เทคนิคการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์
รองผู้อำนวยศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์
กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) เป็นกำรบริหำรองค์กรโดยเน้นกำรใช้กลยุทธ์ เพื่อบริหำร
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรในเชิงป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นมำกกว่ำกำรแก้ปัญหำจำกควำมเสี่ยงในภำยหลัง
จึงถือเป็น “กำรบริหำรเชิงอนำคต (Future Management)” ที่ใช้สำหรับกำรเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของ
กำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำย (Target) ของเป้ำประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ในอนำคตทุกๆ ยุทธศำสตร์ เนื่องจำก
กำรดำเนินงำนตำมปกติขององค์กรจะมุ่งเน้นกำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดตำมเป้ำประสงค์ขององค์กรเป็น
หลัก แต่กำรบริหำรควำมเสี่ยงมุ่งเน้นกำรปิดจุดอ่อน (ควำมเสี่ยง) ที่จะส่งผลให้องค์กรไม่สำมำรถดำเนินงำนได้
บรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดตำมเป้ำประสงค์ โดยกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง และปรับกลยุทธ์
ให้เปลี่ยนเป็นแผนงำน/ โครงกำร/ กิจกรรม (Action Plan) และบรรจุไว้ในแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อไป จึง
เห็นได้ชัดเจนว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ (กลยุทธ์) หรือกำรกำหนดทิศทำงกำร
ดำเนิ น งำนในอนำคตขององค์ กร ควรจั ดทำไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะทำให้ องค์กรสำมำรถกำหนดแผนงำน/
โครงกำร/ กิจกรรมที่สำมำรถเพิ่ม ประสิ ทธิภำพในกำรผลักดันให้ องค์กรดำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วัดตำมเป้ำประสงค์ในทุกๆ ยุทธศำสตร์ได้ในระดับสูงยิ่งขึ้น
เมื่อกล่ำวถึงความเสี่ยง (Risk) พบว่ำมีควำมหมำยโดยสำกล คือ “เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสาเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงานและบุคลากรได้” (ในกรณีของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ให้คำ
นิยำมของควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ดังนี้ ความเสี่ยง คือ “เหตุการณ์ การกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ขณะเดียวกัน การบริหารความเสี่ยง คือ “การบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ โดยลดผลกระทบและโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสี ยหาย
เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้”)
ดังนั้นกำรระบุควำมเสี่ยงของแต่ละองค์กรนั้น จึงจำเป็นต้องวิเครำะห์ทิศทำงในอนำคตขององค์กร
เพื่อรับทรำบเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในอนำคตขององค์กรที่เป็นรูปธรรม ซึ่งทิศทำงขององค์กรในอนำคตนั้น
เรำสำมำรถวิเครำะห์ได้ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ หรือแม้กระทั่ง
แผนปฏิบัติกำรที่ใช้ผลักดันแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรที่นำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ อย่ำงไรก็ตำม องค์กรในยุค
ปัจจุบันที่ใช้กำรบริหำรตำมหลักกำร Balanced Scorecard ต้องใช้ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์
ในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กร องค์กรจึงควรนำตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยดังกล่ำวมำเป็นฐำนใน
กำรค้นหำควำมเสี่ยงนั้นๆ (ควำมเสี่ยงที่นิยมใช้ในกำรวิเครำะห์มี 4 ประเภท คือ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2)
การเงิน (3) การปฏิบัติงาน (กระบวนการทางาน) และ (4) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ กฎหมาย อย่ำงไรก็ตำม
ประเภทควำมเสี่ยงก็สำมำรถปรับเปลี่ยนไปตำมบริบทขององค์กรได้ เช่น องค์กรภำคเอกชนต้องวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงจำกฐำนตัวชี้วัดทำงกำรเงิน (Financial Risk) เป็นสำคัญ ส่วนองค์กรภำครัฐต้องวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่
กลำยเป็นอุปสรรคในกำรบรรลุยุทธศำสตร์ขององค์กรเป็นหลัก หรือ องค์กรทำงกำรศึกษำ ก็ต้องคำนึงถึงควำม
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เสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจทำงด้ำนกำรศึกษำด้วยเช่นกัน ดังนั้นกำรกำหนดตัวชี้วัดในกำรดำเนินงำนของ
องค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญมำก เพรำะต้องสะท้อนและสอดคล้องกับภำพอนำคตขององค์กรที่ท้ำทำยและเป็นไป
ได้ขององค์กรได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนั้นองค์กรเมื่อพบควำมเสี่ยงแล้ว ยังต้องวิเครำะห์หำสำเหตุที่ทำให้เกิด
ควำมเสี่ยงนั้น หรือ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ที่เป็นรูปธรรมพอที่จะค้นคิดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้
(ยอมรับ ลด หลีกเลี่ยง และโอนควำมเสี่ยง) มิเช่นนั้นกำรวิเครำะห์จะไม่สำมำรถกำหนดกลยุทธ์ของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่ตรงกับปรำกฏกำรณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งควำมจริงนั้น ปัจจัยเสี่ยงมีทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร
แต่ปัจจัยเสี่ยงที่น่ำจะสอดคล้องกับกำรบริหำรเชิงอนำคตมำกที่สุด คือ ปัจจัยภำยนอก หรือ ปัจจัยที่องค์กรไม่
สำมำรถควบคุมได้โดยสมบูรณ์ (สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559) ไม่ว่ำจะเป็น ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ นโยบำยภำครัฐ กฎหมำย สังคมและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้ำ รวมถึงกลยุทธ์ของคู่แข่งใน
ตลำด เป็นต้น ซึ่งจำกกำรที่องค์กรควบคุมปัจจัยเหล่ำนี้ได้ไม่สมบูรณ์ องค์กรจึงควรสร้ำงกลยุทธ์เพื่อป้องกัน
ผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกดังกล่ำว แต่ที่สำคัญกำรตัดสินใจลงทุนบริหำรควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก
องค์กรจะต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วว่ำ ปัจจัยดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนขององค์ กรจริง
(Impact) และ ปัจจัยเหล่ำนั้นมีโอกำสเกิดขึ้นในระดับสูง (Likelihood) จนทำให้ระดับควำมเสี่ยง (Degree of
Risk = Impact x Likelihood) สูงพอที่จะเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพรำะถ้ำ
ไม่คุ้มค่ำในกำรลงทุน เช่น โอกำสเกิดควำมเสี่ยงหรือผลกระทบต่อตัวชี้วัดขององค์กรค่อนข้ำงต่ำ องค์กรอำจจะ
เลือกยอมรับควำมเสี่ยงให้ตกค้ำงอยู่ในองค์กรได้ (กำรยอมรับ อำจเกิดจำกเหตุผลอื่น เช่น ระดับควำมเสี่ยงสูง
แต่ต้นทุนในกำรบริหำรมำกกว่ำประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับในกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือ คำดกำรณ์ว่ำ ระดับ
ควำมเสี่ยงจะลดลงไปเองจำกปัจจัยภำยนอก (ภำพที่ 2))
นอกจำกนั้น กำรตัดสินใจจะเลือกบริหำรควำมเสี่ยงใดนั้น ต้องมำจำกกำรตัดสินใจภำยใต้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์เป็นสำคัญ โดยต้องพิจำรณำถึงกลยุทธ์หรือวิธีกำรป้องกันขององค์กรที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพรำะถ้ำมี
กลยุทธ์ป้องกันที่สมบูรณ์แล้ว (เช่น เมื่อใช้แล้วสำมำรถควบคุมระดับควำมเสี่ยงได้โดยสมบูรณ์) ก็ไม่จำเป็นต้อง
ลงทุนสร้ำงกลยุทธ์ใหม่ แต่ถ้ำกลยุทธ์เดิมยังป้องกันได้ไม่สมบูรณ์ ยังเกิดควำมเสี่ยงตกค้ำง (Residual Risk) ก็
ต้องปรับปรุงวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ซึ่งสุดท้ำยแล้ว แม้กำรวิ เครำะห์จะเริ่ม
จำกปัจจัยภำยนอก แต่องค์กรก็ต้องกลับมำพิจำรณำค้นหำจุดอ่อนในกระบวนกำรต่ำงๆ (Vulnerable) ของ
องค์กรที่ ทำให้ ปั จ จั ย ภำยนอกส่ งผลกระทบเชิงลบ (ควำมเสี่ ยง) ต่อเป้ำหมำยขององค์กรได้ในที่สุ ด (U.S.
Department of Commerce, 2010) เช่น ถ้ำองค์กรแห่งหนึ่งมีเป้ำหมำยให้ บุคลำกรสำยวิชำกำรสำมำรถเข้ำ
สู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรได้ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององค์กร แต่อำจไม่บรรลุเป้ำหมำยจำกปัจจัย
เสี่ยงภำยนอก เช่น กำรที่ภำครัฐปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในกำรยื่นผลงำนวิชำกำรที่มุ่งเน้นกำรวิจัยมำกขึ้น ถ้ำ
วิเครำะห์โอกำสแล้วมีโอกำสเป็นไปได้สูง และกำรปรับเปลี่ยนครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยขององค์ กร
ข้ำงต้นสูง องค์กรก็จะตัดสินใจลงทุนบริหำรปัจจัยเสี่ยงนี้ แต่สุดท้ำยองค์กรก็ต้องพิจำรณำว่ำในปัจจุบันมีกล
ยุทธ์ป้องกันผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยงนี้หรือไม่ หรือถ้ำมีแล้ว คำดว่ำสมบูรณ์หรือยัง ถ้ำยังไม่สมบูรณ์มีจุดอ่อน
ในกระบวนกำรใด ขั้นตอนใด ก็ต้องนำเสนอกลยุทธ์ในกำรปรับกระบวนกำรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นเพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงนั้นๆ และกำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรที่มีเป้ำหมำยจะลดระดับ
ควำมเสี่ยงลงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่องค์กรยอมรับได้ตำมแผน (ภำพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนกำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ภาพที่ 2 กำรตัดสินใจขององค์กรในกำรยอมรับควำมเสี่ยง
ที่มา: U.S. Department of Commerce (2010)
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นอกจำกกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว ในปัจจุบันมำตรฐำนของกำรบริหำรควำม
เสี่ยงในระดับสำกลจะต้องเป็นไปตำมหลักกำรของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) ซึ่งองค์กรต้องมีขั้นตอนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ (จำรุณี วงศ์ลิมปิยะ
รัตน์, 2553)
1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (Internal Environment)
2) กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3) กำรระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)
4) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
5) กำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response)
6) กำหนดกิจกรรมควบคุมในแผนปฏิบัติกำร (Control Activities)
7) จั ด ท ำสำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรเพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจกั บ บุ ค ลำกร (Information &
Communication)
8) ติดตำมประเมินผลระดับควำมเสี่ยง (Monitoring) ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในแผน
จึงสรุปได้ว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้น องค์กรที่จัดทำต้องเชื่อมโยงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเข้ำกับแผน
ยุทธศำสตร์ (แผนกลยุทธ์) หรือ ทิศทำงที่เป็นรูปธรรมขององค์กรที่ต้องกำรบรรลุในอนำคตเข้ำด้วยกัน เพื่อ
กำหนดกลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงเพื่อช่วยผลักดันผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กร
นอกจำกนั้นยังต้องเชื่อมโยงกำรวิเครำะห์ เพื่อค้นหำจุดอ่อนของขั้นตอนในแต่ละกระบวนกำรขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันผลกระทบจำกปัจจัยควำมเสี่ยงนั้นๆ ร่วมไปกับกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ใช้ป้องกันในปัจจุบันด้วยเช่นกัน นอกจำกนั้นองค์กรควรเชื่อมโยงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เข้ำสู่เครื่องมือในกำรพัฒนำองค์กรอื่นๆ เช่น กำรจัดกำรควำมรู้ กำรออกแบบและปรับปรุงกระบวนกำร หรือ
ระบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร เป็นต้น เพื่อปรับระบบพัฒนำองค์กรให้มีเป้ำหมำยในกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และลดควำมเสี่ยงขององค์กรร่ว มกัน ซึ่งจะนำไปสู่ กำรสร้ำงหรือปรับปรุงกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติกำรของกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สำมำรถลดระดับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิผล
ต่อไป
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