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“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” 

อมตะวาจาในปี 1789 ของเบนจามนิ แฟรงคลนิ (Benjamin Franklin) เป็นหนึง่ในแกนน ากลุม่ผูส้รา้งชาต ิ(Founding 

Fathers) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นทัง้นักเขียน นักปรัชญา นักการเมือง นักวทิยาศาสตร์ นักประดษิฐ ์

นักปฏริูป และนักการทตูคนส าคญัของสหรัฐอเมรกิา ซึง่ค ากลา่วดังกลา่วยังถูกอา้งองิถงึในปัจจุบัน สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวา่

สิง่ต่างๆ ในโลกลว้นมีแต่ความไม่แน่นอน (Uncertainty) สง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งทีส่รา้งความเสยีหายใหก้ับการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีว่างแผนหรอืคาดหวงัไว ้ 

จงึเห็นไดว้า่ความเสีย่งทีเ่ราพยายามจัดการมันนัน้ เริม่ตน้จาก

การรับรู ้(Perception) ถึงสภาวะที่มีความไม่แน่นอนใน

อนาคตนัน้เอง ซึง่การรับรูด้ังกล่าวนัน้ขึน้อยู่กับแต่ละบุคคล 

แตล่ะหน่วยงาน หรอืแตล่ะองคก์ร ทีจ่ะมคีวามแตกตา่งกันไป 

ในปี 1952 แฮรร ีมาโควซิ (Harry Markowitz) ไดน้ าเสนอ 

Modern Portfolio Theory (MPT) ซึง่เป็นการบกุเบกิในการ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสีย่ง ใน

ลักษณะของการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนดว้ยการ

กระจายการลงทุนหรือ Diversification อย่างไรก็ตามการ

บรหิารความเสีย่งตามแนวทางดังกล่าวเป็นการจัดการความ

เสี่ยงเฉพาะในส่วนที่เรียกว่า ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ 

(Unsystematic Risks) เชน่ ความเสีย่งจากปัจจัยและการ

บริหารจัดการภายในเท่านัน้ และยอมรับว่ามีความเสีย่งเชงิ

ระบบ (Systematic Risks) อยู่ โดยความเสีย่งเชงิระบบอาจ

เป็นความเสีย่งในส่วนทีเ่ราไม่สามารถบริหารจัดการไดเ้อง

หรือเป็นปัจจัยจากสภาพแวดลอ้มน่ันเอง เพราะฉะนัน้ในการ

ใหค้วามหมายของการบรหิารความเสีย่งตาม COSO นัน้ จงึ

นยิามวา่ "A process, effected by an entity's board of 

directors, management and other personnel, applied 

in strategy setting and across the enterprise, designed 

to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk appetite, to 

provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives." หรอืแปลแบบสัน้ๆ ไดว้า่ การ

บริหารความเสีย่ง หมายถงึ การก าหนดนโยบาย โครงสรา้ง และกระบวนการ เพื่อบ่งชีเ้หตุการณ์ความเสีย่ง ทีอ่าจ

เกดิขึน้ ประเมนิผลกระทบของความเสีย่ง และก าหนดวธิกีารจัดการทีเ่หมาะสม โดยใหค้วามเสีย่งอยู่ในระดับทีย่อมรับ

ได ้คอื เราจะไม่สามารถก าจัดความเสีย่งใหห้มดสิน้ไปได ้แต่จะจัดการใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสม (ตามกรอบความคดิ

ของเราหรอืขององคก์รน่ันเอง) 

  



เมือ่กลับมาพจิารณาเรื่องของความไม่แน่นอน ทีใ่นการบรหิารความเสีย่งเรามักจะใชค้ า

วา่โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ไดห้รอื Likelihood เราเขา้ไปดรูายงานความเสีย่งระดับโลกทีเ่ป็น

การส ารวจขอ้มูลจากผูน้ า ผูบ้รหิารชัน้น าใน World Economic Forum ทีเ่รยีกวา่ Global 

Risks Survey 2015 (สามารถ download ไดจ้าก www.weforum.org/risks) จะพบวา่

มกีารจดัอนัดบัปัจจัยเสีย่งสงูสดุในดา้นของโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ได ้3 อันดับแรก คอื ความ

ขัดแยง้ระหว่างประเทศ (Interstate conflict) สภาพภูมอิากาศทีรุ่นแรง (Extreme 

weather events) และความลม้เหลวของธรรมาภบิาลภาครัฐ (Failure of national 

governance) ตามล าดับ ซึง่เมื่อพิจารณาจากขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบัน ก็จะเห็นว่ามี

ความสอดคลอ้งกับผลการส ารวจดังกล่าวทีไ่ดจั้ดท าในปี 2014 และเผยแพร่ชว่งตน้ปี 

2015 ทัง้นี้ขอ้มูลทัง้หมดของรายงานสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์

และการบรหิารความเสีย่งในสว่นของสภาพแวดลอ้มภายนอก (Macro Environment) 

ไดเ้ป็นอยา่งด ี

ส าหรับในมุมมองของเราเองนัน้ ไดม้กีารเก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมสัมมนาของสถาบันวทิยาการจัดการ ที่

ด าเนนิการในเดอืนมนีาคม 2558 ทีผ่า่นมา ซึง่สามารถประมวลผลขอ้มลูความเสีย่งทีเ่ห็นวา่มคีวามเสีย่งสงูสามารถสรา้ง

ผลกระทบทางลบต่อองคก์รไทยในปัจจุบัน ใน 3 ประเภทความเสีย่ง คอื ความเสีย่งดา้นเศรษฐกจิมหภาค (Macro 

Economic Risks) ไดแ้ก ่ความไม่แน่นอนทางการเมอืงและภาวะเศรษฐกจิ ส าหรับความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ (Strategic 

Risks) ไดแ้ก่ ความพรอ้มในการจัดการกับวกิฤตทีไ่ม่คาดคดิ กฎระเบยีบและการตรวจสอบการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ 

สภาพสังคม สิง่แวดลอ้ม และความคาดหวังของลูกคา้ และผลจากการเตบิโตอย่างรวดเร็วของสังคมออนไลน์และ

อนิเทอรเ์น็ต และส าหรับความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน (Operational Risks) หรอืความเสีย่งภายในองคก์รเอง ไดแ้ก ่

ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูสนับสนุนการวางกลยุทธ์ การตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง วัฒนธรรมองคก์รเชงิกลยุทธ์

ข อ ง อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ ค ว า ม 

สามารถในการรักษาพนักงาน

ที่มีความสามารถสูงไวไ้ด ้

ทั ้งหมดนี้  ทุกท่านสามารถ

น ามาเป็นประเด็นสว่นหนึ่งใน

การพิจ า รณา ปัจ จัย เ สี่ย ง

ส าหรับองค์กรของท่านได ้

ตอ่ไป 
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