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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ? 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการจัดการกับความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร ด้วยการประเมินความเสีย่ง การควบคมุ การเฝ้าติดตามและทบทวนการบริหารงาน 

เพื่อให้มัน่ใจวา่สามารถจดัการความเสีย่งนัน้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ดงันัน้ การบริหารความเสีย่ง จึงมีขัน้ตอนการท างานดงันี ้

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk management process) 

1. การชีบ่้งความเสี่ยง (Risk identification) 

บางต ารา จะบอกว่าเร่ิมแรกจะต้องตัง้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสีย่งก่อน เป็นล าดบัแรก ซึ่งผู้ เขียน

ขออนญุาตข้ามขัน้ตอนนีไ้ป เพราะเรารู้กนัอยูแ่ล้ววา่จะ “ก าจดั” หรือ “ควบคมุ” ความเสี่ยง  ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงกระโดดข้าม

ไปเร่ิมต้นท่ีการชีบ้ง่ความเสีย่งเลย 

ค าถามคือว่า การชีบ้่งความเสี่ยงจะต้องเร่ิมต้นอย่างไร ?  การชีบ้่งความเสี่ยงคือการค้นหาความเสี่ยงนั่นเอง ว่า 

กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบอยู่นัน้ มีขัน้ตอนใดบ้างที่เป็นความเสี่ยง หรืออาจจะเกิดความ

บกพร่องหรือล้มเหลวได้ (ขอย า้ว่า ความเสี่ยง ไม่ใช่ต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อน แล้วจึงจะถือเป็นความเสี่ยงนะครับ 

เพราะหากเรารอให้เกิดความเสยีหายก่อน ก็ไมใ่ช่ยทุธศาสตร์เชิงรุกครับ ป้องกนัไว้ก่อนดีกวา่ครับ)  

หากทา่นผู้อา่นท่ีเพิ่งเข้ามาอา่นบทความนีเ้ป็นตอนแรก ก็จะงงครับวา่ อะไรเป็นความเสีย่ง ? ขอให้ไปอา่นนิยามใน

บทความตอนแรกนะครับ  

 

จุดเร่ิมต้นของการค้นหาความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ เขียนได้ให้การบ้านไปแล้ว จากบทความตอน

แรก หากทา่นผู้ทา่นใดท าการบ้านแบบฝึกหดัมาแล้ว ผู้ เขียนแนะน าวา่ อาจจะต้องใช้จินตนาการในเชิงลบนิดหนอ่ย โดยใช้

ค าถามเชิงวิเคราะห์วา่ ขัน้ตอนยอ่ยๆนัน้ มีจดุออ่นตรงไหนบ้าง หรืออาจจมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ในเบือ้งต้นให้ลงรายการ



มาทัง้หมด จะผิดจะถกูไมเ่ป็นไร ลสิต์รายการมาก่อน แล้วคอ่ยมาพิจารณาเป็นหมวดๆไป เพราะการประเมินความเสีย่งจะ

เป็นตวัช่วยกลัน่กรองระดบัความส าคญัของความเสีย่งให้อีกทีหนึง่  

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 

การประเมินความเสีย่งจะเป็นการจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง บางต าราไมม่ีการจดัล าดบัความเสีย่ง ด้วยการเอา

ความเสี่ยงทกุรายการมาควบคมุให้หมด ซึ่งก็ไม่ผิดครับ แต่ความเห็นของผู้ เขียนคิดว่า ถ้าเราจดัล าดบัความส าคญัของ

ความเสีย่งได้ เราก็สามารถจดัสรรทรีพยากรทีมีอยูจ่ ากดั ทัง้เร่ืองคน และเงินงบประมาณอยา่งประหยดัและคุ้มคา่  

โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) และความรุนแรง (Severity)  ซึ่ง ผู้ เขียนขอ

ยกตวัอยา่งแบบง่ายๆ  เป็นแนวทาง โดยจดัล าดบัชัน้ของโอกาสและความรุนแรงเป็น 4 ชัน้ดงันี  ้

 

คะแนน โอกาส (Likelihood) ความรุนแรง (Severity) 

1 มีโอกาสเกิดขึน้น้อยมาก นานมากๆ  
โอกาสที่จะเกิด อาจจะพบมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

มีผลกระทบน้อยมาก อาจจะเสียเวลาแก้ไขเล็กน้อย ไม่
เกิน 1 วนั หรือ สินทรัพย์เสียหายไมเ่กิน 1,000 บาท 

2 มีโอกาสเกิดขึน้น้อย  
โอกาสที่จะเกิดอยูใ่นชว่ง 1-3 ปี 

มีผลกระทบน้อย อาจจะเสียเวลาแก้ไขไมเ่กิน 1 เดือน 
หรือ สินทรัพย์เสียหายไมเ่กิน 10,000 บาท 

3 มีโอกาสเกิดขึน้ปานกลาง  
โอกาสที่จะเกิดอยูใ่นชว่ง 1 เดือน-1 ปี 

มีผลกระทบปานกลาง อาจจะเสียเวลาแก้ไขเกิน 1 เดือน 
แตไ่มเ่กิน 3 เดือน หรือ มีผลกระทบชื่อเสียงขององค์กร
บ้างแตไ่มรุ่นแรง หรือ สินทรัพย์เสียหายไมเ่กิน 100,000 
บาท 

4 มีโอกาสที่จะเกิดบอ่ยมาก  
ตัง้แต ่1 วนั-1 เดือน 

มีผลกระทบมาก อาจจะเสียเวลาแก้ไขเกิน 3 เดือนขึน้ไป 
หรือ มีผลกระทบชื่อเสียงขององค์กรอยา่งรุนแรง หรือ 
สินทรัพย์เสียหายเกินกวา่ 100,000 บาท ขึน้ไป 

ความส าคัญของความเส่ียง (Risk significant) = Likelihood x Severity 

   

(สญัลกัษณ์  : VH = Very High ความเสีย่งสงูมาก  , H = High  ความเสีย่งสงู , M= Moderate ความเสีย่งปานกลาง , 

A=Acceptable  ความเสีย่งต ่า ยอมรับได้ , VL=Very Low ความเสีย่งต ่ามาก) 

คะแนนดงักลา่วจะน าไปสูแ่นวทางการจดัการบริหารที่เหมาะสม ซึง่ผู้ เขียน เห็นวา่  
คะแนน 1-4 คะแนน (VL-L)  เป็นความเสีย่งที่ยอมรับได้ ไมจ่ าเป็นต้องมีมาตรการใดมาจดัการ เพียงแตเ่ฝ้าระวงับ้าง  
คะแนน 4-6 คะแนน (M) เป็นความเสี่ยงปานกลาง  ต้องมีมาตรการมารองรับและควบคมุ เช่น การจดัท าระเบียบปฏิบตัิ 
หรือวิธีการท่ีเหมาะสม ไมจ่ าเป็นต้องมีแผนควบคมุ 
คะแนน 8-9  คะแนน (H) เป็นความเสี่ยงสงู   นอกจากจะต้องมีมาตรการมารองรับแล้ว ยงัจะต้องมีกระบวนการอื่นมา
ควบคุมหรือตรวจสอบมาตรการนัน้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงการก าหนดแผนควบคุม (Control plan) เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอีกด้วย  



คะแนน 12-16 คะแนน (VH)  เป็นความเสี่ยงสูงมาก ต้องรีบลดระดับความเสี่ยงโดยเร็ว ต้องก าหนดแผนการจัดการ 
(Action plan) และด าเนินการตามแผนให้ลดระดบัความเสี่ยงภายในเวลาอนัสัน้ (ผู้ เขียนเห็นว่า ไม่ควรเกิน 3 เดือน ต้อง
แล้วเสร็จอยา่งสมบรูณ์) 
 

จากตวัอย่างจะเห็นว่า การลงประกาศรับสมคัรงาน แล้วอาจจะได้คนไม่ได้ตามที่ต้องการ เป็นความเสี่ยงปาน

กลาง จึงจะต้องมีมาตรการมารองรับ แต่จะเป็นแนวทางอะไรนัน้ ในตอนหน้าจะมาว่ากนัต่อด้วยการควบคมุความเสี่ยง

ครับ 

 

 

 

 


