละองคก์ร แต่ก็มีหลายปัจจยัมีความจ าเพาะเจาะจงส าหรับ
แต่ละองคก์ร ซ่ึงทั้งน้ีเป็นผลมาจากความแตกต่างของวตัถุประสงคข์องแต่ละองคก์รนัน่เอง ในการ
ประเมินความเส่ียง ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
องค์กรและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ปัจจยัต่างๆ เช่นขนาดขององค์กร  ความซับซ้อนของการ
ด าเนินงาน และกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมขององคก์ร จะเป็นตวัก าหนดลกัษณะของความ
เส่ียงท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ ตลอดจนวธีิท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประเมินความเส่ียงเหล่านั้น 
 
ระดับความเส่ียงเร่ิมต้น และระดับความเส่ียงคงค้าง 

ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีพิจารณาระดบัความเส่ียงเร่ิมตน้และระดบัความเส่ียงคงคา้งขององคก์ร 
ระดบัความเส่ียงเร่ิมตน้หมายถึง ระดับความเส่ียงก่อนท่ีองค์กรจะด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นการ
เปล่ียนแปลงความเป็นไปได้และผลกระทบของความเส่ียง ในขณะท่ีระดับความเส่ียงคงค้าง
หมายถึง ระดบัความเส่ียงท่ียงัคงเหลืออยูห่ลงัจากองคก์รไดด้ าเนินการตอบสนองต่อความเส่ียงแลว้ 

ในการประเมินความเส่ียงฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งท่ีได้
คาดหมายและไม่ไดค้าดหมายไวล่้วงหน้า หลายเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดซ ้ าซ้อนและองค์กร
เคยเผชิญมาแลว้ ส่วนเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดหมายไวล่้วงหนา้ถึงแมจ้ะมีความเป็นไปไดต้ ่าแต่อาจมี
ผลกระทบท่ีรุนแรงได้เช่นกนั ซ่ึงวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีมิไดค้าดหมายไวล่้วงหนา้อาจมี
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ความแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทั้งท่ีได้คาดหมายหรือมิได้คาดหมายล้วนเกิดจาก
ความไม่แน่นอนและเหตุการณ์ทั้งสองประเภทย่อมมีผลต่อการด าเนินการตามแผนงานและการ
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรทั้งส้ิน ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีประเมินความเส่ียงจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
อาจมีผลกระทบต่อองค์กร อนัดับแรกฝ่ายบริหารจะต้องประเมินระดับความเส่ียงเร่ิมต้น และ
หลงัจากไดด้ าเนินการตอบสนองต่อความเส่ียงนั้นแลว้ จึงใชเ้ทคนิคการประเมินความเส่ียงในการ
ประเมินระดบัความเส่ียงคงคา้งต่อไป 

 
การประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบ 

ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ถูกประเมินในสองนัยส าคญั ได้แก่ ความเป็นไปได้และ
ผลกระทบของเหตุการณ์ความเป็นไปไดห้มายถึงความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์หน่ึงจะเกิดข้ึน ในขณะ
ท่ีผลกระทบหมายถึงผลจากการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบเป็นค าท่ีมกัใชใ้น
กรณีทัว่ไป ซ่ึงบางองคก์รอาจใชค้  าวา่ความน่าจะเป็น หรือความรุนแรงของผลลพัธ์แทนก็ได ้ในบาง
กรณีค าว่าความเป็นไปได้ของเหตุการณ์อาจมีความหมายในเชิงคุณภาพเช่น การบอกว่ามีความ
เป็นไปได้สูง ปานกลาง หรือต ่า เป็นตน้ ในขณะท่ีความน่าจะเป็นมกัจะใชใ้นเชิงปริมาณ เช่น การ
วดัความน่าจะเป็นเป็นร้อยละ ค่าความถ่ี หรือ ค่าตวัเลขต่าง ๆ 

ฝ่ายบริหารอาจจะเลือกท่ีจะแสดงค่าความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบในนิยามความหมายท่ี
ก าหนดข้ึนมาเอง เช่น ค่าประมาณท่ีคาด ค่าท่ีแย่ท่ีสุด หรือนิยามเป็นค่าขอบเขตเป็นตน้ การระบุ
และประเมินความเส่ียงอาจถูกแสดงผลในรูปแบบของค าอธิบายหรือแผนภูมิประกอบ ตวัอยา่งเช่น
การท าแผนท่ีความเส่ียง (Risk Mapping) ซ่ึงเป็นการแบ่งความเส่ียงออกตามประเภท หรือตาม
วตัถุประสงค ์เป็นตน้ 

การก าหนดขอบเขตความส าคญัของแต่ละความเส่ียงเป็นความยากล าบากและเป็นความทา้
ทายส าหรับฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหารมกัจะให้ความส าคญักบัความเส่ียงท่ีมีความเป็นไปไดสู้ง และมี
ผลกระทบรุนแรงก่อน โดยเหตุการณ์ท่ีมีความเป็นไปไดต้ ่า และมีผลกระทบนอ้ยอาจมีความส าคญั
นอ้ยในสายตาของผูบ้ริหาร แต่ความเส่ียงท่ีอยู่ตรงกลางระหวา่งสองเหตุการณ์น้ีอาจเป็นเร่ืองยาก
ส าหรับการตดัสินใจ  ดังนั้นการวิเคราะห์ความเส่ียงจึงตอ้งกระท าอย่างมีเหตุผลและด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ 

เน่ืองจากการประเมินความเส่ียงมกัจะกระท าในเชิงแผนงานและวตัถุประสงค์ขององคก์ร 
ฝ่ายบริหารจึงมกัให้ความส าคญักบัความเส่ียงในระยะสั้นและระยะกลางเป็นหลกั  อย่างไรก็ตาม
แผนงานและวตัถุประสงคบ์างอยา่งอาจหวงัผลในระยะยาว ฝ่ายบริหารจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งไม่ละเลย
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รในระยะยาวดว้ย 
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        บริษัทแห่งหน่ึงได้พิจารณาการเกิดแผ่นดินไหวซ่ึงจะมีผลต่อการด าเนินงานของบริษัท เม่ือ
ปราศจากการจ ากัดขอบเขตเวลา โอกาสท่ีจะเกิดแผ่นดินไหวท่ีมีความรุนแรงจะมีความเป็นไปได้สูง 
ในทางตรงกันข้าม ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดแผ่นดินไหวภายในระยะเวลา 2 ปีมีค่าต า่กว่ามาก จึงเห็น
ได้ว่า เม่ือมีการก าหนดช่วงเวลาของเหตุการณ์บริษัทจึงมีมุมมองในการพิจารณาความเส่ียงนั้น
แตกต่างออกไป ซ่ึงอาจจะมีผลในการพัฒนาศักยภาพในการพิจารณาความเส่ียงให้ดีขึน้ด้วย 
 

ฝ่ายบริหารมกัจะใช้มาตรฐานเชิงประสิทธิภาพในการพิจารณาวา่วตัถุประสงค์ใดมีความ
สัมฤทธิผล และมกัจะใช้มาตรฐานเดียวกนัน้ีในการพิจารณาผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค์เฉพาะ ตวัอย่างเช่น บริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการรักษาระดบัการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ มีการก าหนดคะแนนมาตรฐานส าหรับวตัถุประสงค์ดงักล่าว ดงันั้นเม่ือมีการ
ประเมินผลกระทบของความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการให้บริการแก่ลูกคา้ ผลกระทบน้ีจะถูกพิจารณา
โดยอาศยัมาตรฐานเดียวกนักบัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 
การใช้ข้อมูลทีร่วบรวมได้ 

การประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบของความเส่ียงอาจจะต้องอาศยัข้อมูลจาก
เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้  ขอ้มูลจากภายในองคก์รท่ีรวบรวมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาอาจจะ
ให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าข้อมูลจากภายนอกองค์กร อย่างไรก็ตามข้อมูลจากภายนอกองค์กรก็ยงัมี
ประโยชน์เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ อน่ึงการน าขอ้มูลจากอดีตมาใช้
เพื่อท านายความเป็นไปได ้จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาดว้ย 
 
                 ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเส่ียงจากการหยุดการผลิตสินค้าช่ัวคราวเน่ืองจากความ
เสียหายของเคร่ืองจักร โดยอาศัยข้อมูลความถ่ีและผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีผ่านมาของบริษัท 
ตลอดจนมีการน ามาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย การกระท าเช่นนีท้ า
ให้ฝ่ายบริหารสามารถประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบได้แม่นย ามากย่ิงขึน้ 
 
วธีิและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ 

วิธีการประเมินความเส่ียงในองค์กรประกอบด้วยเทคนิคในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ฝ่ายบริหารมกัจะใช้เทคนิคการประเมินในเชิงคุณภาพเม่ือความเส่ียงไม่สามารถจดัให้อยู่ในรูป
ขอ้มูลเชิงปริมาณ  หรือเม่ือไม่สามารถหาข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ หรือเม่ือการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณไม่มีความคุม้ค่าเป็นตน้ ทั้งน้ีเทคนิคในเชิงปริมาณมกัจะให้ผลลพัธ์ท่ีมีความ
แม่นย  าสูงกวา่ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บักิจกรรมท่ีมีความสลบัซบัซอ้นไดม้ากกวา่ดว้ย 
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เทคนิคการประเมินในเชิงปริมาณมักจะต้องอาศัยระดับความพยายามสูง และอาจ

จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกอบการวิเคราะห์  ความแม่นย  าของเทคนิคเชิง
ปริมาณข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งของขอ้มูลและการตั้งสมมติฐาน  ขอ้มูลจากเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนจะ
มีส่วนช่วยให้การท านายผลท่ีมีความแม่นย  ามากข้ึน ภาพประกอบท่ี 6.1 แสดงตวัอย่างของเทคนิค
การประเมินความเส่ียงในเชิงปริมาณ 
 

ภาพประกอบที ่6.1 

 การทดสอบเปรียบเทยีบ – การทดสอบเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มองค์กรเป็นการเปรียบเทียบผล
ประกอบการหรือตัวชี้วัดต่างๆ เพ่ือระบุโอกาสในการพัฒนาของแต่ละองค์กร ข้อมูลเก่ียวกับ
เหตุการณ์ ขั้นตอน ตลอดจน ตัวชี้วัดต่างๆจะถูกน ามาเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพ บาง
บริษัทท าการทดสอบเปรียบเทียบเพ่ือประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบของเหตุการณ์
ภายในภาคอุตสาหกรรมของตน 

 แบบจ าลองความน่าจะเป็น – แบบจ าลองความน่าจะเป็นเก่ียวข้องกับขอบเขตของเหตุการณ์
และผลกระทบท่ีตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีก าหนด ความเป็นไปได้และผลกระทบของเหตุการณ์จะ
ถูกประเมินโดยใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์ท่ีผ่านมา หรือใช้ข้อมูลท่ีสร้างจ าลองขึ้นเพ่ือท านาย
พฤติกรรมต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้ 

 แบบจ าลองนอกเหนือความน่าจะเป็น – แบบจ าลองชนิดนีใ้ช้การก าหนดสมมติฐานในการ
ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลความน่าจะเป็น การประเมินผล
กระทบของเหตุการณ์ท าได้โดยการศึกษาข้อมูลของเหตุการณ์ท่ีผ่านมาหรือข้อมูลท่ีจ าลอง
ขึน้มา และตั้งสมมติฐานของพฤติกรรมท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
องคก์รสามารถใชว้ธีิเดียวกบัท่ีใชใ้นการระบุเหตุการณ์ ในการประเมินความเป็นไปไดแ้ละ

ผลกระทบของความเส่ียง เช่นวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นตน้ นอกจากน้ีการท าแบบประเมิน
ความเส่ียงเป็นการส ารวจความคิดเห็นของผูต้อบแบบประเมินโดยอาศยัการบรรยายและการให้
คะแนนเป็นตวัเลข เพื่อแสดงความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

องคก์รไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการประเมินความเส่ียงแบบเดียวกนัส าหรับทุกหน่วยงานใน
องคก์ร ซ่ึงการเลือกใชแ้ต่ละวิธีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการความแม่นย  าและวฒันธรรมของ
หน่วยงานนั้นๆ  อย่างไรก็ตามวิธีท่ีใชใ้นแต่ละหน่วยงานจะตอ้งมีส่วนช่วยสนบัสนุนการประเมิน
ความเส่ียงของทั้งองคก์รดว้ย 
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           หน่วยงานหน่ึงภายในองค์กรเลือกใช้การตอบแบบสอบถามในการระบุและประเมินความ
เส่ียง ในขณะท่ีอีกหน่วยงานหน่ึงเลือกการสนทนากลุ่มเพ่ือระบุและประเมินความเส่ียง หลังจากได้
ประเมินระดับความเส่ียงท้ังในเชิงค่าเร่ิมต้นและค่าคงค้างแล้ว จึงมีการแบ่งกลุ่มและจัดประเภท
ความเส่ียงของท้ังสองหน่วยงาน 
 

ฝ่ายบริหารจะสามารถวดัผลกระทบของเหตุการณ์หน่ึงในเชิงปริมาณได้ ก็ต่อเม่ือการ
ประเมินความเส่ียงยอ่ยจากเหตุการณ์นั้นให้ขอ้มูลในเชิงปริมาณทั้งหมด ยกตวัอยา่งเช่นผลกระทบ
ในการข้ึนราคาเช้ือเพลิงไดถู้กค านวณจากหลายหน่วยงานและจดัให้เป็นผลกระทบต่อองค์กร ใน
เม่ือขั้นตอนน้ีประกอบด้วยข้อมูลทั้งเชิงปริมานและคุณภาพ ฝ่ายบริหารจึงท าการประเมินเชิง
คุณภาพ ดงันั้นขอ้มูลจึงถูกแสดงอยูใ่นเชิงคุณภาพนัน่เอง 
 
ความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ 

ฝ่ายบริหารอาจจะมีการประเมินความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ต่างๆเม่ือมีหลายเหตุการณ์
เกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั สถานการณ์เช่นน้ีอาจท าให้เกิดความเป็นไปได้และผลกระทบท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ในขณะท่ีผลกระทบของเหตุการณ์หน่ึงอาจจะมีน้อย ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองจากเหตุการณ์น้ีอาจจะมีมากข้ึนอย่างชัดเจน  ฝ่ายบริหารสามารถใช้การทดสอบเพื่อ
ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์และใช้การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประเมินผลของเหตุการณ์
ต่อเน่ือง ในกรณีท่ีเหตุการณ์ท่ีสนใจไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารจะตอ้งประเมินเหตุการณ์นั้น
แยกกนั ตวัอย่างเช่น บริษทัแห่งหน่ึงท่ีตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนทางด้านราคา อาจจะประเมิน
ความเส่ียงเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวของตลาดแยกต่างหาก เป็นตน้ ผลของการประเมินความเส่ียง
อาจถูกน าเสนอในรูปแบบของแผนภาพ ขอบเขตความเป็นไปได้และผลกระทบ หรือในรูปแบบ
อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

ความเส่ียงสามารถเกิดข้ึนกบัหลายหน่วยงาน ซ่ึงฝ่ายบริหารควรท่ีจะประเมินและแยก
เหตุการณ์ต่างๆออกเป็นประเภทท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ตวัอยา่งเช่นการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
ของรัฐบาลซ่ึงมีผลกระทบต่อหลายหน่วยงานภายในบริษทัท่ีใหบ้ริการทางการเงินเป็นตน้ 
 
           วาล์วเปิด–ปิดของถงับรรจุก๊าซในโรงจอดรถซ่ึงใช้งานมานานเป็นต้นเหตุท าให้ก๊าซสามารถ
ร่ัวออกมาได้ เม่ือคนขบัรถบรรทุกเปิดประตูโรงจอดรถ ประกายไฟจากการเปิดประตู และก๊าซท่ีร่ัว
ออกมาท าให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง สองเหตุการณ์นีไ้ม่มีความเก่ียวข้องกัน แต่เม่ือเกิดร่วมกัน
สามารถก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีมีผลกระทบรุนแรงได้ 
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ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีพิจารณาความสัมพนัธ์ของความเป็นไปได้และผลกระทบของความ
เส่ียง  การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบด้วยการประเมินความเส่ียงในเชิง
ความเส่ียงเร่ิมตน้ และความเส่ียงหลงัจากด าเนินการตอบสนองต่อความเส่ียงแลว้ ซ่ึงการตอบสนอง
ต่อความเส่ียงจะไดน้ ามากล่าวในบทต่อไป 
 
ภาพประกอบท่ี 6.2 แสดงองคป์ระกอบส าคญัของ การประเมินความเส่ียง ดงัท่ีไดก้ล่าวในบทน้ี 
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ภาพประกอบที่ 6.2 
 

 
ส่ิงแวดลอ้มภายใน 

 
การก าหนดวตัถุประสงค ์

 
การระบุเหตุการณ์ 

 
การประเมินความเส่ียง 

ความเ ส่ียง เ ร่ิมต้ น
และค วามเ ส่ียงค ง
ค้าง 

ความเป็นไปได้และ
ผลกระทบ 

วิ ธีและ เทคนิคเ ชิง
คุณภาพและปริมาณ 

ความสัมพนัธ์ 

 ก่อนด าเนินการ 
 หลงัด าเนินการ 
 ท่ีคาดหวังและ

ไม่ไดค้าดหวงั 

 ค่า ท่ีคาดหมาย 
ค่าต ่าสุด และค่า
ขอบเขต 

 ช่วงเวลา 
 หน่วยการวดั 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวม

ได ้

 เชิงคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 เ ชิ ง ค่ า เ ร่ิ ม ต้น 

และค่าคงคา้ง 

 เ ห ตุ ก า ร ณ์
ต่อเน่ือง 

 ประเภท 
 สถานการณ์ 

 
การตอบสนองต่อความเส่ียง 

 
กิจกรรมการควบคุม 

 
ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
การติดตามผล 
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7. การตอบสนองต่อความเส่ียง 
 

 หลังจากได้ประเมินความเส่ียงท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรแล้ว ฝ่าย
บริหารต้องหาวิธีในการตอบสนองต่อความเส่ียง
ดังกล่าว การตอบสนองต่อความเส่ียงท าได้โดยการ
หลีกเล่ียง การลดทอน การกระจาย และการยอมรับ
ความเส่ียง ซ่ึงฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของแต่ละวิธี และเลือก
วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงสามารถท าให้ความเป็นไป
ได้และผลกระทบของความเส่ียงอยู่ภายในระดับท่ี
ยอมรับได้ 
 
การเลอืกวธีิการตอบสนองต่อความเส่ียง 
การตอบสนองต่อความเส่ียงสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆไดด้งัน้ี 
 การหลีกเลี่ยง – เป็นการปฏิบัติเพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินกิจกรรมท่ีอาจน าไปสู่ความเส่ียง 

ตวัอยา่งเช่น การยกเลิกการผลิตสินคา้ การระงบัการขยายตลาด หรือการยบุแผนก เป็นตน้ 
 การลดทอน – เป็นการด าเนินการเพื่อลดความเป็นไปไดข้องความเส่ียง หรือลดผลกระทบท่ีเกิด

จากความเส่ียง 
 การกระจาย – เป็นการปฏิบติัเพื่อลดความเป็นไปไดข้องความเส่ียง หรือผลกระทบจากความ

เส่ียง โดยการกระจายหรือแบ่งส่วนความเส่ียง ตวัอยา่งของวิธีน้ีไดแ้ก่ การท าประกนัชนิดต่างๆ 
เป็นตน้ 

 การยอมรับ – เป็นการเลือกท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือกระท าส่ิงใดท่ีมีผลเปล่ียนแปลงความเป็นไป
ไดแ้ละผลกระทบของความเส่ียง 

 
ภาพประกอบท่ี 7.1 แสดงตวัอยา่งของการตอบสนองต่อความเส่ียงโดยวธีิต่างๆ 
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ภาพประกอบที ่7.1 
 
การหลีกเลี่ยง – องค์กรท่ีไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหน่ึงได้ท าการระบุ และประเมินความเส่ียงของการ
ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงาน และตัดสินใจท่ีจะไม่ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ โดยการ
ยกเลิกการให้บริการดังกล่าว 
การลดทอน – บริษัทแห่งหน่ึงได้ระบุและประเมินความเส่ียงของการท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของตน
ไม่สามารถท างานต่อเน่ืองได้เกินระยะเวลา 3 ช่ัวโมง และตัดสินใจท่ีจะไม่ยอมรับกับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวอีกต่อไป จึงตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบการท างานและ
ส ารองฐานข้อมลูของระบบ เพ่ือลดทอนความเสียหายจากความบกพร่องดังกล่าว 
การกระจาย – มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงได้ระบุและประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการบริหารหอพัก
ส าหรับนิสิตของตน และได้ข้อสรุปว่ามหาวิทยาลัยไม่มีความสามารถพอเพียงท่ีจะบริหารท่ีพัก
อาศัยขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ว่าจ้างบริษัทบริหารท่ีพักอาศัยเพ่ือลดผลกระทบและ
ความเป็นไปได้ของความเส่ียงท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ของตน 
การยอมรับ – หน่วยงานราชการแห่งหน่ึงได้ระบุและประเมินความเส่ียงของการเกิดอัคคีภัยใน
สถานท่ีราชการและพิจารณาการท าประกันอัคคีภัยเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง แต่ได้ข้อสรุปว่า
ค่าเบีย้ประกันของการท าประกันอัคคีภัยมีค่าสูงเกินไป และไม่มีความคุ้มค่า จึงตัดสินใจท่ีจะยอมรับ
กับความเส่ียงท่ีจะเกิดอัคคีภัยขึน้ 
 

การหลีกเล่ียงความเส่ียงเป็นวิธีท่ีช้ีให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงดว้ยวิธีอ่ืนๆไม่คุม้ค่ากบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ หรือไม่มีวิธีการใดท่ีจะสามารถท าให้
ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ีตอ้งการได ้การลดทอนและการกระจายความเส่ียงสามารถลดระดบัความ
เส่ียงคงคา้งใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้ององคก์ร ในขณะท่ีการตดัสินใจยอมรับ
ความเส่ียงหมายความวา่ความเส่ียงท่ีเผชิญอยูน่ั้นอยูภ่ายในระดบัท่ีองคก์รสามารถยอมรับไดอ้ยูแ่ลว้ 

ความเส่ียงหลายประเภทอาจมีวธีิการตอบสนองท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้ เช่น การตอบสนองต่อการ
ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษทั คือการพฒันาแผนการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ เป็นตน้ 
ในขณะท่ีความเส่ียงบางประเภทอาจไม่มีวิธีการตอบสนองท่ีชดัเจน และอาจตอ้งอาศยัการพิจาณา
อยา่งลึกซ้ึงและรอบคอบ เช่น กิจกรรมการแข่งขนัระหว่างตราสินคา้อาจตอ้งอาศยัการท าวิจยั การ
ทดสอบหรือ การวเิคราะห์ตลาด เป็นตน้ 

ส าหรับความเส่ียงท่ีมีความส าคญัมาก องค์กรอาจจะต้องพิจารณาวิธีการตอบสนองท่ี
เป็นไปไดห้ลายวธีิอยา่งรอบคอบ 
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            บริษัทพัฒนาซอร์ฟแวร์ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงได้พิจารณาเก่ียวกับการท าประกันอัคคีภัยเพ่ือ
คุ้มครองอาคารส านักงานของตน หลังจากผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเส่ียงแล้ว ได้ข้อสรุปว่า
ผลกระทบท่ีส าคัญจากอัคคีภัยมิใช่ความเสียหายท่ีเกิดกับตัวอาคาร แต่เป็นผลกระทบต่อบุคลากร
และการขาดความต่อเน่ืองในการท างาน ดังนั้นบริษัทจึงสรุปว่าตนไม่ต้องการท าประกันอัคคีภัย
และเลือกท่ีจะใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าวเพ่ือพัฒนาบุคลากรและเคร่ืองมือภายหลังเหตุอัคคีภัยท่ี
อาจจะเกิดขึน้ได้แทน 
 
ในการพิจารณาวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีเป็นไปได้ ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาส่ิงต่างๆ
ต่อไปน้ี 
 ประเมินผลของการตอบสนองต่อความเส่ียงโดยค านึงถึงความน่าจะเป็นและผลกระทบของ

เหตุการณ์ ทั้งน้ีการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีพิจารณาจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความ
เส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้

 ประเมินค่าใชจ่้ายต่อผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากแต่ละวธีิการตอบสนองต่อความเส่ียง 
 โอกาสในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์เพิ่มข้ึนหลงัจากจดัการกบัความเส่ียงแลว้ 
 
การประเมินวธีิการตอบสนองต่อความเส่ียงทีเ่ป็นไปได้ 

องคก์รจะตอ้งวเิคราะห์ระดบัความเส่ียงเร่ิมตน้และประเมินวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น เพื่อจดัการให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ในบางกรณีอาจมีวิธีการท่ีเป็นไปได้
มากกว่าหน่ึงวิธี และการผสมผสานวิธีเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนัอาจให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ในทางตรงกนั
ขา้มอาจจะมีวธีิการใดวธีิการหน่ึงซ่ึงสามารถจดัการกบัความเส่ียงท่ีมาจากหลายเหตุการณ์ไดพ้ร้อม
กนั และเน่ืองจากวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงชนิดหน่ึงอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงอ่ืน จึง
อาจจะมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงวิธีการจดัการกบัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบ
ดว้ยก็ได ้ซ่ึงทั้งหมดน้ียอ่มอยูใ่นดุลยพินิจของคณะบริหารองคก์รนัน่เอง 
 
การประเมินผลของการตอบสนองต่อความเป็นไปได้และผลกระทบ 

ในการประเมินทางเลือกของการตอบสนองต่อความเส่ียง ฝ่ายบริหารจะตอ้งค านึงถึงทั้ง
ความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของความเส่ียง และตอ้งตระหนกัว่าวิธีต่างๆท่ีน ามาใช้อาจมีผลต่อ
ความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของความเส่ียงแตกต่างกนัออกไป 
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              แผนการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ของบริษัทแห่งหน่ึง สามารถลดความเสียหายท่ีอาจเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ เช่นแผ่นดินไหวได้ แต่ไม่มีผลต่อความเป็นไปได้ของการเกิดแผ่นดินไหวในพืน้ท่ีแห่ง
นั้น ในขณะท่ีการย้ายสถานท่ีก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ไปยังสถานท่ีแห่งใหม่เป็นการลดความ
เป็นไปได้ของการประสบกับแผ่นดินไหว แต่ไม่ได้มีส่วนช่วยลดความเสียหายในกรณีท่ีเกิด
แผ่นดินไหวขึน้มา 
 

องคก์รสามารถใชข้อ้มูลจากเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนมาในอดีต ตลอดจนแนวโนม้และความ
เป็นไปได้ของอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการตอบสนองต่อความเส่ียง ซ่ึงในการ
ประเมินวธีิการตอบสนองต่อความเส่ียงนั้น ฝ่ายบริหารสามารถใชเ้กณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกบัการพิจารณาวตัถุประสงคแ์ละความเส่ียง ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบท
ของการประเมินความเส่ียง 
 
การประเมินค่าใช้จ่ายต่อผลตอบแทน 

เน่ืองจากความจ ากดัของทรัพยากร องคก์รจึงตอ้งพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้าย
หรือทุน และผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากแต่ละวิธีของการตอบสนองต่อความเส่ียง การพิจารณา
ค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนของการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงสามารถกระท าไดห้ลาย
วธีิ โดยทัว่ไปมกัจะเป็นการง่ายกวา่ท่ีจะพิจารณาในส่วนของค่าใชจ่้าย ซ่ึงในบางกรณีสามารถทราบ
ค่าได้แน่นอน องค์กรต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งท่ีเกิดในทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรท่ีหมดไปดว้ย 

ในบางคร้ังอาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะวดัค่าใช้จ่ายออกมาเป็นตวัเลข เช่น เวลา ความพยายาม 
ความมุ่งมัน่เพื่อรักษาระดบัจริยธรรม และความทุ่มเทในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร เป็นตน้ 

การวดัค่าผลตอบแทนยิง่เป็นส่ิงท่ีสามารถกระท าไดย้าก ตวัอยา่งเช่น ผลประโยชน์ของการ
ด าเนินการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรยอ่มเห็นผลเป็นท่ีประจกัษช์ดัเจน แต่ยากท่ีจะ
วดัออกมาเป็นปริมาณได ้อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีอาจน ามาใช้พิจารณาในการประเมินผลประโยชน์ 
ไดแ้ก่ ความเป็นไปไดท่ี้ลดลงของการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ลกัษณะของเหตุการณ์ หรือ
ผลกระทบทางดา้นการเงินและการด าเนินงานขององคก์ร เป็นตน้ 

ถึงแมก้ารวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อผลตอบแทนเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถของฝ่ายบริหาร 
แต่ก็มีความจ าเป็นอยา่งสูงต่อการประเมินผลลพัธ์ของการตอบสนองต่อความเส่ียง บางองคก์รอาจ
เลือกท่ีจะประเมินการตอบสนองต่อความเส่ียงในเชิงของเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน โดยใช้ขอ้มูลในดา้น
ต่างๆมาร่วมพิจารณา เป็นตน้ 
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โอกาสจากการตอบสนอง 
ขั้นตอนการระบุเหตุการณ์สามารถอธิบายความสามารถของการบริหารความเส่ียงในการ

ระบุเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
เหตุการณ์ท่ีให้ผลในเชิงบวกแสดงถึงโอกาส ซ่ึงฝ่ายบริหารสามารถใช้โอกาสท่ีเกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์เหล่าน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานและการก าหนดวตัถุประสงค ์

องค์กรสามารถระบุโอกาสไดจ้ากการพิจารณาการตอบสนองต่อความเส่ียง ฝ่ายบริหาร
สามารถเลือกการตอบสนองในเชิงริเร่ิม ซ่ึงอาจเป็นส่ิงใหม่ท่ีองค์กรไม่เคยกระท ามาก่อน โอกาส
เช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึนเม่ือการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีปฏิบติัอยู่นั้นไดใ้ห้ผลลพัธ์สูงท่ีสุดแลว้ หรือ
การปรับปรุงวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงแบบเดิมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในความเป็นไปได้
และผลกระทบของความเส่ียงเพียงเล็กนอ้ย ตวัอยา่งของการตอบสนองเชิงริเร่ิม เช่น การท่ีบริษทั
ประกนัภยัทางรถยนต์ตอบสนองต่ออตัราการเกิดอุบติัเหตุท่ีสูงข้ึนในทางแยกแห่งหน่ึง โดยการ
มอบเงินทุนในการพฒันาสัญญาณไฟจราจรในแยกดงักล่าว เพื่อเป็นการลดอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
 
การเลอืกวธีิการตอบสนอง 

เม่ือไดป้ระเมินการตอบสนองต่อความเส่ียงแต่ละวิธีแลว้ ฝ่ายบริหารเป็นผูต้ดัสินใจในการ
จดัการกบัความเส่ียง โดยอาศยัหลกัการบริหารความเส่ียงในองคก์ร วิธีการตอบสนองต่อความเส่ียง
ท่ีฝ่ายบริหารเลือกจะตอ้งสามารถท าให้ความเป็นไปได้และผลกระทบของความเส่ียงอยู่ภายใน
ระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

เม่ือฝ่ายบริหารได้ตดัสินใจเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงแล้ว ตอ้งมีการก าหนด
แผนการปฏิบติัตามวธีิการเหล่านั้น ตลอดจนมีการติดตามระดบัความเส่ียงคงคา้ง นอกจากน้ียงัตอ้ง
มีขั้นตอนท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของวิธีการตอบสนอง
ดงักล่าวดว้ย ซ่ึงขั้นตอนทั้งหลายเหล่าน้ีรวมเรียกวา่ กิจกรรมการควบคุม ซ่ึงจะไดก้ล่าวในบทต่อไป 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารควรตระหนกัวา่ไม่วา่จะด าเนินการอยา่งไร อาจมีความเส่ียงท่ียงัหลงเหลือ
อยูบ่า้ง เน่ืองมาจากสาเหตุแห่งความไม่แน่นอน และขอ้จ ากดัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆนัน่เอง 
 
ขั้นตอนการกระท าซ ้า 

ในการประเมินการตอบสนองต่อความเส่ียงควรมีการพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ขั้นตอนการตอบสนองต่อความเส่ียงเองดว้ย ซ่ึงก่อนท่ีฝ่ายบริหารจะตดัสินใจกระท าการใดๆในขั้น
สุดทา้ย ตอ้งพิจารณาความเส่ียงท่ีเป็นผลมาจากวิธีการตอบสนอง ซ่ึงอาจรวมถึงผลกระทบท่ีไม่ได้
เกิดข้ึนในทนัทีดว้ย 
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            ในการตอบสนองต่อความเส่ียงของการขึน้ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าแห่งหน่ึงพิจารณาการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ไปยังลูกค้า 
การกระท าเช่นนีท้ าให้ท้ังบริษัทและลูกค้ามีส่วนรับผิดชอบต่อราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีสูงขึน้ 
ดังนั้นการขึน้ราคาก๊าซธรรมชาติจึงเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าสูงขึน้ และอาจ
ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ซ่ึงฝ่ายบริหารต้องน าส่ิงเหล่านี้ไปร่วมพิจารณาในการวิเคราะห์การ
ตอบสนองต่อความเส่ียงด้วย 
 
มุมมองภาพรวม 

ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาความเส่ียงในมุมมองขององคก์รโดยรวมหรือพิจารณามุมมอง
ภาพรวมของความเส่ียง ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงานมีหนา้ท่ีประเมินความเส่ียง 
และตอบสนองต่อความเส่ียงภายในหน่วยงานของตน ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีเป็นการสะทอ้นความ
เส่ียงในมุมมองท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องแต่ละหน่วยงาน 

หลังจากนั้ นฝ่ายบริหารระดับสูงจึงมีหน้าท่ีรวบรวมมุมมองของความเส่ียงในแต่ละ
หน่วยงานเหล่านั้นมาใชใ้นการพิจารณาภาพรวมความเส่ียงของทั้งองคก์ร เพื่อท่ีจะสามารถระบุได้
วา่ความเส่ียงดงักล่าวอยูภ่ายในระดบัท่ีตอ้งการหรือไม่ ความเส่ียงเม่ือพิจารณาในมุมมองของแต่ละ
หน่วยงาน อาจอยู่ภายในระดับท่ียอมรับได้ของหน่วยงานนั้น แต่เม่ือน ามาพิจารณาในมุมมอง
ภาพรวมของทั้งองค์กรแล้วอาจจะมีค่าสูงเกินกว่าระดับท่ีองค์กรต้องการ ซ่ึงในกรณีน้ี องค์กร
จ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการการตอบสนองต่อความเส่ียงเพิ่มเติม ในทางกลบักนั ความเส่ียงอาจจะมี
ค่าสูงเกินไปในมุมมองของแต่ละหน่วยงาน แต่เม่ือพิจารณามุมมองภาพรวมของทั้งองค์กรแล้ว 
ความเส่ียงดงักล่าวอาจจะอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ในกรณีเช่นน้ี ฝ่ายบริหารอาจจะมีการกระตุน้ให้
แต่ละหน่วยงานยอมรับกับระดับความเส่ียงท่ีสูงข้ึน เพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโตและ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเพิ่มมากข้ึนขององคก์ร 
 
ภาพประกอบท่ี 7.2 แสดงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ การตอบสนองต่อความเส่ียง ดงัท่ีไดก้ล่าวใน
บทน้ี 
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ภาพประกอบที่ 7.2 
 

 

ส่ิงแวดลอ้มภายใน 

 

การก าหนดวตัถุประสงค ์
 

การระบุเหตุการณ์ 

 

การประเมินความเส่ียง 
 

การตอบสนองต่อความเส่ียง 

ระบุวธีิต่างในการ
ตอบสนองต่อความ

เส่ียง 
ประเมนิวธีิ เลอืกวธีิ มุมมองโดยรวม 

 หลีกเล่ียง 
 ลดทอน 

 กระจาย 
 ยอมรับ 

 ผลกระทบ 

 ความเป็นไปได ้

 ค่าใชจ่้ายต่อ
ผลตอบแทน 

 การตอบสนอง
เชิงริเร่ิม 

 การตดัสินใจของ
ฝ่ายบริหาร 

 ระดบัองคก์ร 
 ระดบัหน่วยงาน 

 ในเชิงค่าเร่ิมตน้ 
และระดบัคงคา้ง 

 

กิจกรรมการควบคุม 

 

ขอ้มลูสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

การติดตามผล 
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8. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและ

ขั้นตอนปฏิบัติท่ีน ามาใช้ควบคุมการตอบสนองต่อ
ความเส่ียงให้ด าเนินไปตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนด 
กิจกรรมการควบคุมซ่ึงเกิดขึ้นกับหน่วยงานทุก
ระดับท่ัวท้ังองค์กร ประกอบด้วยขอบเขตของ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การ
ตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่ง
หน้าท่ีของบุคลากร เป็นต้น 
 

กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและขั้นตอนปฏิบติัของบุคลากรในองคก์ร ท่ีใชค้วบคุมการ
ตอบสนองต่อความเส่ียงให้ด าเนินไปตามท่ีฝ่ายบริหารไดว้างแผนไว ้กิจกรรมความควบคุมมีความ
เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ทั้ง 4 ประเภท ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ดา้นแผนงาน ดา้นการด าเนินงาน 
ดา้นการรายงานผล และดา้นความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั 

กิจกรรมการควบคุมหน่ึงอาจมีผลลพัธ์ต่อวตัถุประสงคม์ากกวา่หน่ึงประเภทก็ไดข้ึ้นอยูก่บั
สถานการณ์นั้นๆ เช่น การควบคุมการด าเนินงานอาจให้ผลลัพธ์เก่ียวกับการรายงานผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ หรือกิจกรรมการควบคุมการรายงานผลอาจช่วยส่งเสริมความสอดคลอ้งกบักฎหมาย
ในการด าเนินงานเป็นตน้ 
 
               ร้านค้าขายส่งสินค้าแห่งหน่ึงมีการเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับสินค้าท่ีลูกค้าน ามาคืน และ
ได้จัดท าเป็นรายงานให้แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารสามารถน ารายงานท่ีได้รับนี ้มาใช้ประกอบการ
พิจารณาเลือกซ้ือสินค้ามาเก็บไว้ในคลังสินค้าเพ่ือจ าหน่าย ในกรณีนีกิ้จกรรมการควบคุมด้านการ
รายงานผลมีส่วนช่วยส่งเสริมการควบคุมการด าเนินงานขององค์กรเช่นกัน 
 

ทั้งน้ีไม่ว่าจะแบ่งประเภทของการควบคุมอย่างไร ความส าคญัย่อมอยู่ท่ีบทบาทของการ
ควบคุมท่ีมีต่อการบรรลุวตัถุประสงคใ์นกิจกรรมต่างๆขององคก์ร 
 
การมีส่วนร่วมกบัการตอบสนองต่อความเส่ียง 

การตอบสนองต่อความเส่ียงเปรียบเสมือนจุดศูนยก์ลางของกิจกรรมการควบคุมซ่ึงน ามา
ปฏิบติัเพื่อใหแ้น่ใจวา่การตอบสนองต่อความเส่ียงนั้นด าเนินไปอยา่งเหมาะสม กิจกรรมการควบคุม
จึงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคน์ัน่เอง 
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             ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ การตอบสนองต่อความเส่ียง และการควบคุมสามารถ
แสดงให้เห็นได้ดังตัวอย่างต่อไปนี ้ความเส่ียงของบริษัทแห่งหน่ึงซ่ึงมีวัตถุประสงค์ “เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายด้านยอดขายสินค้า”  คือ การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภค 
เพ่ือเป็นการลดความเป็นไปได้และผลกระทบจากความเส่ียง บริษัทดังกล่าวจึงท าการศึกษาประวัติ
การซ้ือสินค้าของลูกค้า และมีการท าวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว การด าเนินการเหล่านี้จึง
เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางในการก าหนดกิจกรรมการควบคุม ซ่ึงกิจกรรมการควบคุมอาจจะ
ประกอบด้วยการติดตามความเปล่ียนแปลงในประวัติการซ้ือสินค้าของลูกค้า และการควบคุมดูแล
ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าจากตัวอย่างข้างต้น กิจกรรมการควบคุมได้
เป็นส่วนหน่ึงของขัน้ตอนการบริหารองค์กร 
 

ในการเลือกกิจกรรมการควบคุม องคก์รตอ้งพิจารณาถึงการเขา้มามีส่วนร่วมของกิจกรรม
เหล่านั้น บริษทัแห่งหน่ึงอาจเห็นสมควรในการเลือกใชกิ้จกรรมการควบคุมอย่างเดียวส าหรับการ
ตอบสนองต่อความเส่ียงหลายวิธี เช่นการใชค้่าช้ีวดัจ านวนการลาออกของพนกังานของบริษทัแห่ง
หน่ึงเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการตอบสนองต่อความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยการ
ชักจูงใจจากบริษทัคู่แข่ง การขาดแรงจูงใจจากบริษทัตนเอง และการขาดการฝึกฝนอบรมของ
พนกังานเป็นตน้ เม่ือฝ่ายบริหารเพิ่มการตอบสนองต่อความเส่ียงควรจะตอ้งพิจารณาความจ าเป็นใน
การเพิ่มกิจกรรมการควบคุมควบคู่กนัไปเสมอ ซ่ึงในบางกรณีอาจมีความจ าเป็นตอ้งอาศยักิจกรรม
การควบคุมหลายอยา่งเพื่อควบคุมดูแลการตอบสนองต่อความเส่ียงเพียงวธีิเดียว 

กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหน่ึงในความพยายามขององคก์รเพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ 
การด าเนินกิจกรรมการควบคุมจึงมิใช่เป็นเพียงการปฏิบติัโดยความจ ายอม แต่ควรเป็นความตั้งใจ
จริงขององคก์รท่ีจะปฏิบติัเพื่อการบรรลุเป้าหมายของตน กิจกรรมการควบคุมเปรียบเสมือนกลไกท่ี
ใชส้ าหรับบริหารวตัถุประสงคแ์ละมกัจะเป็นส่วนส าคญัของขั้นตอนการบริหารงานดว้ย 
 
ประเภทของกจิกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท เช่น การควบคุมเชิงป้องกนั 
การควบคุมเชิงตรวจสอบ การควบคุมโดยใชค้อมพิวเตอร์ หรือการควบคุมดา้นการบริหารเป็นตน้ 
นอกจากน้ีการควบคุมยงัสามารถแบ่งได้ตามประเภทของวตัถุประสงค์อีกด้วย เช่น เพื่อความ
สมบูรณ์และถูกตอ้งของการจดัเก็บขอ้มูล เป็นตน้ 
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ภาพประกอบท่ี 8.1 แสดงตวัอยา่งของกิจกรรมการควบคุมท่ีหลายองคก์รน ามาปฏิบติัเพื่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องตน ทั้งน้ีกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นเพียงตวัอย่างของการควบคุม มิไดเ้ป็นการแนะแนว
ทางการแบ่งประเภทของการควบคุมแต่อยา่งใด 
 

ภาพประกอบที ่8.1 
 
 การบริหารกิจกรรม/หน้าท่ี – ฝ่ายบริหารหรือผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบหน้าท่ีหรือกิจกรรม

ต่างๆจะต้องมีการตรวจสอบการรายงานผลด้านประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ผู้ จัดการฝ่าย
สินเช่ือของธนาคารแห่งหน่ึงมีการตรวจสอบรายงานเก่ียวกับประเภทของสินเช่ือ แนวโน้ม
ต่างๆ และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์จากสาขาย่อยของธนาคาร หรือการท่ีผู้ จัดการสาขามีการ
ทบทวนรายงานการฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าเป็นต้น 

 การด าเนินการทางข้อมูลสารสนเทศ – กิจกรรมการควบคุมหลายอย่างสามารถน ามาใช้เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า และความสมบูรณ์ของข้อมูลได้ ข้อมูลท่ีถูกบันทึกเข้าไปใน
ระบบจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องหรือน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมท่ีเช่ือถือได้ 
เช่น บริษัทแห่งหน่ึงมีการตรวจสอบข้อมลูสินเช่ือของลูกค้าก่อนท่ีจะอนุมติัการส่ังซ้ือสินค้าจาก
ลูกค้ารายนั้น เป็นต้น 

 การควบคุมทางด้านกายภาพ – องค์กรควรจะมีการตรวจสอบหรือนับจ านวนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
เงินสด ตลอดจนสินทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ือให้ตรงตามข้อมลูในบันทึกการควบคุมเป็นระยะ 

 ตัวชี้วดัประสิทธิภาพ – ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบภาวะท่ีองค์กรไม่มีความสามารถเพียงพอ
ในการด าเนินงานหรือภาวะท่ีความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ต า่ได้โดยการวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานท่ีไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า หรือจากแนวโน้มท่ีผิดปกติเป็นต้น 

 
นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ 

โดยทัว่ไปมกัมีสองปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการควบคุม ไดแ้ก่ นโยบายซ่ึงเป็น
ตวัก าหนดส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการปฏิบติั และขั้นตอนปฏิบติัท่ีมีผลต่อนโยบายเหล่านั้น ยกตวัอยา่งเช่น 
บริษทัแห่งหน่ึงมีนโยบายท่ีก าหนดใหผู้บ้ริหารสาขาทบทวนกิจกรรมการซ้ือขายของลูกคา้ ขั้นตอน
ปฏิบัติท่ีตอบสนองต่อนโยบายน้ีก็คือ การทบทวนท่ีกระท าในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมโดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยตามท่ีนโยบายได้ก าหนดไว้ เ ช่น ลักษณะและปริมาณการซ้ือขาย 
ความสัมพนัธ์ของมูลค่าการซ้ือขาย และอายขุองลูกคา้ เป็นตน้ 

บ่อยคร้ังท่ีนโยบายสามารถส่ือสารโดยใชเ้พียงถอ้ยค า ซ่ึงนโยบายแบบไม่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเช่นน้ีจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือองค์กรมีนโยบายท่ีชดัเจนและไดป้ฏิบติัต่อเน่ืองมาแลว้เป็น
ระยะเวลานาน หรือเป็นนโยบายขององคก์รขนาดเล็กท่ีมีการส่ือสารภายในองคก์รแบบใกลชิ้ดและ
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ทัว่ถึง โดยไม่ว่าจะอยู่ในลกัษณะใด นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งได้รับการปฏิบติัตามอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และสม ่าเสมอ การปฏิบติัตามนโยบายจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หากมิได้ให้
ความส าคญักบัปัจจยัต่างๆท่ีนโยบายก าหนดไว ้ 

เม่ือตรวจพบข้อบกพร่องในการด าเนินงานขององค์กร จะต้องมีการด าเนินมาตรการท่ี
เหมาะสม ซ่ึงมาตรการท่ีจะน ามาใช้ข้ึนอยูก่บัขนาดและโครงสร้างขององคก์รเป็นหลกั มาตรการท่ี
น ามาใช้อาจเป็นได้ตั้งแต่ การด าเนินการตามขั้นตอนการรายงานผลอย่างเป็นทางการในองค์กร
ขนาดใหญ่ ไปจนถึงการพดูคุยปรึกษาถึงขอ้บกพร่องเหล่านั้นระหวา่งผูบ้ริหารขององคก์รขนาดเล็ก 
 
การควบคุมระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เน่ืองจากความจ าเป็นในการพึ่งพาระบบขอ้มูลสารสนเทศ องคก์รจึงควรให้ความส าคญักบั
กิจรรมการควบคุมระบบดงักล่าว การควบคุมระบบขอ้มูลสารสนเทศสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสอง
ประเภทกวา้งๆ ไดแ้ก่การควบคุมทัว่ไป ซ่ึงช่วยให้ระบบขอ้มูลสารสนเทศสามารถด าเนินไปอยา่ง
เหมาะสมและต่อเน่ือง และการควบคุมโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ทั้งน้ีการควบคุมระบบขอ้มูล
สารสนเทศมีส่วนช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ในความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูล 
 
การควบคุมทัว่ไป 

การควบคุมทัว่ไปประกอบดว้ยการควบคุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้าง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการจัดหาและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน การควบคุมเหล่าน้ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัระบบคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร ตั้งแต่ระบบ
เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ไปจนถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบุคลากรทัว่ไป 
 
ภาพประกอบท่ี 8.2 แสดงตวัอยา่งของการควบคุมในประเภทน้ี 
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ภาพประกอบที ่8.2 
 
 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ – คณะกรรมการขององค์กรมีหน้าท่ีในการแนะน าและให้

ค าปรึกษาเก่ียวกับการติดตามผล และการรายงานผลของกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ – การควบคุมสามารถน าไปใช้ได้กับการก าหนด การ

จัดหา การติดตั้ง และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศขององค์กร การควบคุมอาจจะอยู่ในรูป
ของความตกลงในความพยายามท่ีจะเพ่ิมศักยภาพของระบบ หรือการลงทุนเพ่ือพัฒนาความ
พร้อมของระบบเป็นต้น องค์ประกอบของโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะ
ประกอบด้วย การจ ากัดขอบเขตหวงห้ามของระบบ การบันทึกการใช้ข้อมูลความลับของบริษัท 
หรือการตรวจสอบความบกพร่องของการส่ือสารเป็นต้น ตัวอย่างของกิจกรรมการควบคุม
ได้แก่ การสร้างระบบบันทึกข้อมูลการใช้งาน  ระบบติดตามเหตุการณ์ หรือการตรวจสอบ
รายงานการใช้อุปกรณ์สารสนเทศ เป็นต้น 

 การบริหารด้านความมัน่คงปลอดภัย – เป็นการป้องกันการใช้ทรัพยากรขององค์กรไปในทางท่ี
ไม่เหมาะสม เช่นการใช้รหัสผ่านเพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายข้อมูลในบางระดับ หรือ
การติดต้ังระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมลู เป็นต้น 

 
การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมกัจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การ

ควบคุมเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานขององคก์ร และสามารถน าไปสู่การพฒันาการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ และการบริหารท่ีมีคุณภาพ 
 
การควบคุมโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 

การควบคุมโดยใชโ้ปรแกรมประยกุตไ์ดถู้กออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความ
ถูกตอ้ง และความแม่นย  าของการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการป้องกนัความผิดพลาดของระบบการบนัทึกขอ้มูล ตลอดจน
สามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลเม่ือมีความผดิพลาดเกิดข้ึนได ้ประสิทธิภาพของการควบคุมโดย
ใชโ้ปรแกรมประยุกตจึ์งข้ึนอยูก่บัความสามารถในการตรวจสอบของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงถา้ไดรั้บการ
ออกแบบอยา่งเหมาะสมแลว้ยอ่มมีส่วนช่วยในการควบคุมขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ภาพประกอบท่ี 8.3 แสดงตวัอย่างส่วนหน่ึงของการควบคุมโดยใชโ้ปรแกรมประยุกต ์การควบคุม
วธีิน้ีสามารถป้องกนัและตรวจสอบความผิดพลาด ตลอดจนความไม่สมบูรณ์และไม่สมเหตุผลของ
ขอ้มูลไดโ้ดยอาศยัหลกัการค านวณและการเปรียบเทียบ 
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ภาพประกอบที ่8.3 
 
 กิจกรรมการควบคุมแบบเปรียบเทียบ - ระบบสามารถตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลได้

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลควบคุม เช่น บริษัทแห่งหน่ึงมีการตรวจสอบ
จ านวนผู้ ส่ังสินค้าโดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขท่ีได้จากระบบการออกใบเสร็จรับเงิน 

 ตัวเลขตรวจสอบ – เป็นการค านวณเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รหัสสินค้าชนิด
หน่ึงประกอบด้วยหลักตัวเลขตรวจสอบเพ่ือสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึน้ระหว่างขัน้ตอนการส่ังสินค้า 

 รายการข้อมูลท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า – เป็นการก าหนดรายการของข้อมูลท่ีต้องการไว้ก่อน
ล่วงหน้า เช่น บริษัทแห่งหน่ึงมีการท ารายการสินค้าท่ีลูกค้าสามารถส่ังซ้ือได้ไว้ให้เลือก 

 การทดสอบความสมเหตุผลของข้อมลู – เป็นการเปรียบเทียบความสมเหตุผลของข้อมูลท่ีได้รับ 
เช่น การตรวจสอบการส่ังซ้ือสินค้าจากลูกค้าในปริมาณท่ีมากเกินความเป็นไปได้ เป็นต้น 

 การทดสอบเชิงตรรกะ – เป็นการทดสอบข้อมูลโดยใช้ข้อจ ากัดทางตัวเลขหรือตัวอักษรต่างๆ 
เช่น หน่วยงานราชการแห่งหน่ึงตรวจสอบความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในการกรอกหมายเลข
บัตรประกันสังคมโดยการนับจ านวนตัวเลขท่ีประชาชนกรอก เป็นต้น 

 
ความจ าเพาะเจาะจงของการควบคุมต่อองค์กร 

เน่ืองจากแต่ละองค์กรย่อมมีวตัถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงานแตกต่างกนัไป 
การตอบสนองต่อความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุมของแต่ละองคก์รจึงมีความแตกต่างกนัไปดว้ย 
และถึงแมอ้งค์กรจะมีวตัถุประสงค์ท่ีเหมือนกนั ก็ยงัเป็นเร่ืองยากท่ีจะมีกิจกรรมการควบคุมแบบ
เดียวกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากแต่ละองคก์รมีผูบ้ริหารท่ีมีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อ
การควบคุมภายในนัน่เอง นอกจากน้ีการควบคุมยงัข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ตลอดจนความ
ซบัซอ้น ประวติัและวฒันธรรมขององคก์รดว้ย 

ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงานขององค์กรมีผลต่อความเส่ียงท่ีองค์กรตอ้งเผชิญ และอาจมี
ผลต่อวตัถุประสงค์ด้านการรายงานผลและกฎขอ้บงัคบัในการด าเนินงานท่ีมีความแตกต่างกัน 
ตวัอย่างเช่น บริษทัผูผ้ลิตเคมีภณัฑ์แห่งหน่ึงอาจจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากส่ิงแวดลอ้มในการ
ด าเนินงานมากกวา่บริษทัประเภทอ่ืน เป็นตน้ 

ความซับซ้อน ตลอดจนลกัษณะและขอบเขตการด าเนินงานขององคก์รก็มีผลต่อกิจกรรม
การควบคุมขององค์กรเช่นกัน องค์กรท่ีโครงสร้างมีความซับซ้อนและมีการด าเนินกิจกรรมท่ี
หลากหลายอาจจะเผชิญกบัความยากล าบากในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมมากกว่าองค์กรท่ีมี
โครงสร้างเรียบง่ายและมีความหลากหลายของกิจกรรมน้อยกวา่ ตวัอย่างของปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อความซับซ้อนตลอดจนลกัษณะกิจกรรมการควบคุมขององค์กร ได้แก่ การกระจายของสถาน
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ท่ีตั้งขององค์กร ขอบเขตและความซับซ้อนของขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีการจดัการเก่ียวกบั
ขอ้มูลสารสนเทศ เป็นตน้ 
 
ปัจจยัทั้งหมดเหล่าน้ีลว้นมีผลต่อกิจกรรมการควบคุมขององคก์ร ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการออกแบบอยา่ง
เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 
ภาพประกอบท่ี 8.4 แสดงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ กิจกรรมการควบคุม ดงัท่ีไดก้ล่าวในบทน้ี 
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ภาพประกอบที ่8.4 
 
 

ส่ิงแวดลอ้มภายใน 

 

 

การก าหนดวตัถุประสงค ์

 

 

การระบุเหตุการณ์ 

 

 

การประเมินความเส่ียง 
 

 

การตอบสนองต่อความเส่ียง 
 

 

กจิกรรมการควบคุม 

การมส่ีวนร่วมกบั
การตอบสนองต่อ

ความเส่ียง 

ประเภทของ
กจิกรรมการ
ควบคุม 

การควบคุมทัว่ไป 
การควบคุมโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ 

ความจ าเพาะ
เจาะจงต่อองค์กร 

 เป็นส่วนหน่ึง
ของขั้นตอน
บริหาร 

 มีความสมัพนัธ์
ระหวา่งกนั 

 นโยบาย 
 ขั้นตอนปฏิบติั 
 เชิงป้องกนั 

 เชิงตรวจสอบ 

 แบบอตัโนมติั 

 การบริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 โครงสร้าง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 การบริหาร
ความมัน่คง 

 การพฒันาและ
รักษาโปรแกรม
ประยกุต ์

 ความสมบูรณ์ 

 ความแม่นย  า 
 ความถูกตอ้ง 

 แผนงานและ
วตัถุประสงค์
จ  าเพาะของ
องคก์ร 

 ส่ิงแวดลอ้มการ
ด าเนินงาน 

 ความซบัซอ้น
ขององคก์ร 

 

 

ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 

การติดตามผล 
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9. ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
 

ข้อมูลสารสนเทศทั้ งหลายท่ีมีความเก่ียวข้อง 
จะตอ้งได้รับการรวบรวม จดัเก็บ และน าเสนอในรูปแบบ 
และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีบุคลากรสามารถน าไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของตนให้ส าเร็จลุล่วง ข้อมูลสารสนเทศได้มาจากทั้ ง
แหล่งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์ 
กิจกรรม และปัจจยัภายนอกทั้งหลายท่ีมีความส าคญัต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
จะตอ้งเป็นไปอย่างทัว่ถึงทั้งองคก์ร บุคลากรทุกคนจะตอ้ง
ได้รับสารจากฝ่ายบริหารถึงความส าคญัของการบริหาร
ความเส่ียง และมีความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตนต่อ
การบริหารความเส่ียงอยา่งชดัเจน ในทางกลบักนั บุคลากร
ต้อง มี ช่องทาง ท่ีส ามารถ ส่ือสารกับ ฝ่ ายบ ริหารได ้
นอกจากน้ีองค์กรยงัตอ้งมีการส่ือสารกบัหน่วยงานต่างๆ
ภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 

องค์กรจะตอ้งสามารถระบุและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเหตุการณ์และกิจกรรม
ทั้งหลายท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารงานขององคก์ร จากนั้นขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการส่ือสาร
ไปยงับุคลากรในรูปแบบและภายในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรสามารถน าไปเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามไดรั้บมอบหมาย 
 
ข้อมูลสารสนเทศ 

องค์กรมีความตอ้งการขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นขั้นตอนของการระบุ การประเมิน และ
การตอบสนองต่อความเส่ียง ตลอดจนเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบรรลุวตัถุประสงค์ต่างๆ 
ขอ้มูลชนิดหน่ึงอาจมีความส าคญักบัการบรรลุวตัถุประสงค์ไดห้ลายประการ ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูล
ทางด้านการเงินขององค์กร นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการรายงานสถานภาพทางการเงินของ
องคก์รแลว้ ยงัมีส่วนช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารงานในเร่ืองอ่ืนๆดว้ย นอกจากน้ี ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นพื้นฐานส าคญัในการวางแผน การก าหนดงบประมาณ การ
ประเมินสมรรถภาพทางธุรกิจ และการตดัสินใจลงทุน เป็นตน้ 
 



71 
 

สารสนเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้มาจากแหล่งขอ้มูลทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีกลัน่กรองและจดัการกบัขอ้มูลจ านวนมากเพื่อสามารถน าขอ้มูลเหล่านั้น
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยอาศยัระบบขอ้มูลสารสนเทศในการรวบรวม จดัการ วิเคราะห์ และ
รายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทัว่ไปการบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศมกัจะอาศยัประโยชน์จากการใช้
คอมพิวเตอร์ แต่ในบางกรณียงัมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัคนในการบนัทึกขอ้มูลอยูบ่า้ง โดยเฉพาะ
การบนัทึกขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนภายในแต่ละหน่วยงาน ระบบขอ้มูลสารสนเทศสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั เหตุการณ์ กิจกรรม และปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ขอ้มูล
ทางด้านเศรษฐกิจซ่ึงสามารถบอกความเปล่ียนแปลงในอุปสงค์ของบริษทั หรือขอ้มูลเก่ียวกับ
ขั้นตอนการผลิตสินคา้ หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้ของคู่แข่งเป็นตน้ 
 
            ระบบข้อมลูสารสนเทศในบริษัทแห่งหน่ึงมีการส ารวจข้อมลูเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินค้าของ
ลูกค้าเพ่ือพยายามท่ีจะลดความเส่ียงในการด าเนินงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศของอีกบริษัทหน่ึงมี
การเกบ็รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึงข้อมลูเหล่านีส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกับข้อมูลทางการตลาด และข้อมูลเก่ียวกับการบริการต่างๆท่ีได้มาจากการท าแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย เป็นต้น 
 

ระบบขอ้มูลสารสนเทศอาจอบู่ในรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือไม่ก็ได ้ในบางกรณีการพูดคุย
กบัลูกคา้หรือบุคลากรก็สามารถไดรั้บขอ้มูลเพียงพอต่อการระบุความเส่ียงและโอกาสแลว้ ในขณะ
ท่ีบางกรณีองค์กรตอ้งส่งบุคลาเขา้ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการหรือเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มองคก์ร
เพื่อสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีจ าเป็น 

องค์กรมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลของตนให้เข้ากับความต้องการอยู่ เสมอ 
โดยเฉพาะเม่ือตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ หรือภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง ขอ้มูลสารสนเทศ
ตอ้งสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งข้ึนมาใหม่ ระบบขอ้มูลสารสนเทศนอกจากมี
หนา้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ยงัตอ้งสามารถประมวลผล และรายงานขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององคอ์ยา่งไดภ้ายในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมดว้ย 
 
กลยุทธ์และระบบ 

เม่ือองคก์รมีการติดต่อ และมีการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานภายนอก ตลอดจนลูกคา้เพิ่ม
มากข้ึน เส้นแบ่งโครงสร้างของระบบขอ้มูลสารสนเทศยิ่งมีความชัดเจนน้อยลง และเร่ิมพบว่า
หนา้ท่ีในการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลกลายเป็นความรับผิดชอบของหลายองคก์รร่วมกนั ในกรณี
เช่นน้ีโครงสร้างระบบขอ้มูลสารสนเทศขององคก์รจะตอ้งมีความยืดหยุน่เพียงพอท่ีจะสามารถเขา้
กนัไดก้บัระบบของพนัธมิตรทางธุรกิจต่างๆ 



72 
 

 
องค์กรควรให้ความส าคญักบัการก าหนดโครงสร้างระบบขอ้มูลสารสนเทศและวิธีการ

ไดม้าซ่ึงความสามารถทางเทคโนโลยีในขั้นตอนการก าหนดแผนงานขององค์กร นอกจากน้ีการ
เลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมก็มีความส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ช่นกนั การตดัสินใจเลือก
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ตลอดจนวิธีการน ามาใช้ ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น เป้าหมายขององค์กร 
และความต้องการในการแข่งขนั เป็นต้น ในขณะท่ีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานส าคญั
ส าหรับการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคในการบริหารความเส่ียงก็สามารถช่วยใน
การตดัสินใจเก่ียวกบัเทคโนโลยเีช่นกนั 
 
การริเร่ิมของระบบ 

ระบบขอ้มูลสารสนเทศไดมี้การน ามาใชเ้พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานทางธุรกิจมายาวนาน 
ซ่ึงบทบาทของระบบขอ้มูลสารสนเทศนบัวนัยิ่งมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการ
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจและขอ้ไดเปรียบทางแผนงานจากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในบาง
กรณีความเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีไดล้ดบทบาทในการท างานบางหน้าท่ีและน าองค์กรไปสู่
แนวทางการด าเนินงานแบบใหม่ ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงระบบการส ารองท่ีนัง่ของสายการ
บินแห่งหน่ึง จากการส ารองท่ีนั่งโดยผ่านพนักงานตวัแทน มายงัระบบการส ารองท่ีนัง่โดยผ่าน
ระบบอินเตอร์เนท ซ่ึงผูโ้ดยสารสามารถส ารองท่ีนัง่ไดด้ว้ยตวัเอง ท าให้มีการลดหรือก าจดับทบาท
ของตวัแทนขายตัว๋โดยสารแบบเดิมโดยส้ินเชิง 
 
การมีส่วนร่วมกบัการด าเนินงาน 

ระบบข้อมูลสารสนเทศมักมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานในด้านต่างๆขององค์กร 
ตวัอย่างเช่นการท่ีหลายบริษทัมีระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร เป็นตน้ ซ่ึงการใชป้ระโยชน์
จากระบบเหล่าน้ีสามารถท าใหมี้การน าขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆมาใชใ้ห้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานขององคก์ร 

หลายบริษัทมีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบนัทึกและติดตามข้อมูลในขณะ
ด าเนินงาน ซ่ึงท าให้ฝ่ายบริหารสามารถประเมินขอ้มูลเก่ียวกบัการเงินและการด าเนินงานของ
บริษทัไดอ้ยา่งทนัท่วงที และมีผลใหกิ้จกรรมการควบคุมของบริษทัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
             บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหน่ึงใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือการตอบสนองความต้องการของตลาด ระบบข้อมูลดังกล่าวมีการรวบรวม
ข้อมูลท่ีส าคัญเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการติดตามปริมาณสินค้าส ารอง และจ านวน
อุปกรณ์การก่อสร้างท่ีขาดแคลนในพืน้ท่ี เป็นต้น 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานขององค์กรจากในอดีตและปัจจุบนัตลอดจนการ

น ามาใชอ้ยา่งเหมาะสม สามารถเป็นส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 
ขอ้มูลการด าเนินงานท่ีผา่นมาสามารถช่วยองคก์รในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานและ
เป้าหมายต่างๆ นอกจากน้ีขอ้มูลดงักล่าวยงัสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เตือนถึงเหตุการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึนล่วงหนา้ก็ได ้

การศึกษาขอ้มูลจากอดีตและปัจจุบนัสามารถช่วยองคก์รในการระบุขอ้มูลเก่ียวกบัความ
เส่ียงและควบคุมความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ขอ้มูลดงักล่าวยงัช่วยให้ฝ่ายบริหาร
สามารถตรวจสอบความเส่ียง ตลอดจนความแตกต่างของผลการด าเนินงานจากเป้าหมายท่ีไดต้ั้ง
ก าหนดดว้ย 

นอกจากน้ีองคก์รยงัสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อประเมินความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบ
ของเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจจะมีผลต่อวตัถุประสงค์ขององคก์รได ้ และท าให้
ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปล่ียนแผนงานไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเพื่อปรับระดบัความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบั
ระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการ 
 
          ฝ่ายบริหารของบริษัทแห่งหน่ึงใช้ข้อมูลเก่ียวกับการขายสินค้าในช่วงท่ีผ่านมาเพ่ือวิเคราะห์
การตัดสินใจในการคัดสรรและฝึกอบรมพนักงานพนักงาน ตลอดจนการวางแผนการตลาดด้วย 
 

การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศภายในองคก์รมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถขององคก์ร
ในการวดัผลและติดตามประสิทธิภาพ ตลอดจนการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานในระดบั
องคก์ร อยา่งไรก็ตาม ความตอ้งการในการพึ่งพาระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพิ่มข้ึนอาจน าความเส่ียง
ชนิดใหม่มาแก่องคก์ร เช่นความเส่ียงซ่ึงเก่ียวกบัความปลอดภยัของขอ้มูลและการโจรกรรมขอ้มูล 
เป็นต้น ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีควรจะถูกรวมเข้าไปในขั้นตอนการบริหารความเส่ียงขององค์กร
เช่นกนั 

 
ความละเอียดและช่วงเวลาทีเ่หมาะสมของข้อมูลสารสนเทศ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศควรมีการจดัเก็บและรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาและในระดับ
รายละเอียดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รในการระบุ การประเมิน และการตอบสนอง
ต่อความเส่ียง นอกจากช่วงเวลาของขอ้มูลจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของ
องคก์รตลอดจนการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกดว้ย 
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ระบบขอ้มูลสารสนเทศมีหนา้ท่ีแปลงขอ้มูลดิบท่ีรวบรวมไดใ้ห้อยูใ่นรูปขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบุคลากร นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งอยู่ในรูปแบบและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถใชง้านไดง่้ายดว้ย 

ความก้าวหน้าในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีผลต่อการเพิ่มปริมาณของข้อมูลจ านวนมาก 
ดงันั้นความทา้ทายขององค์กรคือการป้องกนัการเกิดภาวะขอ้มูลมากเกินไป และสามารถจดัสรร
ขอ้มูลท่ีมีความละเอียดและความถูกตอ้ง ไปยงับุคลลากรภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมดว้ย  ในการ
พฒันาโครงสร้างระบบขอ้มูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารควรพิจารณาความแตกต่างในความตอ้งการ
ขอ้มูลของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานยอ่มมีความตอ้งการขอ้มูลในระดบัท่ีต่างกนั 
 
คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ 
เม่ือองคก์รมีความจ าเป็นตอ้งพึ่งพาระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึน ความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลจึงมีความส าคญัตามไปดว้ย ความผิดพลาดของขอ้มูลเป็นสาเหตุให้องคก์รตอ้งเผชิญกบั
ความเส่ียงเพิ่มข้ึน และน าไปสู่กิจกรรมการบริหารท่ีดอ้ยคุณภาพ 
 
คุณภาพของขอ้มูลสามารถพิจารณาไดจ้ากหลกัต่อไปน้ี 
 ความเหมาะสม – ขอ้มูลมีรายละเอียดเหมาะสมหรือไม่ 
 ความพร้อม – ขอ้มูลมีพร้อมในเวลาท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 ความทนัเหตุการณ์ – เป็นขอ้มูลท่ีทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัหรือไม่ 
 ความถูกตอ้ง – ขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นย  าหรือไม่ 
 ความเขา้ถึง – ขอ้มูลสามารถเขา้ถึงไดง่้ายหรือไม่ 
 

องค์กรอาจจะมีการริเร่ิมโครงการบริหารขอ้มูลระดบัองคก์รข้ึนเพื่อควบคุมระดบัคุณภาพของ
ขอ้มูล ตลอดจนควบคุมการสรรหา และแจกจ่ายขอ้มูลอย่างเหมาะสม ซ่ึงหากปราศจากโครงการ
เหล่าน้ีระบบขอ้มูลสารสนเทศอาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการขอ้มูลของฝ่ายบริหาร
หรือบุคลากรได ้

ความเหมาะสมของขอ้มูลทั้งในดา้นรายละเอียด เวลา และสถานท่ี มีความจ าเป็นต่อการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงก็คือเหตุผลว่าท าไมระบบข้อมูลสารสนเทศจึง
สมควรจะตอ้งไดรั้บการควบคุม 
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การส่ือสาร 
การส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงของระบบขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูลสารสนเทศจะตอ้งถูกส่งต่อไป

ยงับุคคลากรท่ีมีความเหมาะสมต่อขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่
การส่ือสารสามารถให้ความหมายในมุมมองท่ีกวา้งออกไป ซ่ึงอาจเก่ียวกบัความคาดหวงั ความ
รับผดิชอบ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 
การส่ือสารภายใน 

ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีก าหนดและส่ือสารลกัษณะพฤติกรรมและความรับผดิชอบของบุคลากร
ต่อองค์กร ซ่ึงหมายความรวมถึงการส่ือสารนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารความ
เส่ียงขององค์กร ตลอดจนการแบ่งอ านาจรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีการส่ือสารเก่ียวกบัแนวทาง
ปฏิบติัดงักล่าวควรมีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมความเส่ียงขององคก์รดว้ย 
 
ลกัษณะของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมีดงัน้ี 
 ท าใหม้ัน่ใจถึงการตระหนกัความส าคญัของการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 
 สามารถส่ือให้เขา้ใจเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการ และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้อง

องคก์ร 
 สามารถสนบัสนุนการส่ือสารเก่ียวกบัความเส่ียง 
 สามารถให้ค  าแนะน ากบับุคลากรเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีผลต่อองค์ประกอบ

ของการบริหารความเส่ียง 
 

บุคลากรทุกคนควรท่ีจะไดรั้บสารจากฝ่ายบริหารระดบัสูงถึงความส าคญัของการบริหาร
ความเส่ียงในองค์กรซ่ึงความส าคัญของการส่ือสารดังกล่าวอยู่ท่ีความชัดเจนและความมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรควรจะต้องได้ทราบว่าเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนแล้ว ควรให้
ความส าคญัท่ีตน้เหตุของเหตุการณ์นั้นนอกเหนือจากตวัเหตุการณ์เพียงอย่างเดียว ซ่ึงการกระท า
เช่นน้ีจะสามารถท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดท่ี้ตน้เหตุและป้องกนัการเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซ ้ าอีก 
ตวัอยา่งเช่นเม่ือพบปัญหาเก่ียวกบัการกกัเก็บสินคา้ในบริษทัแห่งหน่ึง ผูรั้บผิดชอบนอกจากจะตอ้ง
มีการรายงานเก่ียวกบัปัญหานั้นแลว้ ควรมีการสืบสาวหาตน้เหตุของปัญหานั้นดว้ย 

บุคลากรจ าเป็นตอ้งเขา้ใจความเก่ียวขอ้งในหนา้ท่ีของตนต่อการปฏิบติังานของผูอ่ื้น ซ่ึงจะ
ช่วยใหก้ารการระบุปัญหาตลอดจนการหาตน้เหตุของปัญหาสามารถกระท าไดง่้ายขั้น  
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บุคลากรซ่ึงเป็นผูท่ี้เผชิญกบัปัญหาในการด าเนินงานโดยตรง มกัจะเป็นผูท่ี้ทราบตน้เหตุ
ของปัญหาไดดี้ท่ีสุด ตวัอย่างเช่น พนกังานขายสินคา้ของบริษทัแห่งหน่ึงสามารถเรียนรู้ถึงความ
ตอ้งการในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑส์ าหรับผูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด 

ซ่ึงในการส่ือสารข้อมูลดังกล่าวไปยงัฝ่ายบริหาร องค์กรต้องมีช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสมและมีความยินดีท่ีจะรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรต่างๆ นอกจากน้ีบุคลากรยงัตอ้งเช่ือ
ว่าผูบ้งัคบับญัชาของตนมีความตอ้งการในการรับทราบปัญหาและตอ้งการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
อยา่งแทจ้ริง 

ช่องทางการส่ือสารยงัควรท่ีจะเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงภายใน
หรือระหวา่งหน่วยงานดว้ย ตวัอยา่งเช่น ค าร้องเรียนของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ชนิดหน่ึงท่ีส่ง
ให้ฝ่ายบริการลูกคา้ของบริษทัควรได้รับการส่งต่อไปยงัฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัดว้ย ความลม้เหลวในการส่ือสารภายในองค์กรเกิดข้ึนเม่ือบุคลากรไม่สามารถท่ีจะส่ือสาร
หรือไม่มีช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถใชไ้ด ้ในกรณีเช่นน้ีบุคลากรอาจจะตระหนกัถึงความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนแต่ไม่สามารถส่ือสารใหฝ่้ายบริหารรับรู้ได ้

ในกรณีทัว่ไปสายการรายงานผลภายในองคก์รสามารถท าหนา้ท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในบางกรณีองค์กรอาจมีความจ าเป็นต้องเพิ่มช่องทางการส่ือสารเพื่อ
ป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือเพื่อใชใ้นกรณีท่ีช่องทางการส่ือสารท่ีมีอยูไ่ม่สามารถใช้
งานได ้

บุคลากรทุกคนสมควรจะเขา้ใจวา่การรายงานขอ้มูลต่างๆจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง จึงไม่
ควรละเลยการรายงานการละเมิดกฎขอ้บงัคบัขององคก์ร หรือการประพฤติมิชอบทั้งหลายให้ฝ่าย
บริหารทราบ 

ช่องทางการส่ือสารท่ีมีความส าคญัอีกช่องทางหน่ึงคือการส่ือสารระหว่างฝ่ายบริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการบริหารองค์กร ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานความคืบหน้าในด้าน
ประสิทธิภาพ การพฒันา ความเส่ียงในการด าเนินงาน และหวัขอ้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งให้คณะกรรมการ
บริหารขององค์กรรับทราบอย่างสม ่าเสมอ ในลกัษณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหารสามารถ
ส่ือสารมายงัฝ่ายบริหารถึงความตอ้งการในการรับทราบขอ้มูลต่างๆของตนไดเ้ช่นกนั 
 
การส่ือสารภายนอก 

ผูบ้ริโภคสามารถส่งผ่านขอ้มูลท่ีอาจมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทัผ่านช่อง
ทางการส่ือสารภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการส่ือสารถึงระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการและ
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ขององค์กรไปยงัหน่วยงานภายนอกก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะกบัองคก์รท่ีตอ้งมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอกอยูเ่สมอ ซ่ึงการกระท า
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เช่นน้ีจะท าให้ฝ่ายบริหารของแต่ละองคก์รสามารถปรับระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการและระดบัความ
เส่ียงท่ียอมรับไดข้องตนใหส้อดคลอ้งกบัองคก์รอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การส่ือสารกบัองค์กรภายนอกสามารถให้ขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงภายใน
องค์กร เช่นการท่ีผูต้รวจสอบภายนอกมีความเข้าใจถึงแผนงาน การด าเนินงาน และลักษณะ
กิจกรรมการควบคุมขององค์กร ท าให้สามารถให้ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียง
ขององคก์รได ้
 
           ผลจากการพิจาณาและทดสอบของธนาคารและบริษัทประกันภัยชี้ให้เห็นถึงความเส่ียงและ
จุดอ่อนในการควบคุมของบริษัทแห่งหน่ึง นอกจากนีค้ าร้องเรียนของผู้บริโภค และกิจกรรมอ่ืนๆก็
สามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการด าเนินงานได้เช่นกัน ฝ่ายบริหารควรพร้อมอยู่ เสมอท่ีจะจัดการกับ
ปัญหาเหล่านั้น ตลอดจนสืบสวนข้อเทจ็จริงและด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
 

นอกจากน้ีการส่ือสารกับผูถื้อผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนผูบ้ ังคบัใช้กฎหมาย 
นกัวเิคราะห์เศรษฐกิจ และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท าให้บุคคลเหล่านั้นไดท้ราบถึงสถานการณ์ขององคก์ร
และความเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ ทั้งน้ีการส่ือสารดงักล่าวตอ้งกระท าอยา่งมีความหมายและอยูใ่น
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมดว้ย 
 
 ช่องทางการส่ือสาร 

การส่ือสารอาจจะอยู่ในรูปของนโยบาย คู่ มือปฏิบัติงาน บันทึกความจ า จดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ หรือจดหมายเหตุ เป็นตน้ ส าหรับการส่ือสารดว้ยค าพูดนั้นท่าทางและน ้ าเสียงท่ีใช้
ในการส่ือสารจะเป็นการเนน้ขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสารดว้ย 

วธีิการส่ือสารท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือแนวทางการบริหารงานของฝ่ายบริหารนัน่เอง ซ่ึง
ฝ่ายบริหารควรตระหนกัวา่การกระท าของตนสามารถให้ผลลพัธ์ในดา้นการส่ือสารมากกวา่ค าพูด
หลายเท่าทีเดียว ซ่ึงทั้งน้ีการกระท าของฝ่ายบริหารไดรั้บอิทธิพลมาจากประวติัและวฒันธรรมของ
องคก์ร ตลอดจนประสบการณ์ท่ีมีต่อสถานการณ์ลกัษณะเดียวกนัท่ีเคยเกิดข้ึน 
 
ภาพประกอบท่ี 9.1 แสดงองคป์ระกอบส าคญัของ ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ดงัท่ีไดก้ล่าว
ในบทน้ี 
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ภาพประกอบที ่9.1 
 

 

ส่ิงแวดลอ้มภายใน 

 

 

การก าหนดวตัถุประสงค ์

 

 

การระบุเหตุการณ์ 

 

 

การประเมินความเส่ียง 
 

 

การตอบสนองต่อความเส่ียง 
 

 

กิจกรรมการควบคุม 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
ข้อมูลสารสนเทศ แผนงานและระบบ การส่ือสาร 

 จากภายใน 

 จากภายนอก 

 ใชแ้รงงานคน 

 ใชค้อมพิวเตอร์ 
 เป็นทางการ 
 ไม่เป็นทางการ 
 โครงสร้างระบบขอ้มูล

สารสนเทศ 

 แผนงาน 

 การด าเนินงาน 

 อดีตและปัจจุบนั 

 ระดบัรายละเอียด 

 ช่วงเวลา 
 คุณภาพ 

 ภายใน 

 ภายนอก 
 ความทัว่ถึงทั้งองคก์ร 
 ความคาดหลงัและความ

รับผิดชอบ 

 ขอบเขต 
 ช่องทางการส่ือสาร 

 

 

การติดตามผล 
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10. การติดตามผล (Monitoring) 
 

การบริหารความเส่ียงในองค์กรจะต้องได้รับการ
ติดตามผลซ่ึงเป็นขั้นตอนของการประเมินองค์ประกอบ
ต่างๆ และความมีประสิทธิภาพ  การติดตามผลแบ่งเป็น
การ ติดตาม  ผลระหว่างการด า เ นินงาน  และการ
ประเมินผลแยก หรืออาจจะเป็นการผสมผสานของท้ัง
สองวิธีก็ได้ การติดตามผลระหว่างการด าเนินงานเป็น
ขั้ น ต อ น ท่ี ป ฏิ บั ติ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ด า เ นิ น กิ จ
กรรมการบริหารตามปกติ ซ่ึงประสิทธิภาพของการ
ติดตามผลระหว่างการด าเนินงานจะเป็นตัวก าหนด
ขอบเขตและความถ่ีของการประเมินผลแยกท่ีจ าเป็น 
ข้อบกพร่องของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจตรวจพบ
ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลจะต้องได้รับการรายงาน
ให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการทราบทันที 
 

การบริหารความเส่ียงขององคก์รยอ่มมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ การตอบสนองต่อความ
เส่ียงท่ีเคยมีประสิทธิภาพอาจดอ้ยประสิทธิภาพลงไปเม่ือเวลาเปล่ียนไป หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงค์ขององคก์ร สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทั้งหลายอาจเน่ืองมาจากการเปล่ียนบุคลากร 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร หรือแนวทางการปฏิบติังานใหม่ ฝ่ายบริหารจะตอ้งเป็นผู ้
พิจารณาว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารความเส่ียงยงัคงมีประสิทธิภาพพอเพียงต่อการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆเหล่านั้นหรือไม่ 

การติดตามผลสามารถกระท าไดใ้นสองวิธีคือ การติดตามผลระหวา่งการด าเนินงานและ
การประเมินผลแยก กลไกการบริหารความเส่ียงมกัจะประกอบดว้ยโครงสร้างในการติดตามผล
ระหวา่งการด าเนินงานอยูแ่ลว้ในระดบัหน่ึง ซ่ึงความมีประสิทธิภาพของการติดตามผลระหวา่งการ
ด าเนินงานจะเป็นตวัก าหนดความจ าเป็นของการประเมินผลแยก ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา
ความถ่ีของการประเมินผลแยกท่ีจ าเป็น ซ่ึงการพิจารณาข้ึนอยู่กับปัจจยัต่างๆเช่น ระดับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีสาเหตุมาจากแหล่งภายในและภายนอก ความเส่ียงท่ีเ ก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ของบุคลากรในการตอบสนองต่อความเส่ียงและการควบคุม และผลของการติดตาม
ผลระหว่างด าเนินงานเป็นตน้ โดยปกติแลว้องค์กรมกัจะใช้การติดตามผลทั้งสองวิธีควบคู่กนัไป
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 
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การติดตามผลระหว่างการด าเนินงานเป็นขั้นตอนท่ีประกอบอยู่ในกิจกรรมต่างๆของ
องค์กรอยู่แล้ว และสามารถด าเนินการได้ในขั้นตอนการปฏิบติังานปกติ นอกจากน้ียงัสามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆไดอ้ยา่งทนัท่วงที ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีเองการติดตามผลระหวา่ง
การด าเนินงานจึงมกัจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการประเมินผลแยก เน่ืองจากการประเมินผลแยก
มกัจะด าเนินการหลงัจากปัญหาไดเ้กิดข้ึนแลว้ จึงมกัพบวา่การติดตามผลระหวา่งการด าเนินงานมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดดี้กวา่ 
หลายองค์กรท่ีมีระบบการติดตามผลระหว่างการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงอาจไม่มีความ
จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินผลแยก ในทางกลับกันองค์กรท่ีต้องด าเนินการประเมินผลแยก
บ่อยคร้ัง ควรกลบัมาพิจารณาระบบการติดตามผลระหวา่งการด าเนินของตนและพยายามปรับปรุง
ใหดี้ข้ึน 
 
กจิกรรมการติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน 

มีหลายกิจกรรมภายในองค์กรท่ีท าหน้าท่ีติดตามผลความมีประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเส่ียงอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น การบริหารงาน การให้ค  าปรึกษา การวิเคราะห์ทดสอบ การ
เปรียบเทียบ ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมทัว่ไป เป็นตน้ 
 
ภาพประกอบท่ี 10.1 แสดงตวัอยา่งของกิจกรรมการติดตามผลระหวา่งการด าเนินงาน 
 

ภาพประกอบที ่10.1 
 

 การรายงานผลระหว่างการด าเนินงานเป็นส่วนหน่ึงของระบบรายงานผลและมีการรายงานผล
ในแบบทันท่วงที ดังนั้นความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้สามารถถูกตรวจพบได้อย่าง
รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายการขายของบริษัทแห่งหน่ึงตรวจพบการปฏิบัติงานท่ีแตกต่าง
ไปจากส่ิงท่ีตนคิดว่าถูกต้อง จึงเกิดความสงสัย เป็นต้น อน่ึงการรายงานและการแก้ไข
ข้อบกพร่องอย่างถกูต้องในเวลาท่ีเหมาะสม มีส่วนช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพของขั้นตอน
การติดตามผล 

 การส่ือสารกับบุคคลภายนอกมีส่วนสนับสนุนข้อมูลภายในองค์กรและช่วยในการบ่งชี้ปัญหา 
ตัวอย่างเช่น การรายงานจากผู้จัดการฝ่ายการลงทุนเก่ียวกับรายได้และรายจ่ายมีส่วนช่วยในการ
ระบุปัญหาบางประการขององค์กร หรือการท่ีบริษัทประกันมีการทบทวนมาตรการความ
ปลอดภัยขององค์กรมีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมลูในการด าเนินการบริหารความเส่ียง เป็นต้น 

 ผู้บังคับใช้กฎหมายอาจมีการส่ือสารกับองค์กรเก่ียวกับความสอดคล้องต่อกฎหมายในการ
ด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงอาจสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงในองค์กร 
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 ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกมักจะคอยให้ค าแนะน าในการพัฒนาการบริหาร
ความเส่ียงในองค์กร ผู้ตรวจสอบอาจจะให้ความส าคัญกับการประเมินความเส่ียงท่ีส าคัญ การ
เลือกวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียง การออกแบบกิจกรรมการควบคุม และการทดสอบ
ประสิทธิภาพ เป็นต้น ท้ังนีผู้้ตรวจสอบภายในมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพของ
การติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรด้วย 

 การประชุมฝึกอบรม และการประชุมวางแผนเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารกับผู้บริหารเก่ียวกับ
ความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงในองค์กร 

 บุคลากรมกัจะถกูถามย า้ถึงความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัทอยู่เสมอ  
 
การประเมินผลรายคร้ัง 

ในขณะท่ีการติดตามผลระหว่างการด าเนินงานสามารถเป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพของ
องค์ประกอบต่างๆของการบริหารความเส่ียง องค์กรอาจได้รับประโยชน์จากการประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงในองคก์รโดยตรง ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นโอกาสในการพิจารณา
ประสิทธิภาพของการติดตามผลระหวา่งการด าเนินงานอีกดว้ย 
 

ขอบเขตและความถี ่
การประเมินผลการบริหารความเส่ียงในองคก์รมีความแตกต่างกนัในรูปของขอบเขตและ

ความถ่ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความส าคญัของความเส่ียงและวิธีน ามาใชใ้นการตอบสนองต่อความเส่ียงนั้นๆ 
ความเส่ียงและการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีมีความส าคญัมากยอ่มตอ้งไดรั้บการประเมินบ่อยคร้ัง 
การประเมินผลการบริหารความเส่ียงทั้งระบบซ่ึงโดยปกติไม่ตอ้งท าบ่อยคร้ัง อาจมีความจ าเป็นดว้ย
เหตุผลต่อไปน้ี เช่น การเปล่ียนแปลงการบริหารหรือแผนงานคร้ังส าคญั การเปล่ียนแปลงต าแหน่ง
ของบุคลากรส าคญั การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและการเมือง และการเปล่ียนแปลง
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีส าคญัเป็นตน้ เม่ือองค์กรตดัสินใจประเมินการผลบริหารความเส่ียงแลว้
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวางแผน และตอ้งมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีมีความส าคญัต่างๆดว้ย
ขอบเขตของการประเมินผลข้ึนอยู่กบัประเภทของวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ เช่น วตัถุประสงค์ดา้น
แผนงาน ดา้นการด าเนินงาน หรือดา้นการรายงานผลเป็นตน้ 
 
ผู้ประเมิน 

บ่อยคร้ังท่ีการประเมินผลเป็นของการประเมินตนเองโดยบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานโดยจะพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง
ภายในหน่วยงานของตน 
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           ผู้บังคับบัญชาฝ่ายงานเป็นผู้ด าเนินการประเมินผลการบริหารความเส่ียงในฝ่ายงานงานของ
ตน  โดยจะประเมินความเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับตัวเลือกในการตัดสินใจและวัตถุประสงค์
ระดับสูง  ตลอดจนองค์ประกอบส่ิงแวดล้อมภายใน บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการประเมินความเส่ียง 
และประสิทธิภาพขององค์ประกอบอ่ืนๆด้วยผู้ บริหารของแต่ละหน่วยงานย่อยมีหน้าท่ีให้
ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานและด้านความสอดคล้อง ในขณะท่ีผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายงานจะต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ด้านการรายงานผล หลังจากนั้นฝ่ายบริหารของ
องค์กรจะเป็นผู้พิจารณาการประเมินผลของแต่ละฝ่ายร่วมกัน 
 

ผูต้รวจสอบภายในจะท าการประเมินผลตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย หรือตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริหารอาวุโส คณะกรรมการ หรือผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงั
สามารถใช้ขอ้มูลจากผูต้รวจสอบภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงใน
องค์กรไดด้้วย ซ่ึงการใช้ขอ้มูลจากผูต้รวจสอบภายในหรือภายนอกอยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
องคก์ร 
 
กระบวนการการประเมินผล 

การประเมินผลของการบริหารความเส่ียงในองค์กรเป็นขั้นตอนปฏิบติัอยา่งหน่ึงในตวัเอง  
ถึงแมว้า่อาจจะมีเทคนิคหรือวิธีการปฏิบติัแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ยอ่มมีหลกัการพื้นฐานท่ีคลา้ยคลึง
กนั 

ผูป้ระเมินตอ้งมีความเขา้ใจการด าเนินกิจกรรมต่างๆขององคก์ร ตลอดจนองคป์ระกอบแต่
ละขอ้ของการบริหารความเส่ียง นอกจากน้ีผูป้ระเมินตอ้งเขา้ใจหลกัการท างานของระบบต่างๆ
ภายในองคก์ร เน่ืองจากขั้นตอนการท างานต่างๆภายในองคก์รอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
ซ่ึงบางคร้ังการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นอาจไม่มีการบนัทึกไว ้ดงันั้นผูป้ระเมินจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรึกษาหารือกบับุคลากรท่ีรับผดิชอบหนา้ท่ีต่างๆในระบบการบริหารความเส่ียงอยูเ่สมอ 
ผูป้ระเมินมีหน้าท่ีวิเคราะห์การท างานของระบบการบริหารความเส่ียงในองคก์รตลอดจนผลของ
การทดสอบต่างๆ โดยการวเิคราะห์ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานขององคป์ระกอบต่างๆภายในองคก์ร และ
อิงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้สมอ 
 
ระเบียบวิธี 

การประเมินผลสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การท าแบบตรวจสอบ แบบสอบถามหรือ 
เทคนิคการท าแผนภูมิ เป็นตน้ 
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บางองค์กรใช้ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงในองคก์รของตนเพื่อเปรียบเทียบกบั

องค์กรอ่ืน โดยมักจะยึดเอาองค์กรท่ีมีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นหลัก  การ
เปรียบเทียบอาจกระท าโดยตรงระหว่างองค์กร หรือกระท าโดยผ่านการแลกเปล่ียนหรือขอ้ตกลง
ต่างๆ ในการท าการเปรียบเทียบองค์กรจะต้องค านึงถึงความแตกต่างในวัตถุประสงค์และ
สภาพแวดลอ้มของตนกบัขององคก์รท่ีจะเปรียบเทียบ เน่ืองจากแต่ละองคก์รยอ่มมีองคป์ระกอบใน
การบริหารความเส่ียงและขอ้จ ากดัทั้งหลายท่ีแตกต่างกนั 
 
ข้อมูลเอกสาร 

การจดัท าขอ้มูลเอกสารเพื่อบนัทึกขั้นตอนและผลการบริหารความเส่ียงของแต่ละองคก์รมี
ความแตกต่างกนัตามขนาด ความซับซ้อนและปัจจยัต่างๆขององค์กร องค์กรขนาดใหญ่มกัจะมี
ขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบันโยบาย โครงสร้างขององค์กร ค าอธิบายหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
บุคลากรเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน ซ่ึงองคก์รขนาดเล็กลงมาอาจมีปริมาณเอกสารเหล่าน้ีลดหลัน่
ลงมา ในบางขั้นตอนของการบริหารความเส่ียงอาจไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเอาไว ้ซ่ึง
มิไดห้มายความวา่ขั้นตอนเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีการบนัทึก
ขอ้มูลเอกสารอยา่งเหมาะสมจะช่วยใหก้ารติดตามผลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผูป้ระเมินสามารถท่ีจะตดัสินใจบนัทึกขอ้มูลการประเมินผลไดโ้ดยอิงกบัขอ้มูลเอกสาร
เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยู่แล้วขององค์กร  ซ่ึงการบันทึกของผู ้ประเมินผลมักจะ
ประกอบดว้ยค าอธิบายขั้นตอนการทดสอบและการวิเคราะห์ต่างๆในขั้นตอนของการประเมินผล
เป็นตน้ 

องคก์รควรจะมีการเก็บรักษาและพฒันาฐานขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงใน
องค์กรของตนเพื่อประโยชน์ในการน ามาแสดงต่อสาธารณะ หรือต่อองค์กรอ่ืนในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็น 
 
การรายงานความบกพร่อง 

ความบกพร่องของการบริหารความเส่ียงในองค์กรสามารถตรวจพบไดโ้ดยหลายวิธี เช่น 
กิจกรรมการติดตามผลระหวา่งการด าเนิน  การประเมินผลแยก และโดยการตรวจสอบจากองคก์ร
ภายนอก 

ค าว่า “ความบกพร่อง” หมายถึง สถานะของขั้นตอนการบริหารความเส่ียงท่ีตอ้งการการ
ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ดงันั้นความบกพร่องจึงอาจหมายถึงความผิดพลาดหรือความเป็นไปไดท่ี้จะ
เกิดความผดิพลาด ตลอดจนโอกาสท่ีจะพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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แหล่งข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดส าหรับการตรวจสอบความบกพร่องของการบริหารความเส่ียงไดม้า

จากขั้นตอนการบริหารความเส่ียงในองคก์รนัน่เอง นอกจากน้ีการติดตามผลระหวา่งการด าเนินงาน
ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมการบริหารและควบคุมดูแลต่างๆ สามารถท าใหเ้ห็นมุมมองของบุคลากรผูป้ฏิบติั
หนา้ท่ีโดยตรง ซ่ึงมุมมองเหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารระบุความบกพร่องเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกวิธีหน่ึง
ท่ีมีความส าคัญคือการประเมินผลแยก ซ่ึงการประเมินผลแยกโดยฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเส่ียงใหดี้ยิง่ข้ึน 

บ่อยคร้ังท่ีหน่วยงานภายนอกสามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเส่ียง
ภายในองค์กร  ในท่ีน้ีหมายถึง ผูท่ี้ท  าธุรกิจติดต่อส่ือสารกบัองค์กร ผูต้รวจสอบภายนอก และผู ้
บงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งภายนอกเหล่าน้ีควรไดรั้บการไตร่ตรองและน ามา
ปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ส่ิงทีร่ายงาน 

ความบกพร่องต่างๆในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร จะเป็นตวับัน่ทอนความสามารถ
ในการด าเนินการตามแผนงานและการบรรลุวตัถุประสงค์ ดงันั้นความบกพร่องต่างๆ จะตอ้งถูก
รายงานให้ผูมี้ความรับผิดชอบโดยตรงได้รับรู้ ซ่ึงส่ิงท่ีจะรายงานย่อมแตกต่างกันไปตามแต่
สถานการณ์ และอ านาจหนา้ท่ีของบุคลากร นอกจากการรายงานเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
กิจกรรมใดๆท่ีอาจน าไปสู่ความเสียหายขององคก์รตอ้งไดรั้บการพิจารณาดว้ย 
 
             พนักงานขายของบริษัทแห่งหน่ึงพบว่ามีความผิดพลาดในการค านวณผลตอบแทนจากการ
ขาย ฝ่ายผลตอบแทนของลูกจ้างจึงท าการสอบสวนเหตุดังกล่าวและพบว่าการใช้ราคาสินค้าท่ีไม่
เป็นปัจจุบันท าให้การค านวณผลตอบแทนการขาย ตลอดจนจ านวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกค้ามีความ
ผิดพลาด บริษัทจึงส่ังให้มีการตรวจสอบราคาสินค้าใหม่และปรับการค านวณให้ถูกต้อง อย่างไรก็
ตามควรสังเกตว่ามีบางค าถามท่ียังไม่ได้รับค าตอบ เช่น ท าไมจึงมีการระบุราคาสินค้าท่ีไม่ถูกต้อง? 
มีขั้นตอนอะไรท่ีสามารถระบุความเส่ียงจากเหตุการณ์ดังกล่าว? มีความผิดพลาดของระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือไม่? ถ้ามีจะแก้ไขอย่างไร? หรือถ้าพนักงานขายไม่ได้แจ้งข้อผิดพลาดนี้
ให้บริษัททราบ บริษัทจะมีวิธีตรวจสอบพบเองหรือไม่? เป็นต้น 
 

เป็นความจริงท่ีว่าไม่มีปัญหาใดท่ีมีความส าคัญน้อยจนไม่คุ ้มค่าท่ีจะให้ความสนใจ 
ตวัอยา่งเช่นลูกจา้งของบริษทัแห่งหน่ึงยกัยอกเงินจากบริษทัซ่ึงอาจคิดเป็นจ านวนนอ้ยมาก จนอาจ
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พิจารณาไดว้า่ไม่มีความคุม้ค่าท่ีบริษทัจะตอ้งด าเนินการสอบสวน อยา่งไรก็ตามการกระท าดงักล่าว
ถือวา่เป็นความผดิร้ายแรงในแง่ของการเป็นตวัอยา่งท่ีไม่เหมาะสมแก่พนกังานคนอ่ืน 
 

ผู้รับรายงาน 
ขอ้มูลท่ีสามารถรวบรวมไดม้กัจะตอ้งถูกรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาขั้นสูงข้ึนไปไดรั้บทราบ

ผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวอาจจะถูกรายงานไปยงัระดบับงัคบับญัชาท่ีสูงข้ึนต่อไป
อีก จนกระทัง่ถึงผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการรายงานความบกพร่องโดยทัว่ไป นอกจาก
จะตอ้งรายงานใหผู้มี้ความรับผดิชอบในระดบับงัคบับญัชาของตนทราบแลว้ยงัสมควรท่ีจะรายงาน
ให้ฝ่ายบริหารระดบัสูงข้ึนไปทราบดว้ย เน่ืองจากฝ่ายบริหารระดบัสูงข้ึนไปอาจจะสามารถให้การ
สนบัสนุน ควบคุมดูแล แกไ้ข และส่ือสารกบัผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบจากความบกพร่องน้ีไดดี้กว่า
นัน่เอง 
 
ทศิทางการรายงาน 

การรายงานความบกพร่องของการบริหารความเส่ียงไปยงัผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
มีความส าคญัยิง่ องคก์รควรมีแบบแผนปฏิบติัเพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการรายงานขอ้มูลไปยงัระดบั
บงัคบับญัชาท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ แบบปฏิบติัดงักล่าวจะเป็นลกัษณะ
ของหลกัปฏิบติัเบ้ืองตน้ว่าผูบ้ริหารควรจะไดรั้บขอ้มูลท่ีจะมีผลกระทบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตข้อบเขตความรับผิดชอบของตน 

ท่ีส าคญัผูน้ าองค์กรควรได้รับทราบขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อองค์กร ตวัอย่างเช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบัความขดัแยง้ในองคก์ร หรือการละเมิดนโยบายขององคก์รเป็นตน้ นอกจากน้ีผูน้ าองคก์รยงั
สมควรไดรั้บขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รอีกดว้ย 

ผูบ้ริหารระดบัอาวโุสจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงและความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบ ตัวอย่างในกรณีน้ีได้แก่  รายงานการขาด
ประสิทธิภาพของบุคลากร หรือวกิฤติทางการเงินเป็นตน้ 

ผูบ้ริหารระดบัรองลงมาควรไดรั้บการรายงานขอ้มูลท่ีมีความละเอียดและมีความจ าเพาะ
เจาะจงมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม การรายงานผลท่ีมีความเจาะจงมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอุปสรรคใน
การด าเนินงาน ทั้งน้ีการรายงานผลจะมีประสิทธิภาพสูงเม่ือมีความยดืหยุน่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
ในบางคร้ังผูไ้ดรั้บรายงานจะเป็นผูก้  าหนดระดบัของการรายงานท่ีตนตอ้งการ เช่น คณะกรรมการ
หรือคณะตรวจสอบอาจจะต้องการให้ฝ่ายบริหารหรือผูต้รวจสอบรายงานความบกพร่องท่ีมี
ความส าคญัหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในระดบัท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 
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ภาพประกอบท่ี 10.2 แสดงองคป์ระกอบส าคญัของ การติดตามผล ดงัท่ีไดก้ล่าวในบทน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบที ่10.2 
 

 
ส่ิงแวดลอ้มภายใน 

 
การก าหนดวตัถุประสงค ์

 
การระบุเหตุการณ์ 

 
การประเมินความเส่ียง 

 
การตอบสนองต่อความเส่ียง 

 
กิจกรรมการควบคุม 

 
ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

การติดตามผล 
ระหว่างการด าเนินงาน การประเมนิผลแยก การรายงานความบกพร่อง 

 ทนัท่วงที 
 อยูใ่นโครงสร้าง 
 ปฏิบติัเป็นกิจวตัร 

 

 ขอบเขต 
 ความถ่ี 
 การประเมินตนเอง/ผูต้รวจสอบ

ภายใน 
 ขอ้มูลเอกสาร 

 ระหวา่งการด าเนินงาน 
 หน่วยงานภายนอก 
 วิธีปฏิบติั 
 ช่องทางเลือกอ่ืนๆ 
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11. ข้อจ ำกดัของกำรบริหำรควำมเส่ียงในองค์กร (Limitations and Enterprise) 
 

การบริหารความเส่ียงในองค์ท่ีมีประสิทธิภาพไม่ว่า
จะถูกออกแบบหรือน าไปปฏิบัติใช้ได้ดีเพียงใด ย่อมเป็น
เพียงแค่หลักประกันอย่างหน่ึงให้แก่ฝ่ายบริหารในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เท่านั้น  ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วการบรรลุ
วัตถุประสงค์ย่อมขึน้อยู่กับข้อจ ากัดและปัจจัยอ่ืนๆอีก เช่น 
ความแตกต่างในการตัดสินใจ และความผิดพลาดท่ีมิอาจ
หลีกเล่ียงของบุคลากรเป็นต้น นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมี
อ านาจในการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการตัดสินใจในเร่ือง
ต่างๆของการบริหารความเส่ียง รวมถึงการตัดสินใจเก่ียวกับ
กิจกรรมการควบคุมและตอบสนองความ เ ส่ี ย ง ด้วย 
นอกจากนี้การตัดสินใจในแต่ละเร่ืองยังต้องค านึงถึงปัจจัย
เก่ียวกับผลได้และผลเสียท่ีจะได้รับเช่นกัน 
 

ในมุมมองของบุคคลบางกลุ่ม การบริหารความเส่ียงในองค์กรและการควบคุมภายในเป็น
หลกัประกนัใหแ้ก่องคก์รถึงความปราศจากขอ้ผดิพลาดในการด าเนินงาน และความสามารถในการ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวเ้สมอ ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวน้ีมิไดเ้ป็นจริงเสมอไป 

ในการพิจารณาถึงขอ้จ ากดัของการบริหารความเส่ียงในองค์กร จ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวคิด 3ประการดงัต่อไปน้ี 
 ความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงย่อมมีปัจจยัแห่งความไม่แน่นอนเข้ามา

เก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ 
 การบริหารความเส่ียงในองค์กรสามารถน าไปใช้ได้ในหลายระดบั และมีความเก่ียวขอ้งกบั

วตัถุประสงค์ท่ีมีความหลากหลาย ส าหรับวตัถุประสงค์ดา้นแผนงานและการด าเนินงาน การ
บริหารความเส่ียงจะช่วยให้ฝ่ายบริหารตระหนกัถึงขอบเขตความสามารถขององค์กรในการ
บรรลุวตัถุประสงค์เท่านั้น มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีก าหนดความแน่นอนในการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์รแต่อยา่งใด 

 การบริหารความเส่ียงไม่สามารถเป็นหลกัประกนัท่ีแน่นอนไดว้า่องคก์รจะบรรลุวตัถุประสงค์
ในดา้นใดบา้ง 

แนวคิดขอ้แรกหมายถึงการท่ีองค์กรไม่สามารถท่ีจะท านายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ย่างชดัเจน
แน่นอน ประการท่ีสองกล่าววา่ยอ่มมีบางเหตุการณ์ท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจควบคุมของคณะบริหาร
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องคก์ร และแนวคิดสุดทา้ยเก่ียวกบัความเป็นจริงท่ีว่าไม่มีการด าเนินงานใดท่ีสามารถส าเร็จลุล่วง
ไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบทุกประการ 

ทั้งน้ี ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหลกัประกนัท่ีเหมาะสมก็มิไดห้มายความว่าการบริหารความ
เส่ียงในองคก์รมกัจะไม่ไดผ้ลเสมอไป ซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดหลกัการของหลกัประกนัท่ี
เหมาะสม การตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีองค์กรปฏิบติัเป็นการลดความเส่ียงท่ีองค์กรตอ้งเผชิญใน
ความพยายามท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์การปฏิบติังานในแต่ละวนัของบุคลากรทุกคนก็เช่นเดียวกนั 
ย่อมมีเป้าหมายในการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร นอกจากน้ีองค์กรท่ีมีระบบการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพก็มีความตอ้งการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ทั้งทางดา้นแผนงานและการด าเนินงาน แต่
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ตลอดจนความผิดพลาดต่างๆ สามารถ
เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าแมแ้ต่การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดย่อม
ประสบกับความผิดพลาดได้เช่นเดียวกัน ดังนั้ นหลักประกันท่ีเหมาะสมย่อมมิได้หมายถึง
หลกัประกนัท่ีสมบูรณ์แบบแต่อยา่งใด 
 
กำรตัดสินใจ 

ความมีประสิทธิภาพในระบบการบริหารความเส่ียงในองค์กรย่อมถูกจ ากัดโดย
ความสามารถในการตดัสินใจของบุคลากร ความสามารถในการตดัสินใจของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บั
ความคิด กรอบเวลา ขอ้มูลท่ีไดรั้บ และการอยูภ่ายใตค้วามกดดนัต่างๆ ดงันั้นจึงพบอยูเ่สมอวา่ การ
ตดัสินใจในบางคร้ังไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่น่าพอใจ และจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 
ควำมผดิพลำด 

การบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการออกแบบมาอยา่งรอบคอบยงัมีโอกาสเกิดความผิดพลาด
ได ้ซ่ึงความผิดพลาดอาจเกิดจากความไม่เขา้ใจขั้นตอนการท างานของบุคลากร ความผิดพลาดใน
การตดัสินใจ  การขาดแรงจูงใจในการท างาน หรือความเหน่ือยลา้ในการท างานเป็นตน้ 
 
กำรสมคบ 

การรู้เห็นเป็นใจ หรือการสมคบในการกระท าส่ิงท่ีไม่สมควรของบุคลากรอาจน ามาซ่ึง
ความบกพร่องในการบริหารความเส่ียงขององค์กร เช่น การสมรู้ร่วมคิดระหว่างบุคลากรเพื่อ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั ซ่ึงอาจไม่สามารถตรวจพบไดจ้ากขั้นตอนของการบริหารความเส่ียง เป็น
ตน้ ในทางกลบักนับุคลากรหรือผูบ้ริหารอาจจ าเป็นตอ้งมีความรู้เห็นเป็นใจในระดบัหน่ึงส าหรับ
บางสถานการณ์ เพื่อผลการด าเนินงานบางอยา่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
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ค่ำใช่จ่ำยต่อผลตอบแทน 
องค์กรมกัจะต้องเผชิญกับข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรหรือทุนทรัพย์ ซ่ึงองค์กรจะต้อง

พิจารณาค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งสูญเสียหรือทุน ต่อผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการตอบสนองต่อ
ความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุมต่างๆอยา่งรอบคอบ 
นอกจากน้ีในการพิจารณาขั้นตอนการด าเนินงานหรือการควบคุมต่างๆ องคก์รตอ้งค านึงถึงโอกาส
ท่ีจะเกิดความผิดพลาด ตลอดจนผลกระทบของความผิดพลาดนั้น และส่ิงท่ีองค์กรตอ้งสูญเสียไป 
เช่น โรงงานแห่งหน่ึงอาจไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างระบบเก็บรักษาวตัถุดิบท่ีมีความ
สลับซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อเก็บรักษาวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าต ่ า หรือวตัถุดิบท่ีไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บเก็บรักษาอยา่งดีเป็นตน้ 

การประเมินค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนในขั้นตอนการระบุเหตุการณ์ การประเมินความ
เส่ียง การตอบสนองต่อความเส่ียง และกิจกรรมการควบคุมนั้น สามารถกระท าได้ในลักษณะ
ต่างๆกัน โดยปกติการควบคุมหรือการประเมินค่าใช้จ่ายจะสามารถท าได้ง่ายกว่าการประเมิน
ผลตอบแทน และสามารถวดัเป็นปริมาณได้ องคก์รอาจจะเร่ิมจากการพิจารณาทุนท่ีจ าเป็นต่อการ
วางระบบการควบคุม ต่อไปอาจจะพิจารณาค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้มส าหรับความสูญเสีย
ของทรัพยากร หรือปริมาณทรัพยากรท่ีใช้ไปเป็นตน้ ทั้งน้ีส่ิงท่ียากจะประเมินออกมาเป็นปริมาณ
ไดแ้ก่ การลงทุนทางดา้นเวลาและความพยายามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัของส่ิงแวดลอ้มภายใน เช่น ความ
พยายามของฝ่ายบริหารในการก าหนดระดบัจริยธรรมและระดบัความสามารถของบุคลากร หรือ
ความพยายามในการรวบรวมขอ้มูลทางการตลาดท่ีมีความส าคญัจากผูบ้ริโภคเป็นตน้ ส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการลงทุนหรือค่าใชจ่้ายขององคก์ร 
  การประเมินผลตอบแทนยิง่เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก ตวัอยา่งเช่น ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการจ ากดั
ขอบเขตของผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพมกัจะถูกมองขา้ม 
หรือผลของการตอบสนองต่อความเส่ียงซ่ึงแมบ้างคร้ังจะปรากฏให้เห็นชัดเจนแต่ไม่อาจวดัเป็น
ปริมาณได้ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจยัท่ีสามารถใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการประเมิน
ผลตอบแทน เช่น การลดลงของความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ต่างๆ ความเปล่ียนแปลงลกัษณะของ
กิจกรรม และผลกระทบดา้นค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อองคก์ร เป็นตน้ 

การพิจารณาค่าใช่จ่ายต่อผลตอบแทนอาจมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะขององคก์ร ซ่ึง
ความทา้ทายส าหรับฝ่ายบริหารคือการหาจุดท่ีเหมาะสมส าหรับองคก์รของตน หลกัอยา่งง่ายท่ีควร
ระลึกถึงคือ องค์กรไม่ควรใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัให้หมดไปกบัความเส่ียงท่ีไม่มีความส าคญั และ
ควรตระหนกัเสมอว่าการควบคุมท่ีมากเกินไปย่อมน ามาซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีสูงและอาจไม่มีประโยชน์
คุม้ค่า และในทางตรงกนัขา้ม การควบคุมท่ีน้อยเกินไปก็น ามาซ่ึงความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนไดเ้ช่นกนั 
ดงันั้นการสร้างสมดุลในการปฏิบติัจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสภาวะแวดล้อมของ
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องคก์รท่ีมีการแข่งขนัสูง อน่ึงการพิจารณาค่าใชจ่้ายต่อผลตอบแทนยอ่มมีความจ าเป็นเสมอถึงแมจ้ะ
น ามาซ่ึงความยากล าบากก็ตาม 
 
อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร 

ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์รย่อมข้ึนอยู่กบัผูมี้หนา้ท่ี
ควบคุมกิจกรรมเหล่านั้น แมก้ระทัง่องค์กรท่ีมีการบริหารและการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ ฝ่าย
บริหารย่อมมีอ านาจโดยชอบธรรมท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ รวมถึงอ านาจการตดัสินใจในขั้น
สุดทา้ยในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงการใชอ้ านาจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตของฝ่ายบริหารจะเป็นส่ิงท่ีท าลาย
ระบบการบริหารงานและการควบคุมองคก์ร ทั้งน้ีการบริหารความเส่ียงในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ
จะเพิ่มความสามารถขององคก์รในการป้องกนัและตรวจสอบการใชอ้ านาจของฝ่ายบริหารได ้

การใชอ้ านาจของฝ่ายบริหารท่ีกล่าวในท่ีน้ีหมายถึง  อ านาจท่ีมีเหนือนโยบายหรือแนวทาง
ปฏิบติังานท่ีถูกน ามาใช้เพื่อเป้าหมายอ่ืน เช่น เพื่อการสร้างผลงานให้กบัตนเอง หรือเพื่อสร้าง
ภาพพจน์ขององคก์รเป็นตน้  ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาอาจใชอ้ านาจของตนในการเปล่ียนแปลง
ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงเพื่อเพิ่มผลประกอบการขององค์กร เพื่อเพิ่มมูลค่าขององคก์รในการ
ขายทอดตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าหุน้ขององคก์ร เพื่อปกปิดหน้ีสินขององคก์รหรือเพื่อปกปิดการละเมิด
กฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ เป็นตน้  การใช้อ านาจในทางมิชอบหมายความรวมถึงการเปล่ียนแปลงหรือ
ปกปิดขอ้มูลต่อสถาบนัการเงิน  นกักฎหมายและผูต้รวจสอบ ตลอดจนการปลอมแปลงเอกสารเป็น
ตน้ 

การใชอ้ านาจของฝ่ายบริหารแตกต่างจากการแทรกแซงของฝ่ายบริหาร ซ่ึงการแทรกแซง
ดา้นนโยบายหรือดา้นการด าเนินงานของฝ่ายบริหารอาจมีผลประโยชน์ต่อองค์กร ซ่ึงในบางกรณี
การแทรกแซงของฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นในการจดัการกบัเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ ทั้งน้ีการ
แทรกแซงของฝ่ายบริหารจะตอ้งถูกบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงเพื่อใช้ในการตรวจสอบ หรือเป็นท่ี
รับรู้ในกลุ่มบุคลากรท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะแตกต่างจากการใชอ้  านาจในทางท่ีผดิของฝ่ายบริหาร ท่ีจะไม่
มีการบนัทึกใดๆ ทั้งน้ีเพื่อเจตนาในการปกปิดนัน่เอง 
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12. บทบาทและหน้าทีรั่บผดิชอบ (Roles and Responsibilities) 
 

บุคลากรทุกคนในองค์กรล้วนมีความรับผิดชอบท่ี
ส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงในองค์กร โดยเฉพาะประธาน
บริหารขององค์กรซ่ึงเป็นผู้ ถือความรับผิดชอบสูงสุดและมี
หน้าท่ีเปรียบเสมือนเจ้าของขององค์กร คณะบริหารคนอ่ืนๆ
กมี็หน้าท่ีสนับสนุนนโยบายเก่ียวกับความเส่ียงขององค์กรซ่ึง
สอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ีองค์กรต้องการ ตลอดจน
บริหารการด าเนินงานต่างๆขององค์ประกอบต่างๆของการ
บริหารความเ ส่ียงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเส่ียงขององค์กรภายใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของตน ส่วนบุคลากรคนอ่ืนๆมี
หน้าท่ีปฏิบัติงานตามกลไก และแนวทางการบริหารความ
เส่ียงท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาแนะน าในหารบริหารความเส่ียง หน่วยงานต่างๆ
จากภายนอกองค์กรกมี็หน้าท่ีจัดหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่า หน่วยงานภายนอกย่อม
มิได้มีความรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของการบริหารความ
เส่ียงในองค์กรแต่อย่างใด 
 

การบริหารความเส่ียงภายในองคก์รเป็นผลมาจากาการท างานร่วมกนัของหน่วยงานและ
บุคลากรทั้งหลาย ซ่ึงแต่ละหน่วยงานหรือบุคลากรก็ต่างมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีส าคญัดว้ยกนัทั้งส้ิน 
คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร ผู ้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรทุกคนล้วนมีส่วน
สนบัสนุนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ หน่วยงานอ่ืนๆเช่น ผูต้รวจสอบภายนอก หรือนกั
กฎหมายก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นบางโอกาส ทั้งน้ี
องคก์รตอ้งสามารถแยกแยะระหวา่งกลุ่มบุคคลท่ีเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการบริหารความเส่ียงใน
องค์กร กบักลุ่มบุคคลท่ีไม่ใช่ ซ่ึงกลุ่มบุคคลดงักล่าวก็อาจมีส่วนช่วยในการบริหารความเส่ียงและ
การบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรบา้ง แต่อย่างไรก็ตามการท่ีหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบริหารความเส่ียงขององคก์ร มิไดห้มายความวา่หน่วยงานเหล่านั้นจะมีหนา้ท่ีรับผิดต่อการ
บริหารความเส่ียงขององคก์รดว้ย 
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บุคลากรทีม่ีหน้าทีรั่บผดิชอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายจดัการความเส่ียง พนักงานการเงิน ผู ้

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรทุกคนในองค์กร ลว้นมีส่วนสนบัสนุนประสิทธิภาพของการ
บริหารความเส่ียงในองคก์รทั้งส้ิน 
 

คณะกรรมการบริหาร 
ฝ่ายบริหารเป็นผูไ้ดรั้บความไวว้างใจและเช่ือถือจากคณะกรรมการบริหารซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็น

ผูใ้ห้ค  าแนะน าและช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานส าหรับองค์กร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้
คดัเลือกคณะบริหารองค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก าหนดระดับจริยธรรมของบุคคล
เหล่านั้น และแสดงความคาดหวงัของตนผ่านทางการช้ีแนะการด าเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร
ด้วย นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารยงัเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดแผนงาน การก าหนด
วตัถุประสงคใ์นระดบัสูง และการจดัหาทรัพยากรอีกดว้ย 
คณะกรรรมการสามารถใหค้  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในองคก์รไดโ้ดย 
 รับรู้ขอบเขตการท างานของฝ่ายบริหารต่อการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 
 ตระหนกัและร่วมรับรู้ระดบัความเส่ียวท่ีตอ้งการขององคก์ร 
 ตรวจสอบภาพรวมของความเส่ียวโดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการขององคก์ร 
 รับทราบถึงเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีส าคญั และความเหมาะสมในการตอบสนองต่อความเส่ียง

ของฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อมภายใน ซ่ึงต้องมีความ

เหมาะสมเพื่อการบริหารความเส่ียงในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรม

ต่างๆขององค์กร ตลอดจนสามารถทุ่มเทเวลาอย่างเหมาะสมต่อความรับผิดชอบงานของตน 
คณะกรรมการยงัมีหนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์ร และติดต่อส่ือสารกบัผูต้รวจสองทั้ง
ภายในและภายนอก ตลอดจนท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริหารควรมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกของคณะบางคนเพื่อ
ปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะ ซ่ึงหน้าท่ีท่ีอาจมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันไป
ตามแต่ละองค์กร แต่หน้าท่ีท่ีส าคญัซ่ึงทุกองค์กรตอ้งมีได้แก่ กรรมการปกครอง และ กรรมการ
ตรวจสอบ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีแต่ละคนจะมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัต่างกนั
ของการบริหารความเส่ียง ยกตวัอย่างเช่น กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรับผิดชองเก่ียวกบัความ
น่าเช่ือถือของการรายงานผลภายนอก เป็นตน้ จากท่ีกล่าวมาจึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการรวมถึง
กรรมการแต่ละคนมีส่วนส าคญัยิง่ต่อการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
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ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารมีความรับผดิชอบโดยตรงต่อกิจกรรมทั้งหมดขององคก์ร ซ่ึงรวมถึงการบริหาร

ความเส่ียงดว้ย โดยปกติผูบ้ริหารในระดบัท่ีต่างกนัจะมีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงท่ี
แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะขององคก์ร 

ในแต่ละองคก์ร ประธานบริหารขององคก์รเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความ
เส่ียงในองค์กรสูงท่ีสุด ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงในความรับผิดชอบน้ีคือการท าให้มัน่ใจว่า
องค์กรประกอบดว้ยปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายในท่ีครบถว้นสมบูรณ์ ประธานบริหารมีหน้าท่ีก าหนด
แนวทางขององค์กรซ่ึงมีอิทธิพลต่อปัจจยัส่ิงแวดลอ้มตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆของการบริหาร
ความเส่ียง นอกจากน้ี ประธานบริหารยงัมีอิทธิพลต่อการท างานของคณะกรรมการบริหารโดยผา่น
ขั้นตอนการสรรหากรรมการเป็นตน้ ส่วนใหญ่แลว้ผูท่ี้จะมารับต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารจะ
พิจารณาฝ่ายบริหารระดบัสูงขององค์กร และอาจตดัสินใจเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยอาศยั
มาตรฐานจริยธรรมขององคก์รเป็นหลกั 
 

หน้าท่ีรับผิดชอบของประธานบริหารรวมถึงการควบคุมดูแลองค์ประกอบต่างๆของการ
บริหารความเส่ียงในองคก์ร โดย 
 การแสดงตนเป็นผูน้ าให้แก่ฝ่ายบริหารอาวุโส และร่วมกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดหลกัการ

และนโยบายในการปฏิบติังานซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารความเส่ียงในองค์กร 
ประธานบริหารและผูบ้ริหารคนส าคญัเป็นผูก้  าหนดแผนงานและวตัถุประสงค์ระดบัสูงของ
องค์กร ตลอดจนเป็นผูก้  าหนดนโยบาย วฒันธรรมความเส่ียง และระดบัความเส่ียงท่ีองค์กร
ตอ้งการ นอกจากน้ีประธานบริหารและผูบ้ริหารอาวุโสยงัร่วมกนัพฒันาโครงสร้างขององคก์ร 
ส่ือสารถึงนโยบายขององคก์ร และการวางแผนการรายงานผลท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งใช้ 

 มีการพบปะกบัผูบ้ริหารอาวุโสท่ีมีความรับผิดชอบส าคญัเป็นระยะเพื่อทบทวนบทบาทความ
รับผดิชอบ และแนวทางการบริหารความเส่ียง 

 
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรมีหน้าท่ีบริหารความเส่ียงท่ี

เก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์ของหน่วยงานของตน ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าแผนงานมาปฏิบัติระหว่าง
ขั้นตอนการระบุ ประเมิน และตอบสนองต่อความเส่ียง นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัต้องน าหลักการ
บริหารความเส่ียงมาประยุกต์ใชภ้ายในหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบ ทั้งน้ีตอ้งให้สอดคลอ้งกบัระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับไดด้ว้ย ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงานของตนในลกัษณะเดียวกนักบั
ความรับผดิชอบของประธานบริหารต่อทั้งองคก์ร 
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ผูบ้ริหารระดบัสูงมกัจะมีการมอบหมายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผูบ้ริหารระดบั
ต ่าลงมาเพื่อดูแลแผนกหรือสายงานต่างๆ ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายงานเหล่าน้ีจะมีหน้าท่ี
จดัการกบัความเส่ียงซ่ึงเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีตนไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงรวมถึงการ
ระบุเหตุการณ์ การประเมินความเส่ียง และการก าหนดการตอบสนองต่อความเส่ียงเป็นต้น 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารดงักล่าวยงัมีหน้าท่ีแนะน ากิจกรรมการควบคุม การติดตามผล และพบปะกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไปเพื่อรายงานการด าเนินการของการควบคุมอีกดว้ย 

หน้าท่ีของผูบ้ริหารในระดบัน้ีอาจจะรวมถึงการสืบสวนหาขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์หรือ
ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานของตน เช่น หาท่ีมาของความผิดพลาดของขอ้มูล หรือ
ตรวจสอบการหายไปของงบประมาณ เป็นตน้ ส่ิงท่ีควรสังเกตคือ ผูบ้ริหารในระดบัหน่วยงานน้ี
ตอ้งรายงานผลการด าเนินงานข้ึนไปยงัผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนเพื่อรับทราบเสมอ 

ผูบ้ริหารแต่ละคนมีหน้าท่ีภายใตอ้  านาจของผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป โดยประธานบริหาร
เป็นผูมี้อ านาจสูงท่ีสุด 

ถึงแมว้่าผูบ้ริหารในระดบัต่างๆจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง
และกิจกรรมการควบคุมท่ีแตกต่างกนัไป แต่การด าเนินงานทั้งหมดเหล่าน้ีจะประกอบรวมกนัเป็น
หน่ึงเดียวในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

พนักงานส่วนอ่ืนๆ เช่นพนักงานทรัพยากรบุคคล และ พนักงานด้านกฎหมายก็มีส่วน
สนับสนุนในการก าหนดองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงในองค์กรเช่นเดียวกัน แผนก
ทรัพยากรบุคคลอาจจะมีหนา้ท่ีในการฝึกอบรมบุคลากรตามความตอ้งการและนโยบายขององคก์ร
อนัจะน ามาซ่ึงภาวะผูน้ าในหน่วยงาน ฝ่ายกฎหมายขององค์กรอาจจะสามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ เช่นน้ีเป็นตน้ 
 

พนักงานฝ่ายจัดการความเส่ียง 
บางองคก์รมีหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อการบริหารความเส่ียงในองคก์รโดยเฉพาะ  พนกังาน

ฝ่ายจดัการความเส่ียง หรือบางองค์กรอาจเรียกว่าหัวหน้าฝ่ายจดัการความเส่ียง หรือผูบ้ริหารฝ่าย
ความเส่ียง มีหนา้ท่ีท างานร่วมกบัคณะบริหารในการก าหนดการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน พนักงานฝ่ายจดัการความเส่ียง ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งและ
มอบหมายอ านาจจากประธานบริหาร มีหน้าท่ีด าเนินงานเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงตาม
หน่วยงาน หรือแผนกต่างๆภายในองค์กร นอกจากน้ีพนักงานฝ่ายจดัการความเส่ียงอาจมีความ
รับผิดชอบในการติดตามขั้นตอนและช่วยเหลือผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง
ภายในองคก์รดว้ย 
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บางองคก์รมอบหมายหน้าท่ีจดัการกบัความเส่ียงให้กบัพนกังานอาวุโสภายในองค์กรเช่น 
หวัหนา้พนกังานการเงิน ท่ีปรึกษาทัว่ไป หรือหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ เป็นตน้ 

หน้าท่ีการจดัการกบัความเส่ียงน้ีมกัจะปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีการ
ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบต่อการบริหารความ
เส่ียงภายในหน่วยงานรับผดิชอบของตนเช่นเดียวกนัเพื่อความมีประสิทธิภาพของการบริหารความ
เส่ียงโดยรวมขององคก์ร 
 

ความรับผดิชอบของพนกังานฝ่ายจดัการความเส่ียงมีดงัต่อไปน้ี 
 ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร ตลอดจนก าหนดบทบาทและหน้าท่ี และมี

ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของการน านโยบายเหล่านั้นไปใช ้
 ก าหนดขอบเขตอ านาจและความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานต่อการบริหารความเส่ียง 
 สนับสนุนการด าเนินการการบริหารความเส่ียงภายในองค์กร รวมถึงพฒันาเทคนิคความ

เช่ียวชาญของการบริหารความเส่ียงและช่วยฝ่ายบริหารในการวางแนวทางตอบสนองต่อความ
เส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

 แนะน าแนวทางการรวมการบริหารความเส่ียงเขา้เป็นส่วนหน่ึงในแผนงานและการบริหารงาน
ขององคก์ร 

 ก าหนดเกณฑ์ในการวดัความเป็นไปได้และผลกระทบของความเส่ียง และเกณฑ์การแบ่ง
ประเภทความเส่ียง 

 ควบคุมดูแลระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขององค์กรและของหน่วยงานต่างๆ และท างาน
ร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื่อก าหนดกิจกรรมการควบคุมและแนะน าแนวทางปฏิบติัท่ีสมควร 

 สนบัสนุนฝ่ายบริหารในการพฒันา และตรวจสอบการรายงานผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 รายงานความคืบหนา้ให้ประธานบริหารทราบเป็นระยะ และมีหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการ

ด าเนินการตามความตอ้งการ 
 

พนักงานฝ่ายการเงิน 
กิจกรรมเก่ียวกบัการเงินและงบประมาณ ตลอดจนผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบในส่วนน้ีของ

องคก์รมีความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียง หวัหนา้ฝ่ายการเงินขององคก์รมกัจะมีส่วนส าคญัต่อ
การวางแผนงบประมาณขององค์กร ตลอดจนติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้
งบประมาณ นอกจากหน้าท่ีหลักเหล่าน้ีหัวหน้าฝ่ายการเงินแล้วยงัมีส่วนในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือแผนกต่างๆในองคก์รดว้ย ดงันั้นหวัหนา้ฝ่ายการเงิน หรือหวัหนา้ฝ่าย
การบญัชียอ่มเป็นส่วนประกอบส าคญัของการบริหารความเส่ียงในองคก์ร พนกังานการเงินมีหนา้ท่ี
ส าคญัในการป้องกนัการทุจริตดงัท่ีได้ถูกกล่าวไวใ้นรายงานของ Treadway Commission ว่า 



96 
 

“หวัหนา้ฝ่ายการเงินซ่ึงเป็นสมาชิกของผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กร มีหนา้ท่ีในการก าหนดระดบั
จริยธรรมขององค์กร มีความรับผิดชอบต่อรายงานดา้นการเงิน ตลอดจนมีหน้าท่ีในการออกแบบ 
ปฏิบติั และติดตามผลระบบการรายงานทางการเงินขององคก์ร นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแล
การกระท าทุจริตอีกดว้ย” 

เม่ือมองไปยงัองค์ประกอบต่างๆของการบริหารความเส่ียงแลว้ย่อมเห็นไดช้ดัว่าหัวหน้า
ฝ่ายการเงินและพนกังานทุกคนลว้นมีบทบาทท่ีส าคญั และมีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค ์
การตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนงาน การวิเคราะห์ความเส่ียง และการบริหารความเปล่ียนแปลง
ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ร นอกจากน้ีบุคลากรเหล่านั้นยงัมีหนา้ท่ีติดตามผลของการด าเนินการท่ี
องคก์รไดก้ าหนดไวอี้กดว้ย 

ดงัเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมานั้น หัวหน้าฝ่ายการเงินขององค์กรควรไดรั้บความส าคญัเทียบเท่า
กบัหวัหนา้ฝ่ายงานต่างๆ ความพยายามใดๆของฝ่ายบริหารท่ีจะจ ากดัหนา้ท่ีรับผิดชอบหรือขอบเขต
การท างานของฝ่ายการเงินอาจจะก่อให้ผลเสียร้ายแรงและมีผลกระทบต่อการประสบผลส าเร็จของ
องคก์ร 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการประเมินประสิทธิภาพและช้ีแนะการพฒันาการบริหาร

ความเส่ียงขององค์กร ม โดยส านกัตรวจสอบภายในไดร้ะบุว่าขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
ควรจะครอบคลุมการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุม ซ่ึงรวมถึงการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของการรายงานผล การทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การรักษาทรัพยากร และความ
สอดคลอ้งของการด าเนินงานต่อกฎและขอ้บงัคบัต่างๆดว้ย 

ผูต้รวจสอบภายในมิไดมี้หน้าท่ีรับผิดชอบต่อการริเร่ิมหรือสานต่อการบริหารความเส่ียง
ขององค์กรอย่างท่ีหลายคนเขา้ใจ ซ่ึงหน้าท่ีดงักล่าวเป็นความรับผิดชอบของประธานบริหารและ
คณะบริหารขององค์กร ผูต้รวจสอบภายในเพียงแต่มีส่วนช่วยฝ่ายบริหารในการติดตามผล การ
ทดสอบ การประเมินผล และการรายงานผลของการบริหารความเส่ียง ตลอดจนให้ค  าแนะน าต่างๆ
เท่านั้น 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายในมีความครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของ
องค์กร ในบางองค์กรหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายในมีความเก่ียวขอ้งอย่างมากกบัการควบคุมการ
ด าเนินงานขององค์กร ตวัอยา่งเช่นภายในโรงงานแห่งหน่ึง ผูต้รวจสอบอาจจะมีหน้าท่ีติดตามผล
คุณภาพการผลิตสินคา้และทดสอบการส่งสินคา้เป็นระยะ  ในขณะท่ีในบางองค์กรผูต้รวจสอบ
ภายในอาจมีหน้าท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมาย หรือการรายงานผลต่อ
สาธารณะชนเป็นหลกั 
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นอกจากน้ีส านกัตรวจสอบภายในยงัไดร้ะบุถึงมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน
วา่ควรจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะกิจกรรมต่างๆขององคก์ร ซ่ึงหนา้ท่ีท่ีถูกก าหนดจะถูกสะทอ้นออกมาได้
โดยต าแหน่งและอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากองคก์รนัน่เอง 

การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กบัผูต้รวจสอบภายในควรกระท าดว้ยความเหมาะสม และ
หลีกเล่ียงการเกิดความขดัแยง้หรือความคิดอคติต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ควรมีการหมุนเวียนหนา้ท่ีใน
การตรวจสอบแต่ละหน่วยงานระหวา่งผูต้รวจสอบภายในเป็นระยะ และผูต้รวจสอบภายในไม่ควร
มีหนา้ท่ีการปฏิบติังานนอกเหนือจากหนา้ท่ีในการตรวจสอบ นอกจากน้ีผูต้รวจสอบยงัไม่ควรไดรั้บ
การมอบหมายใหต้รวจสอบหน่วยงานหรือกิจกรรมท่ีตนมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย 
 

บุคลากรอ่ืนๆ 
การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในองค์กร และควรจะถูก

ก าหนดใหอ้ยูใ่นค าอธิบายหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคน 
 บุคลากรล้วนมีหน้าท่ีบางอย่างท่ีมีผลต่อการบริหารความเส่ียง เช่นการให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการระบุหรือประเมินความเส่ียง หรือการปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆท่ีเป็นผลต่อการ
บริหารความเส่ียงเป็นตน้ ซ่ึงความใส่ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรเหล่าน้ีย่อมมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 

 บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึง
การรายงานอุปสรรคในการท างาน การประพฤติมิชอบหรือการทุจริตไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ
รับทราบ นอกจากน้ีบุคลากรจะตอ้งอดทนต่อความกดดนัในการถูกชกัจูงให้ปฏิบติัหน้าท่ีใน
ลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมดว้ย 
การบริหารความเส่ียงเป็นหนา้ท่ีของทุกคนและ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรจะตอ้ง

ถูกก าหนดอยา่งชดัเจนและไดรั้บการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

หน่วยงานภายนอก 
หน่วยงานภายนอกทั้งหลายอาจมีส่วนช่วยในการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ในบาง

กรณีหน่วยงานภายนอกอาจให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการบริหารความเส่ียงขององคก์ร
ดว้ยเช่นกนั 
 
ผู้ตรวจสอบภายนอก 

ผูต้รวจสอบบญัชีจากภายนอกหน่วยงานสามารถเสนอมุมมองอิสระท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อ
คณะผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารขององค์กรเพื่อใช้ในการบรรลุวตัถุประสงค์ด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะดา้นการรายงานทางการเงิน 
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ในการตรวจสอบสถานะทางการเงินขององค์กร ผูต้รวจสอบจะแสดงทศันคติของตน
เก่ียวกับความเหมาะสมของการรายงานสถานะทางการเงินขององค์กรโดยเปรียบเทียบกับ
หลกัเกณฑม์าตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวเป็นปัจจยัส่งเสริมวตัถุประสงคด์า้นการ
รายงานผลสู่สาธารณชนขององคก์รนัน่เอง 

ในขณะท่ีการบริหารความเส่ียงในองค์กรจะท าให้การรายงานผลขององค์กรมีความ
น่าเช่ือถือระดบัหน่ึง ผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอกสามารถท าให้ระดบัความน่าเช่ือถือน้ีมีค่าสูงข้ึน 
นอกจากน้ีผูต้รวจสอบมกัจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
บริหารความเส่ียงขององคก์รอีกดว้ย 

หลายคนมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัเม่ือพูดถึงการตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวกบัการบริหารความ
เส่ียงขององคก์ร บางคนเช่ือวา่การท่ีผูต้รวจสอบประเมินเกณฑ ์“ผา่น” ใหแ้ก่องคก์รยอ่มหมายความ
วา่การควบคุมภายในขององคก์รท่ีเก่ียวกบัการรายงานทางการเงินนั้นมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีบาง
คนเช่ือวา่ผูต้รวจสอบไดท้  าการทดสอบความเส่ียงและการควบคุมต่างๆเพื่อหาขอ้บกพร่องท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอยา่งครบถว้นแลว้ อยา่งไรก็ตามทั้งสองมุมมองท่ีกล่าวมาน้ีไม่มีความถูกตอ้งนกั  

ทั้งน้ีเน่ืองจากการตรวจสอบภายในไดใ้หค้วามสนใจกบัรายงานทางการเงินขององคก์รเป็น
หลัก ดังนั้ นในขณะท่ีการบริหารความเส่ียงหรือการควบคุมภายในขององค์กรอาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อรายงานทางการเงินท่ีบกพร่องนั้น ขอ้มูลในรายงานเหล่าน่ีสามารถถูก
แกไ้ขไดใ้นภายหลงั และองคก์รก็จะไดรั้บการประเมินวา่ “ผา่น” เกณฑเ์ช่นกนั 
 ดงันั้นจึงควรท าความเขา้ใจว่าการประเมินของผูต้รวจสอบภายในเป็นเพียงทศันคติท่ีมีต่อ
รายงานทางการเงินขององค์กรเท่านั้น มิใช่ทศันคติท่ีมีต่อระบบการควบคุมภายในองค์กรอย่าง
แทจ้ริง การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดอ้ยประสิทธิภาพอาจมีผลต่อการตรวจสอบ
และท าให้องคก์รตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากผูต้รวจสอบตอ้งด าเนินการหลายวิธีเพิ่มข้ึน
ก่อนท่ีจะตดัสินการประเมินได ้ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลการควบคุมภายในเก่ียวกบั
การรายงานทางการเงินขององค์กรอย่างพอเพียงก่อนท่ีจะสามารถวางแผนการตรวจสอบได ้
ขอบเขตความส าคญัของการควบคุมภายในมีความแตกต่างกนัไปในการตรวจสอบแต่ละคร้ัง ซ่ึงใน
กรณีทัว่ไปผูต้รวจสอบภายในมิได้มีหน้าท่ีในการระบุข้อบกพร่องของการควบคุมภายในของ
องคก์ร 
 

ในบางกรณีการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผูต้รวจสอบก็สามารถให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการบริหารความเส่ียง เช่น 
 การใช้ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบภายใน บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็น

แนวทางปฏิบติัเพื่อการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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 การใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้บกพร่องของการบริหารและควบคุมความเส่ียง ตลอดจนขอ้แนะน า
ต่างๆ ไปใชเ้พื่อการพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากขั้นตอนการตรวจสอบเหล่าน้ีไม่เพียงแต่มีความเก่ียวขอ้งกบัการรายผล
ทางการเงินเท่านั้น แต่ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และกิจกรรมความสอดคลอ้ง อีกทั้งยงัมี
ส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรอีกด้วย อน่ึงขอ้มูลท่ีได้จะต้องได้รับการ
รายงานใหฝ่้ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และ คณะผูต้รวจสอบทราบตามความส าคญัของแต่ละ
กรณี 
 

ผู้บังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับ 
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและขอ้บงัคบัมีผลกระทบต่อการบริหารความเส่ียงของหลายองคก์ร ไม่

วา่จะผา่นทางขอ้บงัคบัให้มีการตรวจสอบภายในหรือโดยการเขา้มาตรวจสอบองค์กร เป็นตน้ กฎ
และขอ้บงัคบัหลายอย่างมีความเก่ียวขอ้งกับการความเส่ียงและการควบคุมการรายงานผลทาง
การเงินขององคก์ร แต่ก็มีกฎขอ้บงัคบับางขอ้ท่ีมีผลปฏิบติัต่อวตัถุประสงคด์า้นการด าเนินงานและ
ความสอดคลอ้ง หลายองคก์รมีความข้ึนต่อกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการควบคุมภายในมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน เช่นบริษทัมหาชนแห่งหน่ึงปฏิบติัตามขอ้บงัคบัท่ีก าหนดให้บริษทัตอ้งมีระบบการควบคุม
บญัชีภายในซ่ึงสามารถสนองความตอ้งการของการบรรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่ง   
  บางองค์กรสามารถด าเนินการตรวจสอบองค์กรภายใต้ความดูแลของตนเองได้ เช่นผู ้
ตรวจสอบจากธนาคารแห่งชาติสามารถด าเนินการทดสอบธนาคารต่างๆในแง่ของการบริหารความ
เส่ียง และระบบการควบคุมภายในตลอดจนสามารถใหค้  าแนะน าต่างๆ เป็นตน้ 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายและขอ้บงัคบัมีผลต่อการบริหารความเส่ียงใน
องคก์รโดยสองวิธีดว้ยกนั คือ เป็นผูต้ ั้งกฎขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและระบบ
การควบคุม และเป็นผูต้รวจสอบองค์กรโดยอาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บจาก
องคก์ร และเสนอค าแนะน าตลอดจนแนวทางต่างๆส าหรับฝ่ายบริหารเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันา 
 

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร 
ลูกคา้ ผูข้าย หุน้ส่วน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์รก็เป็น

แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสามารถน ามาใชใ้นกิจกรรมการบริหารความเส่ียงขององคก์รได ้
 

 ลูกค้าแจ้งความล่าช้าของการจัดส่งสินค้า หรือข้อมูลของสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานกับบริษัทแห่งหน่ึง 
หรือลกูค้ามีส่วนร่วมกับบริษัทในการพัฒนาคุณภาพสินค้า 

 ผู้ขายให้ข้อมลูเก่ียวกับการส่งของและการเกบ็เงินเพ่ือใช้ประกอบในการท าบัญชีของบริษัท 
 หุ้นส่วนทางธุรกิจแนะน าแนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับธุรกิจท่ีอาจมีผลต่อความ

ต้องการสินค้าและบริหารของบริษัท 
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ผูท่ี้เก่ียวข้องเหล่าน้ีในบางกรณีสามารถให้ข้อมูลท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคด์า้นแผนงาน ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรายงานผล และดา้นความสอดคลอ้ง องคก์ร
จะตอ้งมีกลไกในการรับและรวบรวมขอ้มูลทั้งหลายเหล่าน้ีและน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงหมายถึง
การสืบสาวหาตน้ตอของเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา และแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นดว้ย 

นอกจากผูท่ี้ไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ หน่วยงานอ่ืนๆเช่นผูใ้หสิ้นเช่ือก็สามารถให้ค  าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น ธนาคารอาจจะน าขอ้มูล
สินเช่ือขององค์กรมาพิจารณาและสามารถช้ีแนะตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการท างานขององค์กรให้
ทราบเป็นตน้ 
 

ผู้ให้บริการนอกสังกดั 
หลายองค์กรใช้บริการจากหน่วยงานนอกสังกดัในการปฏิบติัหน้าท่ีบางอย่างซ่ึงไม่ใช่

หน้าท่ีหลกัขององค์กรเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการปฏิบติัหน้าท่ี เน่ืองจากหน่วยงานนอกสังกดั
เหล่าน้ีมกัมีความสามารถเฉพาะทางในการท างานและช่วยให้องคก์รประหยดัค่าใช่จ่ายอีกทางหน่ึง
ด้วย ตวัอย่างเช่น สถาบนัทางการเงินแห่งหน่ึงอาจจะใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกในการ
ทบทวนการให้กู้ยืมเงิน เป็นตน้ เน่ืองจากหน่วยงานภายนอกเหล่าน้ีเป็นผูด้  าเนินงานแทนให้กบั
องคก์ร ฝ่ายบริหารจึงไม่ควรละเลยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนดว้ย ซ่ึงควรจะมีการน าแผนงานเฉพาะ
มาใชใ้นการติดตามผลกิจกรรมต่างๆเหล่าน้ี  
 

นักวิเคราะห์การเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานการข่าว 
นกัวเิคราะห์การเงิน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยพ์ิจารณาหลายปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

คุณค่าขององค์กรในเชิงของการลงทุน โดยจะมีการวิเคราะห์วตัถุประสงค์และแผนงานของฝ่าย
บริหาร ประวติัและอนาคตทางดา้นการเงินขององค์กร ความสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จของ
องคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพขององคก์รกบัคู่แข่งขนั
เป็นตน้ ทั้งน้ีส่ือต่างๆก็อาจจะวเิคราะห์ในส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ีได ้
 

การติดตามกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเหล่าน้ีสามารถท าให้องค์กรตระหนักถึงการรับรู้ของ
บุคคลภายนอกต่อองค์กรในแง่ประสิทธิภาพขององค์กร ความเส่ียงท่ีองค์กรตอ้งเผชิญ แผนงานท่ี
อาจช่วยพฒันาองค์กร และแนวโน้มของการแข่งขนัเป็นตน้ ขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอกเหล่าน้ี
อาจได้มาโดยตรงจากการพบปะระหว่างองค์กรและหน่วยงานเหล่านั้น หรือโดยอ้อมโดยการ
น าเสนอผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารควรพิจารณาความละเอียดและถูกตอ้งของ
ขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อน ามาใชพ้ฒันาการบริหารความเสียงภายในองคก์รของตน 
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13. แนวทางปฏิบัติ (What to do) 
แนวทางในการปฏิบติัซ่ึงยึดหลกัการบริหารความเส่ียงท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ข้ึนอยูก่บั

ต าแหน่งและหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
 คณะกรรมการ  - คณะกรรมการบริหารควรมีการปรึกษาหารือกบัฝ่ายบริหารระดบัสูง

ขององค์กรเก่ียวกับสถานภาพของการบริหารความเส่ียงในองค์กร ตลอดจนมีหน้าท่ีให้
ค  าแนะน าปรึกษาตามความเหมาะสม  คณะกรรมการจะตอ้งท าให้มัน่ใจไดว้่าองค์กรมีกลไก
ของการบริหารความเส่ียงท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
แผนงานและวตัถุประสงค์ขององคก์ร รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการตอบสนองต่อความเส่ียง
และการติดตามผลด้วย นอกจากน้ีคณะกรรมการควรพยายามศึกษาข้อมูลท่ีได้รับจากผู ้
ตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายนอก และท่ีปรึกษาในดา้นต่างๆดว้ย 
 

 ฝ่ายบริหารระดับสูง - ประธานบริหารขององค์กรควรเป็นผูป้ระเมินประสิทธิภาพของการ
บริหารความเส่ียงในองคก์ร และควรจดัใหมี้การประชุมระหวา่งหวัหนา้หน่วยงานและบุคลากร
ส าคญัเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการประเมินผลเบ้ืองตน้ส าหรับความสามารถและประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเส่ียงในองคก์รเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี
ประธานบริหารตอ้งเป็นผูก้  าชบัให้มีการติดตามผลระหวา่งการด าเนินงานภายในองค์กรอย่าง
เหมาะสมดว้ย การประเมินผลของการบริหารความเส่ียงในองคก์รอาจจะใชเ้วลาในการปฏิบติั
มาก แต่ยอ่มใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 

 
 บุคลากรอ่ืน ๆ  - ผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากรควรมีการพิจารณาบทบาทและความรับผิดชอบ

ของตนท่ีมีต่อการบริหารความเส่ียงขององค์กร และปรึกษาหารือกบับุคลากรระดบัสูงข้ึนไป
เพื่อหาวิธีพฒันาการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูต้รวจสอบภายในก็ควร
พิจารณาขอบเขตและบทบาทของตนต่อการบริหารความเส่ียงในองคก์รเช่นกนั 

 
 ผู้บังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับ - ความคาดหวงัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงแบ่งออกไดเ้ป็น

สองประการดว้ยกนัคือ ประการแรกเก่ียวกบัความแตกต่างของความเช่ือเก่ียวกบัประโยชน์ของ
การบริหารความเส่ียง ซ่ึงบางกลุ่มเช่ือวา่การบริหารความเส่ียงจะช่วยป้องกนัความสูญเสียหรือ
ความล้มเหลวขององค์กร ประการท่ีสองเก่ียวกบัความแตกต่างในการตีความหมายและการ
น าไปใช ้ ในบางคร้ังฝ่ายบริหารขององคก์รมีมุมมองท่ีแตกต่างไปจากผูบ้งัคบัใช้กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัในเร่ืองต่างๆ ดงันั้นจึงควรมีการท าความเขา้ใจ และแบ่งปันความคิดเห็นเพื่อให้การ
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ปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางทางเดียวกนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัส่ิงท่ีเก่ียวกบัหลกัพื้นฐานของ
การบริหารความเส่ียง และขอ้จ ากดัต่างๆ 

 
 องค์กรภายนอกต่าง ๆ - องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีก าหนดกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนองคก์รท่ีมีหนา้ท่ี

ให้ค  าปรึกษาและตรวจสอบ ควรมีการพิจารณามาตรฐานและแนวทางของตนเองโดยอาศยั
หลกัการบริหารความเส่ียงตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินงานของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 ผู้ ศึกษา - หลกัการบริหารความเส่ียงท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ีควรไดรั้บการน าไปศึกษาและวิจยั

เพิ่มเติมเพื่อการพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
 

ผูแ้ปลเช่ือว่าหลกัการบริหารความเส่ียงฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูศึ้กษา และผูท่ี้น าไป
ปฏิบติัใช ้และหวงัวา่ประโยชน์จากการบริหารความเส่ียงจะท าให้หน่วยงานต่างๆสามารถส่ือสาร
กนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูบ้ริหารสามารถประเมินการบริหารความเส่ียงในองคก์รของตน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ตลอดจนผูมี้หนา้ท่ี
บงัคบัใช้กฎหมายจะมีความเข้าใจประโยชน์และขอ้จ ากัดของการบริหารความเส่ียงในองค์กร
เพิ่มข้ึนดว้ย 




