


 องค�ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
 โครงสร�างองค�กรที่มีการบริหารความเสี่ยง
 การบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค�กร (Enterprise Risk Management)
 ป+จจัยแห.งความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง



ความเป4นมาของการบริหารความเสี่ยง
COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations 
of the Treadway
Commission)

ตั้งขึ้นมาในปB ค.ศ. 1985 ด�วย
วัตถุประสงค�ที่จะบ.งชี้ป+จจัยที่
เป4นสาเหตุแห.งการโกงทาง

ความเป4นมาของการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

เป4นสาเหตุแห.งการโกงทาง
การเงิน และพยายามที่จะลด
ป+ญหาด�านนี้ลง จึงได�กําหนด
มาตรฐานการควบคุมทาง
การเงินขึ้นมาอย.างเข�มงวด 
โดยเฉพาะด�านรายงานทางการ
เงิน 



การบริหารความเสี่ยงมีองค�ประกอบที่
สําคัญๆอยู. 8 องค�ประกอบ ซึ่งจะต�อง
ดําเนินการในทุกหน.วยงานภายในองค�กร 
และในการบริหารจัดการองค�ประกอบเหล.านี้
จะต�องมีกลยุทธ�ที่เหมาะสม มีการดําเนินการ
อย.างต.อเนื่อง มีการติดตามตรวจสอบอย.าง
ใกล�ชิดและครอบคลุม ทั้งนี้ 8 องค�ประกอบ
คือ

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

1. Internal Environment
2. Objective Setting
3. Event Identification
4. Risk Assessment
5. Risk Response
6. Control Activities
7. Information & Communication
8. Monitoring



สภาพแวดล�อมภายในองค�กร (Internal 
Environment)

• ผู�บริหารให�ความสําคัญต.อการบริหารความเสี่ยง
ขององค�กรโดยตระหนักถึงผลกระทบของเหตุการณ�
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

• สร�างวัฒนธรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk 
culture)

• พิจารณาป+จจัยที่กระทบต.อวัฒนธรรมในการ

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง
• กําหนดปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู�บรหิาร

และบุคลากร
• มุ.งเน�นความซื่อสัตย�และจริยธรรม
• ส.งเสริมการพัฒนาความรู� ทักษะ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
• โครงสร�างองค�กร และการมอบหมายความ

รับผิดชอบ



การกําหนดวัตถุประสงค� (Objective Setting)
กําหนดวัตถุประสงค�ที่สอดคล�องกับภารกิจของ
องค�กร

 ด�านกลยุทธ� (Strategy) : เปlาหมาย และ
   แผนงานขององค�กร

 ด�านการปฏิบัติงาน (Operation) : 
ประสิทธิภาพ 

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

ประสิทธิภาพ 
   ประสิทธผิลและความคุ�มค.า

 ด�านการรายงาน (Report) : รายงานทาง
   การเงนิและการปฏิบัติงานมีความถูกต�อง 
   น.าเชื่อถือ และเป4นป+จจุบัน

 ด�านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคบั
   ต.างๆ (Compliance) 



การระบุเหตุการณ� (Event Identification)
การบ.งชี้ถึงความเสี่ยง (risks) และ โอกาส 
(opportunities)

 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ�ที่ไม.แน.นอน
ซึ่ง  
   อาจจะมีผลกระทบในเชิงลบต.อการบรรล 
   วัตถุประสงค�

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

   วัตถุประสงค�
 โอกาส หมายถึง เหตุการณ�ที่ไม.แน.นอนซึ่ง

   อาจจะมีผลกระทบ   ในเชิงบวกต.อการบรรล
   วัตถุประสงค�

 ระบุความเสี่ยงที่อาจกระทบต.อการบรรลุ
เปlาหมายขององค�กรทั้งที่เกิดจากป+จจัยภายใน
และภายนอกองค�กร
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ�ที่อาจ
เกิดขึ้นต.อการบรรลุวัตถุประสงค�
สามารถทําได�ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
เป4นการประเมินทัง้ความเสี่ยงทั่วไป (inherent 
risk) และ ความเสี่ยงที่เหลืออยู. (residual risk)

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

risk) และ ความเสี่ยงที่เหลืออยู. (residual risk)

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ที่เหลอือยู. ความเสี่ยง

ที่ยอมรับได�

ความเสี่ยงที่
ควบคุมได�

ปรับปรุง

ความเสี่ยงที่
ควบคุมได�

ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได�

ทบทวน



การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
ระบุแนวทางทีเ่หมาะสมในการตอบสนองต.อความ
เสี่ยง
พิจารณาทางเลือกโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่
ยอมรับได�และต�นทนุ VS ประโยชน�ที่ได�รับ
การเลือกการตอบสนองต.อความเสี่ยงขึ้นอยู.กับผล
การประเมินความเสี่ยงและประโยชน�โดยรวมของ

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงและประโยชน�โดยรวมของ
องค�กร

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

AVOID
ลดความเสี่ยง

REDUCE

โอนหรือแบ.งป+น
ความเสี่ยง
SHARE

ยอมรับความเสี่ยง

ACCEPT
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Accept -> Take

Reduce -> Treat

Share -> Transfer

Avoid -> Terminate



กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานทีท่ําให�มั่นใจ
ว.าได�มีการจัดการความเสี่ยงอย.างเหมาะสม
กิจกรรมการควบคมุเกิดขึ้นในทุกส.วนงานของ
องค�กร และกําหนดผู�รับผิดชอบที่ชัดเจน

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง



สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & 
Comm.)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ซึ่งต�องมีความครบถ�วนถูกต�อง น.าเชื่อถือ ทันเวลา 
และเป4นป+จจุบัน
ต�องมีการสื่อสารภายในและภายนอกหน.วยงาน

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

ต�องมีการสื่อสารภายในและภายนอกหน.วยงาน
อย.างมีประสิทธิภาพ



การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การติดตามประเมินผลระหว.างการปฏิบัติงาน             
(Ongoing monitoring activities)
การประเมินเป4นรายครัง้ (Separate 
evaluations)
การประเมินตนเอง (Control Self-
assessment)

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

assessment)
การประเมินอย.างเป4นอิสระ (Independent 
Assessment)
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แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง
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การกําหนดวัตถุประสงค�/
เปlาหมายการบริหารความเสี่ยง

    เป4นขั้นตอนแรกของการ
บริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค�/
เปlาหมายและกลยุทธ�ขององค�กร 
หรือกระบวนการการทํางาน 
ต�องกําหนดให�ชัดเจน และ
สื่อสารเพื่อให�เข�าใจตรงกัน

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การกําหนด
วัตถุประสงค�

การบ.งชี้ความเสี่ยง
และผลกระทบ

การวิเคราะห�และ

การติดตาม กํากับ 
และตรวจสอบ

การติดตามสื่อสารเพื่อให�เข�าใจตรงกัน การวิเคราะห�และ
ประเมินความเสี่ยง

การติดตาม
ร.องรอยความเสี่ยง

การวางแผนและ
จัดการความเสี่ยง



การบ.งชี้ความเสี่ยงและผลกระทบ

เป4นการระบุความเสี่ยงและผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ�อมที่มีผลกระทบ
ต.อวัตถุประสงค�/เปlาหมายที่ได�กําหนด
ไว�

1. วิเคราะห�ลักษณะของความเสี่ยง

2. จําแนกกลุ.มของความเสี่ยง

3. ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การกําหนด
วัตถุประสงค�

การบ.งชี้ความเสี่ยง
และผลกระทบ

การวิเคราะห�และ

การติดตาม กํากับ 
และตรวจสอบ

การติดตาม

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

3. ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง การวิเคราะห�และ
ประเมินความเสี่ยง

การติดตาม
ร.องรอยความเสี่ยง

การวางแผนและ
จัดการความเสี่ยง



ความเสี่ยง
ป+จจัยเสี่ยง ผลกระทบ

ภายใน ภายนอก ทางตรง ทางอ�อม

ลักษณะของ
ความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นกับองค�กร
หรือโครงการ 

ป+จจัยภายในที่
จะทําให�เกิด

ป+จจัยภายนอกที่
จะทําให�เกิด

ผลกระทบที่
เกิดขึ้นทันที 
และเกิดผล

ผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

หรือโครงการ 
เช.น ความ
สูญเสียทาง

บุคลากร ความ
เสียหายทางการ
เงิน หรือความ
ล.าช�าของงาน

จะทําให�เกิด
ความเสี่ยงขึ้น 
เช.น ความ
ขัดแย�งของ
เจ�าหน�าที่

จะทําให�เกิด
ความเสี่ยงขึ้น 
เช.น ความผัน

ผวนทาง
การเมือง

และเกิดผล
กระทบต.อ

องค�กร หรือ
โครงการ/
กิจกรรม
โดยตรง

ภายหลังและ
กระทบต.อผู�มี

ส.วนได�ส.วนเสีย
ขององค�กร หรือ

โครงการ



การวิเคราะห�และประเมินความ
เสี่ยง

เป4นการวิเคราะห� ประเมินความ
เสี่ยง โดยพิจารณาให�ครอบคลุม
ถึง

• โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความ
เสี่ยงว.ามีมากน�อยเพียงไร

• ผลกระทบ หากมีความเสี่ยง

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การกําหนด
วัตถุประสงค�

การบ.งชี้ความเสี่ยง
และผลกระทบ

การวิเคราะห�และ

การติดตาม กํากับ 
และตรวจสอบ

การติดตาม• ผลกระทบ หากมีความเสี่ยง
เกิดขึ้น องค�กรจะได�รับ
ผลกระทบรนุแรงมากน�อย
เพียงไร

การวิเคราะห�และ
ประเมินความเสี่ยง

การติดตาม
ร.องรอยความเสี่ยง

การวางแผนและ
จัดการความเสี่ยง



ความเสี่ยงสูง

• ผลกระทบรุนแรงมาก

• โอกาสเกิดมาก

ความเสี่ยงปานกลาง

• ผลกระทบรุนแรงมาก

• โอกาสเกิดน�อย

มาก

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

• ผลกระทบน�อย

• โอกาสเกิดมาก

ความเสี่ยงต่ํา

• ผลกระทบน�อย

• โอกาสเกิดน�อย

• โอกาสเกิดมาก• โอกาสเกิดน�อย
ผลกระทบ

น�อย
น�อย มากโอกาสที่จะเกิด



สูง3

มากสูง4

5

ผลกระทบ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

54321

ต่ํา1

กลางปาน2

สูง3
ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด



ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ

ลักษณะของ
ความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นกับองค�กร
หรือโครงการ 

แผน/กลยุทธ�

สูง รุนแรง

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

หรือโครงการ 
เช.น ความ
สูญเสียทาง

บุคลากร ความ
เสียหายทางการ
เงิน หรือความ
ล.าช�าของงาน

ปานกลาง

ต่ํา

ปานกลาง

น�อย

แผนการหรือวิธีการที่
จะใช�ในการลดความ

เสี่ยงลง



การวางแผนจัดการความเสี่ยง

เป4นการวางแผนโดยกําหนดกล
ยุทธ�เพื่อควบคุมผลกระทบของ
ความเสี่ยง เพื่อให�การ
ดําเนินงานบรรลุเปlาหมายหรือ
ใกล�เคียงกับเปlาหมาย

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การกําหนด
วัตถุประสงค�

การบ.งชี้ความเสี่ยง
และผลกระทบ

การวิเคราะห�และ

การติดตาม กํากับ 
และตรวจสอบ

การติดตาม การวิเคราะห�และ
ประเมินความเสี่ยง

การติดตาม
ร.องรอยความเสี่ยง

การวางแผนและ
จัดการความเสี่ยง
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(Risk Transfer)
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แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง
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การติดตามร.องรอยความเสี่ยง

เป4นการติดตามผลการ
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงว.า
ผลของการดําเนินการเป4น
อย.างไร สามารถลดความไม.
แน.นอน หรือ ผลกระทบที่ไม.พึง
ประสงค�ลงได�ตามที่ต�องการ
หรือไม. และสามารถนําไปสู.

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การกําหนด
วัตถุประสงค�

การบ.งชี้ความเสี่ยง
และผลกระทบ

การวิเคราะห�และ

การติดตาม กํากับ 
และตรวจสอบ

การติดตามหรือไม. และสามารถนําไปสู.
เปlาประสงค�ได�อย.างที่ปรารถนา
หรือไม.

การวิเคราะห�และ
ประเมินความเสี่ยง

การติดตาม
ร.องรอยความเสี่ยง

การวางแผนและ
จัดการความเสี่ยง



การติดตาม กํากับ และ
ตรวจสอบ

การติดตาม กํากับ และ
ตรวจสอบผลของการดําเนินการ
ว.าได�มีการปฏิบัติจริงตามแผน
หรือระยะเวลาที่กําหนดไว�
หรือไม. เพื่อให�ทราบป+ญหาและ
อุปสรรค จะได�แก�ไขให�ลุล.วงไป

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การกําหนด
วัตถุประสงค�

การบ.งชี้ความเสี่ยง
และผลกระทบ

การวิเคราะห�และ

การติดตาม กํากับ 
และตรวจสอบ

การติดตามอุปสรรค จะได�แก�ไขให�ลุล.วงไป
ได�

การวิเคราะห�และ
ประเมินความเสี่ยง

การติดตาม
ร.องรอยความเสี่ยง

การวางแผนและ
จัดการความเสี่ยง



ป+จจัยแห.งความสําเร็จในการบรหิารความเสี่ยง
1. การสนับสนุนจากผู�บริหารระดับสูง
2. การใช�คํานิยามความเสี่ยงเพื่อให�เป4นที่เข�าใจแบบเดียวกันและใช�

ร.วมกันในองค�กร
3. การปฏิบัติตามกระบวนการในการบรหิารความเสี่ยงอย.างต.อเนื่อง
4. กระบวนการในการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
5. การสื่อสารอย.างมีประสิทธิผล
6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง
7. การฝvกอบรมและกลไกด�านทรัพยากร

แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

7. การฝvกอบรมและกลไกด�านทรัพยากร
8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง


