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จดหมายข่าวด้านบริหารความเส่ียง 

ฉบับต่อไป.....  

...Internal Control ปรำกำรด่ำนแรกในกำรควบคุมควำมเสี่ยง  

กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง “กิจกรรมหลัก”ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

การค้นหา ระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท่ีได้กล่าวไปแล้วในฉบับท่ีผ่านมา 
 เป็นขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงท่ีน าไปสู่การจัดล าดับรายการความเสี่ยงขององค์กร 
 ซึ่งเป็นเพียงการด าเนินการเพื่อท าให้องค์กรเข้าใจสถานะด้านความเสี่ยงของตน 
อย่างชัดเจนเท่านั้น โดยยังไม่ได้กล่าวถึงการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง 
แต่อย่างใด ดังนั้นในฉบับน้ีจะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
โดยใช้กลยุทธ์ และเครื่องมือต่างๆ ตามมาตรฐาน COSO ERM 
 (The Committee of Sponsoring Organization of the 
 Treadway Commission Enterprise Risk Management) ดังนี้ 

กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

“กิจกรรมหลัก”  
เครื่องมือและการ

เลือกใช้เครื่องมือใน
การจัดการความเสี่ยง 

การด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

การติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง 

กลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยงมีท้ังสิ้น 4 ประเภท ผู้อ่านควรประเมินและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยง 
สภาพแวดล้อม โครงสร้าง รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ตามลักษณะของแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้  

 กลยุทธ์กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (Terminate/ Avoid) เป็นการตัดสินใจท่ีจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความสี่ยง
นั้นๆ โดยการ “ยุติ งดเว้น ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง” กิจกรรม หรืองานท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ส าหรับการเลือกใช้กลยุทธ์นี้ องค์กร
จ าเป็นต้องถามและตอบตนเองว่า “งาน หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่ต้องมี หรือเลิกท าจะดีกว่า” 

 กลยุทธ์กำรยอมรับควำมเส่ียง (Take/ Accept) เป็นกลยุทธ์ท่ีองค์กรเลือกท่ีจะ “ไม่ด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม” เพื่อจัดการ
ความเสี่ยง สามารถใช้ได้ใน 2 กรณี 1.) กรณีท่ีระดับความเสี่ยงต่ ามาก และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ด้วยภาระงานท่ีมีอยู่ ( Internal 
Control or Existing Control) รวมถึงความเสี่ยงนั้นๆ ไม่คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการ 2.) กรณีท่ีระดับความเสี่ยงสูงมาก และไม่มีแนวทางที่จะ
สามารถจัดการความเสี่ยงได้จริง หรือพิจารณาแล้วว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้ผลลัพธ์ท่ีไม่คุ้มค่า อีกท้ัง กิจกรรม หรืองานนั้นๆ  
จะส าคัญยกเลิกหรือใช้กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงไม่ได้  

กลยุทธ์กำรโอน หรือกระจำยควำมเสี่ยง (Transfer/ Share) เป็นกลยุทธ์ท่ีองค์กรใช้เมื่อรับรู้ว่ามีความเสี่ยง และจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง แต่องค์กรไม่มีความช านาญในการด าเนินการ หรือมีต้นทุนในการด าเนินการสูงกว่าท่ีจะยอมรับได้ และให้
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการแทน เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบ หรือแบ่งภาระการสูญเสียแก่ผู้อื่น โดยท่ีความเสี่ยงยังเป็นขององค์กร  

กลยุทธ์กำรลดควำมเส่ียง (Treat/ Reduce) เป็นกลยุทธ์ท่ีนิยมใช้ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดหรือควบคุมโอกาส และ/
หรือ ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อใช้ในการ ควบคุม จ า กัด แก้ไข ปรับปรุง หรือ 
ป้องกัน ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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เมื่อการควบคุมภายใน ( Internal Control) ท่ีมีอยู่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ 
(รายละเอียดในฉบับต่อไป)  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาเครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนี้ 

Tool 1>>> กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activity) หรือเรียกกิจกรรมการด าเนินงาน หรือ แผนการจัดการความเสี่ยง เป็น 
“กิจกรรมเฉพาะ” ท่ีจัดขึ้นเพื่อใช้ในจัดการความเสี่ยงโดยตรง ผู้อ่านต้องระบุให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการจัดการความ
เสี่ยง (ข้างต้น) ที่ก าหนดไว้ ตามตัวอย่างท่ีแสดงในตารางดังนี ้
กลยุทธ ์ ตัวอย่ำง กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activity) 

กำรหลีกเลี่ยงควำมเส่ียง 
(Terminate/ Avoid) 

1. เปลี่ยนธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิต สู่การเป็นนายหน้าแทน  (บริษัท A เป็นบริษัทผู้ผลิตท่ีมีผู้ส่งวัตถุดิบเจ้า
เดียว ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านต้นทุนท่ีส่งผลกับความอยู่รอดของธุรกิจ) 
2. ยกเลิกกระบวนการท างานท่ีไม่จ าเป็น หรือการท า work instruction ใหม่ 
3. โรงพยาบาลท าการลดห้องผ่าตัดเนื่องจากวิสัญญีแพทย์ และพยาบาลไม่เพียงพอ 

กำรยอมรับควำมเส่ียง 
(Take/ Accept) 

ช่วงวิกฤติน้ ามันแพง สายการบินต้นทุนต่ ามีความเสี่ยงเรื่องการขาดทุนเนื่องจากราคาน้ ามัน (ผู้โดยสาร
เต็มล าก็ขาดทุน หรือยิ่งบินยิ่งขาดทุน) แต่สายการบินเหล่านั้นเลือกท่ีจะ “ยอมรับความเสี่ยง”และ
ยังคงให้บริการเท่ียวบินต่อไป เนื่องจากเป็น Core Business ขององค์กร 

กำรโอน หรือกระจำย
ควำมเสี่ยง 

(Transfer/ Share) 

1. การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
2. การจ้างบริษัท Outsource อย่าง บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทท าความสะอาด 
3. การถ่ายโอนความรับผิดชอบทางการเงินให้บริษัทประกัน 
4. การส่งต่อผู้ป่วยท่ีซับซ้อนไปยังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกว่า 

กำรลดควำมเส่ียง 
(Treat/ Reduce) 

     ลดโอกำสเกิด       ลดผลกระทบ 
 การก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหม่  การวางระบบการเยียวยา 
 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากร  การเจรจาต่อรอง 
 การก าหนดสิทธ์ในการรักษาพยาบาล  

 

 
ท้ังนี้ในการก าหนดกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ท่ีจะใช้ในการจัดการความเสี่ยง ผู้อ่านจ าเป็นต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ 

และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการติดตาม สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการ
ความเสี่ยงต่อไป 

Tool 2>>> ตัวชี้วัดควำมเส่ียง (KRI: Key Risk Indicator) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการสังเกตการณ์ (Monitor) ความเสี่ยง มี
ลักษณะเป็นสัญญาณเตือน (Early Warning) ให้องค์กรตระหนักถึงความเสี่ยงในอนาคต น าไปสู่การค้นหาสาเหตุ และการมีมาตรการ
ป้องกัน ก่อนจะเกิดความเสียหายต่อองค์กรท้ังนี้ ผู้อ่านสามารถก าหนด หรือเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสม โดยยังคงไว้ซึ่งลักษณะของตัวชี้วัดท่ีต้อง “S.M.A.R.T” ดังนี้ Specific-มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจนในสิ่งท่ีต้องการท่ีจะวัด 
เพื่อป้องกันการตีความท่ีผิดพลาด Measurable-สามารถน าไปใช่วัดผลได้จริง ข้อมูลท่ีได้จากการวัดสามารถน าไปใช้วิเคราะห์และแปล
ความทางสถิติได Attainable (Achievable)-สามารถบรรลุผลส าเร็จได้จริง ท้ังนี้ไม่ควรก าหนดตัวชี้วัดท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมให้
เกิดผลได้โดยตรง Realistic-สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นไปได้ เหมาะสมตามความสามารถขององค์กร Timely-สามารถใช้วัดผลได้
ในเวลาที่ก าหนดและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

เครื่องมือและกำรเลือกใช้เครื่องมือในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

เป็นการลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมท่ีระบุไว้ ภายใต้ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยอาศัยระบบการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้
บุคลากรสามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงท่ีจะด าเนินการ ได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั่วถึงทั้งองค์กร 

กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ต้องมีการทบทวน ติดตาม และปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีคุณภาพ และน าไปใช้ในทุกระดับขององค์กร โดยในการติดตามผลฯท่ีดีนั้น ควรมีการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและชัดเจน โดยท่ัวไปนิยมก าหนดเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ขึ้นอยู่กับระดับความส าคัญและ
ความเกี่ยวโยงกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ทั้งน้ีในการด าเนินการติดตามฯ ผู้อ่านควรได้ผลการวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 ประเมินคุณภาพ ความก้าวหน้า และความเหมาะสม ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity)  
 ประเมินความสามารถในการลดโอกาส และ/ หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าอยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ 
 สอบทานระดับของตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารงานของผู้บริหารได้  
 สามารถน าไปใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไปได้ (โดยการประเมินระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ หลังจากท่ี    
     ได้มีการจัดการความเสี่ยงไปแล้ว)  
 ต้องด าเนินการติดตามฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนการเริ่มประเมินความเสี่ยงในปีต่อไป และ  
 ต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท างานประจ า หรือส่งผลให้ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทัน 
     ต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

กำรติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 


