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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ?
การบริ ห ารความเสี่ย ง (Risk Management) เป็ นกระบวนการจัด การกับ ความไม่แ น่น อนที่ อ าจจะส่ง ผลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ด้ วยการประเมินความเสีย่ ง การควบคุม การเฝ้ าติดตามและทบทวนการบริ หารงาน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถจัดการความเสีย่ งนันอย่
้ างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การบริ หารความเสีย่ ง จึงมีขนตอนการท
ั้
างานดังนี ้
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk management process)
1. การชีบ้ ่ งความเสี่ยง (Risk identification)
บางตารา จะบอกว่าเริ่ มแรกจะต้ องตังวั
้ ตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริ หารความเสีย่ งก่อน เป็ นลาดับแรก ซึ่งผู้เขียน
ขออนุญาตข้ ามขันตอนนี
้
้ไป เพราะเรารู้กนั อยูแ่ ล้ วว่าจะ “กาจัด” หรื อ “ควบคุม” ความเสี่ยง ดังนัน้ ผู้เขียนจึงกระโดดข้ าม
ไปเริ่ มต้ นที่การชี ้บ่งความเสีย่ งเลย
ค าถามคื อ ว่า การชี บ้ ่ง ความเสี่ย งจะต้ อ งเริ่ ม ต้ น อย่า งไร ? การชี บ้ ่ง ความเสี่ย งคื อ การค้ น หาความเสี่ ย งนั่น เอง ว่า
กระบวนการหรื อกิจกรรมที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบอยู่นนั ้ มีขนตอนใดบ้
ั้
างที่เป็ นความเสี่ยง หรื ออาจจะเกิดความ
บกพร่ องหรื อล้ มเหลวได้ (ขอย ้าว่า ความเสี่ยง ไม่ใช่ต้องรอให้ เกิดความเสียหายก่อน แล้ วจึงจะถือเป็ นความเสี่ยงนะครับ
เพราะหากเรารอให้ เกิดความเสียหายก่อน ก็ไม่ใช่ยทุ ธศาสตร์ เชิงรุกครับ ป้องกันไว้ ก่อนดีกว่าครับ)
หากท่านผู้อา่ นที่เพิ่งเข้ ามาอ่านบทความนี ้เป็ นตอนแรก ก็จะงงครับว่า อะไรเป็ นความเสีย่ ง ? ขอให้ ไปอ่านนิยามใน
บทความตอนแรกนะครับ

จุดเริ่ มต้ นของการค้ นหาความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้เขียนได้ ให้ การบ้ านไปแล้ ว จากบทความตอน
แรก หากท่านผู้ทา่ นใดทาการบ้ านแบบฝึ กหัดมาแล้ ว ผู้เขียนแนะนาว่า อาจจะต้ องใช้ จินตนาการในเชิงลบนิดหน่อย โดยใช้
คาถามเชิงวิเคราะห์วา่ ขันตอนย่
้
อยๆนัน้ มีจดุ อ่อนตรงไหนบ้ าง หรื ออาจจมีข้อบกพร่องอะไรบ้ าง ในเบื ้องต้ นให้ ลงรายการ

มาทังหมด
้
จะผิดจะถูกไม่เป็ นไร ลิสต์รายการมาก่อน แล้ วค่อยมาพิจารณาเป็ นหมวดๆไป เพราะการประเมินความเสีย่ งจะ
เป็ นตัวช่วยกลัน่ กรองระดับความสาคัญของความเสีย่ งให้ อีกทีหนึง่
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
การประเมินความเสีย่ งจะเป็ นการจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง บางตาราไม่มีการจัดลาดับความเสีย่ ง ด้ วยการเอา
ความเสี่ยงทุกรายการมาควบคุมให้ หมด ซึ่งก็ไม่ผิดครับ แต่ความเห็นของผู้เขียนคิดว่า ถ้ าเราจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสีย่ งได้ เราก็สามารถจัดสรรทรี พยากรทีมีอยูจ่ ากัด ทังเรื
้ ่ องคน และเงินงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า
โดยทั่ว ไปการประเมิ น ความเสี่ย งจะพิ จ ารณาจากโอกาส (Likelihood) และความรุ น แรง (Severity) ซึ่ ง ผู้เ ขี ย นขอ
ยกตัวอย่างแบบง่ายๆ เป็ นแนวทาง โดยจัดลาดับชันของโอกาสและความรุ
้
นแรงเป็ น 4 ชันดั
้ งนี ้

คะแนน

โอกาส (Likelihood)

ความรุนแรง (Severity)

1

มีโอกาสเกิดขึ ้นน้ อยมาก นานมากๆ
โอกาสที่จะเกิด อาจจะพบมากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป

มีผลกระทบน้ อยมาก อาจจะเสียเวลาแก้ ไขเล็กน้ อย ไม่
เกิน 1 วัน หรือ สินทรัพย์เสียหายไม่เกิน 1,000 บาท

2

มีโอกาสเกิดขึ ้นน้ อย
โอกาสที่จะเกิดอยูใ่ นช่วง 1-3 ปี

มีผลกระทบน้ อย อาจจะเสียเวลาแก้ ไขไม่เกิน 1 เดือน
หรือ สินทรัพย์เสียหายไม่เกิน 10,000 บาท

3

มีโอกาสเกิดขึ ้นปานกลาง
โอกาสที่จะเกิดอยูใ่ นช่วง 1 เดือน-1 ปี

มีผลกระทบปานกลาง อาจจะเสียเวลาแก้ ไขเกิน 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน หรือ มีผลกระทบชื่อเสียงขององค์กร
บ้ างแต่ไม่รุนแรง หรือ สินทรัพย์เสียหายไม่เกิน 100,000
บาท

4

มีโอกาสที่จะเกิดบ่อยมาก
ตังแต่
้ 1 วัน-1 เดือน

มีผลกระทบมาก อาจจะเสียเวลาแก้ ไขเกิน 3 เดือนขึ ้นไป
หรือ มีผลกระทบชื่อเสียงขององค์กรอย่างรุนแรง หรือ
สินทรัพย์เสียหายเกินกว่า 100,000 บาท ขึ ้นไป
ความสาคัญของความเสี่ยง (Risk significant) = Likelihood x Severity

(สัญลักษณ์ : VH = Very High ความเสีย่ งสูงมาก , H = High ความเสีย่ งสูง , M= Moderate ความเสีย่ งปานกลาง ,
A=Acceptable ความเสีย่ งต่า ยอมรับได้ , VL=Very Low ความเสีย่ งต่ามาก)
คะแนนดังกล่าวจะนาไปสูแ่ นวทางการจัดการบริ หารที่เหมาะสม ซึง่ ผู้เขียน เห็นว่า
คะแนน 1-4 คะแนน (VL-L) เป็ นความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ไม่จาเป็ นต้ องมีมาตรการใดมาจัดการ เพียงแต่เฝ้ าระวังบ้ าง
คะแนน 4-6 คะแนน (M) เป็ นความเสี่ยงปานกลาง ต้ องมีมาตรการมารองรับและควบคุม เช่น การจัดทาระเบียบปฏิบตั ิ
หรื อวิธีการที่เหมาะสม ไม่จาเป็ นต้ องมีแผนควบคุม
คะแนน 8-9 คะแนน (H) เป็ นความเสี่ยงสูง นอกจากจะต้ องมีมาตรการมารองรับแล้ ว ยังจะต้ องมีกระบวนการอื่นมา
ควบคุมหรื อตรวจสอบมาตรการนัน้ ว่ามีประสิทธิ ภาพหรื อไม่ รวมถึงการกาหนดแผนควบคุม (Control plan) เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอีกด้ วย

คะแนน 12-16 คะแนน (VH) เป็ นความเสี่ยงสูงมาก ต้ องรี บลดระดับความเสี่ยงโดยเร็ ว ต้ องกาหนดแผนการจัดการ
(Action plan) และดาเนินการตามแผนให้ ลดระดับความเสี่ยงภายในเวลาอันสัน้ (ผู้เขียนเห็นว่า ไม่ควรเกิน 3 เดือน ต้ อง
แล้ วเสร็ จอย่างสมบูรณ์)
จากตัวอย่างจะเห็นว่า การลงประกาศรับสมัครงาน แล้ วอาจจะได้ คนไม่ได้ ตามที่ต้องการ เป็ นความเสี่ยงปาน
กลาง จึงจะต้ องมีมาตรการมารองรับ แต่จะเป็ นแนวทางอะไรนัน้ ในตอนหน้ าจะมาว่ากันต่อด้ วยการควบคุมความเสี่ยง
ครับ

