
การบริหารความเสี่ยง 
  
          ความเส่ียง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ท่ีจะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จ 
ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดท าโครงการ
เป็นชุด ของกิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด มาด าเนินการ
ให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจ ากัด ซึ่งเป็นก าหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้อง
จัดการความเส่ียงของโครงการ เพื่อให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพการจัดการความเส่ียงหรือ การบริหารความเส่ียง ( Risk 
management) คือ การจัดการความเส่ียง ท้ังในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์(Risk analysis) ประเมิน (Risk 
assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงท่ีสัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าท่ีและกระบวนการท างาน 
เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเส่ียงมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากภัยท่ีองค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 
          ความเส่ียง คือ เหตุการณ์การกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผล
กระทบสร้างความเสียหายความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ท้ังในระดับองค์การระดับหน่วยงานและระดับบุคคลได้  
          การบริหารความเส่ียง ( Risk Management) หมายถึง กลวิธีท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีน ามาใช้ในการบ่งช้ี 
วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และส่ือสารความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่ายงาน หรือ
กระบวนการด าเนินงานขององค์กร  เพื่อช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยท่ีสุดและเพิ่ม
โอกาสแก่องค์กรมากท่ีสุด 
          การบริหารความเส่ียง ยังหมายความถึง  การประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการ
และโครงสร้างองค์กร  ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหาร  และผลได้ผลเสียขององค์กรอีกด้วย 
          การบริหารความเส่ียงขององค์กรโดยรวม ( Enterprise Wide Risk Management)  คือ การบริหาร
ความเส่ียงโดยมีโครงสร้างองค์กร  กระบวนการ  และวัฒนธรรมองค์กร  ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะส าคัญ 
ดังนี้ 
                - ผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  เพราะเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนไปสู่การก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร  และเป็นท่ีพอใจของผู้มีผลประโยชน์
ร่วม 
                - การบริหารความเส่ียงควรสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์  การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ  ในการบริหารขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
                - พิจารณาความเส่ียงท้ังหมดโดยครอบคลุมความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงเกี่ยวกับกล
ยุทธ์  การด าเนินงาน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  และการเงิน  ซึ่งความเส่ียงเหล่านี้อาจท าให้เกิดความ
เสียหาย  ความไม่แน่นอน  และโอกาส  รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มี
ผลประโยชน์ร่วม 



                - ความเส่ียงโดยรวมของทุกองค์กร ได้แก่ 
                  1. ความเส่ียงเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
                  2. ความเส่ียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน  (Operational Risk) 
                  3. ความเส่ียงเกี่ยวกับการรายงานทุกประเภท รวมทั้งรายงานทางการเงิน  (Financial Risk)  
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                  4. ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance 
Risk) 
               ความเส่ียงเหล่านี้อาจท าให้เกิดความเสียหายความไม่แน่นอนและการสูญเสียโอกาส การสร้างคุณค่า
เพิ่ม  รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย  อย่างส าคัญ 
               การบริหารความเส่ียงมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า  โดยบ่งช้ีปัจจัยของความเส่ียงว่าเหตุการณ์ใดท่ี
อาจจะเกิดขึ้น ท่ีมีผลทางลบ และหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร  เพื่อให้ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีแนวทางป้องกันและการจัดการท่ีเหมาะสม  ก่อนเกิดปัญหาจริงๆ ใน
ภายหน้า 
               การบริหารความเส่ียงต้องได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรต้ังแต่ระดับ
กรรมการบริหาร  ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง  เพื่อความส าเร็จของ
เป้าประสงค์  พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร 
               การบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ  เพื่อช่วยให้องค์กรท่ัวไป 
บรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีก าหนดไว้  ช่วยให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดี  และปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
               คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารขององค์กรท่ัวไป  ควรมีความเข้าใจต่อผลลัพธ์ในข้อดี  และ
ข้อด้อยของแต่ละเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น  และจัดให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อช่วยเพิ่มโอกาส
แห่งความส าเร็จ  ลดโอกาสของการล้มเหลว  และลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวม  เพื่อก้าวสู่
วิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมั่นใจ 
  
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 
           การระบุช้ีว่าองค์กรก าลังมีภัย เป็นการระบุช้ีว่าองค์กรมีภัยอะไรบ้างท่ีมาเผชิญอยู่ และอยู่ในลักษณะใด
หรือขอบเขตเป็นอย่างไร นับเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความเส่ียง 
           การประเมินผลกระทบของภัยเป็นการ ประเมินผลกระทบของภัยท่ีจะมีต่อองค์กรซึ่งอาจเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า การประเมินความเส่ียงท่ีองค์กรต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยแต่ละชนิดได้ อย่างเหมาะสมมากท่ีสุด 
           การจัดท ามาตรการตอบโต้ตอบความเส่ียงจากภัยการ จัดท ามาตรการตอบโต้ตอบความเส่ียงเป็น
มาตรการท่ีจัดเรียงล าดับความส าคัญแล้ว ในการประเมินผลกระทบของภัย มาตรการตอบโต้ท่ีนิยมใช้เพื่อการ
รับมือกับภัยแต่ละชนิด อาจจ าแนก ดังนี้ 



 -  มาตรการขจัดหรือลดความรุนแรงของความอันตรายของภัยท่ีต้องประสบ 
 -  มาตรการท่ีป้องกันผู้รับภัยมิให้ต้องประสบภัยโดยตรง เช่น     
 -  ภัยจากการท่ีต้องปีนไปในท่ีสูงก็มีมาตรการป้องกันโดยต้องติดเข็มขัดนิรภัย กันการพลาดพล้ังตกลงมา 
 -  ภัยจากไอระเหยหรือสารพิษก็ป้องกันโดยออกมาตรการให้สวมหน้ากากป้องกันไอพิษ เป็นต้น 
 -  มาตรการลดความรุนแรงของสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ในอาคารได้มีการขจัดและลด

ความรุนแรง โดยออกแบบตัวอาคารให้มีผนังกันไฟ กันเพลิงไหม้ลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียง และมีการติดต้ัง
ระบบสปริงเกอร์ก็จะช่วยลดหรือหยุดความรุนแรงของอุบัติภัยลงได้  

 -  มาตรการกู้ภัยก็เป็นการลดความสูญเสียโดยตรง  ลงได้มาก 
 -  มาตรการกลับคืนสภาพ   ก็เป็นอีกมาตรการในการลดความเสียหายต่อเนื่องจากภัยหรืออุบัติภัยแต่ละ

ครั้งลงได้ 
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การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
           ความส าคัญของการบริหารความเส่ียง คือ การน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้ในองค์กรจะมีการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้เนื่องจากการบริหารความเส่ียงเป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุผล 
มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า กรณีท่ีพบกับเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบปัญหาน้อยในขณะท่ีองค์กรอื่นท่ีไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการน าแนวคิดของ
กระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความ
เสียหายท่ีตามมาโดยยากท่ีจะแก้ไขดังนั้นการน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาช่วยเสริมร่วมกับการท างานจะ
ช่วยให้ภาระงานท่ีปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
           จุดใดท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียงกับองค์กร เรื่องการเงินการคลัง การบัญชี การเมือง จะมีผลกระทบ 
แหล่งท่ีมาของความเส่ียงแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 
           ภายในองค์กร คือ อย่างเช่นสถานท่ีท างานไม่ปลอดภัย ระบบบัญชีมีส่วนส าคัญมาก  การจะต้ังเป็น
ส านักงานเป็นองค์กรต่าง ๆ ระบบการเงิน ระบบบัญชีต้องเป็นท่ีน่าเช่ือถือ วัฒนธรรมขององค์กร  ต่าง ๆ ระบบ
การเงิน ระบบบัญชีต้องเป็นท่ีน่าเช่ือถือ วัฒนธรรมขององค์กรไม่เอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงพอเนื่องจากสถานการณ์เปล่ียนต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้
ความสามารถท่ีดีขึ้นและเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of interest)   ขัดผลประโยชน์กันใน
องค์กรเมื่อไหร่องค์กรนั้นก็จะเสียหาย 
           ภายนอกองค์กร การเปล่ียนแปลงในกฎหมาย การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัฒน์
เสถียรภาพทางการเมือง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค กระแสสังคม ส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี 
  
ระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี 



1.  มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 
2.   คณะด าเนินงานพร้อมท่ีจะค้นหาและจัดการกับความเส่ียงท่ีพบโดยไม่หลบเล่ียงปัญหา   
3. หลังจากการประเมินความเส่ียงขั้นต้นแล้วควรจะมีการท าซ้ าอีกตามระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อตรวจสอบ

ความเส่ียงเดิม และค้นหาความเส่ียงใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
4. มีหลักเกณฑ์ประเมินท่ีเป็นมาตรฐานครอบคลุมองค์ประกอบทุกส่วน 
5. มีการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

  
ปัจจัยที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงส าเร็จ 

1. เทคโนโลยีและสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การค านวณต่าง ๆ การส่งถ่ายข้อมูลและสอบกลับ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

2.  การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเส่ียงและตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัดท าระบบ 

3. แรงผลักดันจากผู้บริหาร ผู้บริหารควรต้ังใจท าระบบบริหารความเส่ียงอย่างจริงจังและให้ความ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน 

4. ความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรทุกคนในทุกระดับขององค์กร 
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กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงท่ีใช้กันเป็นสากล น ามาประยุกต์ใช้ทุกองค์กรมี ดังนี้ 
           1. Take การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) การยอมรับให้มีความเส่ียงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ท่ีได้แต่ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น การก าหนด
ระดับของผลกระทบท่ียอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับจัดการความเส่ียง 
           2. Treat การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction/Control) การออกแบบระบบควบคุม การ
แก้ไขปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันหรือ จ ากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย เช่น ติดต้ังอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น 
           3. Terminate การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) การหยุดหรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีเป็น
ความเส่ียง เช่น งดท าขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นและจะน ามาซึ่งความเส่ียง ปรับเปล่ียนรูปแบบ  การท างาน ลดขอบเขต
การด าเนินการ เป็นต้น 
           4. Transfer การกระจาย/โอนความ เส่ียง (Risk sharing/spreading) การกรายทรัพย์ สินหรือ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียงจากการสูญเสีย เช่นการประกันทรัพย์สินเพื่อโอนความเส่ียงไปยังบริษัท
ประกัน การจ้างบริษัทภายนอกให้ท างานบางส่วนแทน การท าส าเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด การกระจายท่ีเก็บ
ทรัพย์สินมีค่า เป็นต้น 
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง มี 3 ข้ันตอน คือ   



             1. จัดให้มีโครงสร้างของการบริหารความเส่ียง เช่นมีคณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรงก ากับดูแลบริหาร
ความเส่ียงในระดับองค์กรสูงสุดจะมีกรรมการคอยตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดได้ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากับนโยบาย เช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงกับการควบคุมภายในจะเป็นส่ิงท่ีลดปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ 
             2. การก าหนดขอบเขต/กรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงและวัฒนธรรมองค์กรด้วยการก าหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงรวมท้ังระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้เพื่อให้ การ
บริหารความเส่ียงเป็นกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องและเป็นแบบบูรณาการ 
             3. การด าเนินการตามกระบวนการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 5 ขั้นตอนประกอบด้วยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องรองรับวิสัยทัศน์และพันธกิจตามหลักการ SMART  คือ Specific (ชัดเจน) มีการ
ระบุผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ท่ีต้องการอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ Measurable (บรรลุผลได้) สามารถ
วัดผลและระบุหลักเกณฑ์ของการวัดผลได้ Achievable (บรรลุผลได้) มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
สภาพการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลา และทรัพยากรท่ีได้รับการจัดสรร Realistic (สมเหตุผล) สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ส่วนอื่น ๆ ในองค์กรและสัมพันธ์กับเป้าหมายในระดับท่ีสูงกว่า Timely (มีการก าหนดเวลา) มีการ
ระบุเวลาท่ีชัดเจนต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เมื่อไร 
               ท้ังนี้ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
way Commission) ซึ่งเป็นคณะท างานประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันวิชาชีพ 5 แห่งในสหรัฐอเมริกา และเป็น
ผู้จัดท า Enterprise Risk Management  Framework ส าหรับใช้เป็นแม่แบบในการบริหารความเส่ียงองค์กรได้
แบ่งประเภทของวัตถุประสงค์เป็น 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ ด้านปฏิบัติการ ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
                การระบุความเส่ียง คือการระบุหรือว่าคาดการณ์เดาเหตุการณ์ท่ีเป็นเชิงลบซึ่งจะท าให้องค์กรเสีย
คุณค่าหรือขัดขวางท าให้องค์กรท างานไม่บรรลุผล สาเหตุไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรควรควบคุมได้ เช่น วัฒนธรรม
โครงสร้างองค์กร บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และสถานท่ีภายนอก เช่น เศรษฐกิจ การเมือง 
ส่ิงแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาได้ถ้ารู้วิธีด าเนินการ เรียกว่าสร้างแบบแผนหรือสร้างแนวก าหนด 
  “ต้นเหตุส าคัญของความเสี่ยง คือความประมาท ความประมาท คือความชะล่าใจ” 


