ความสั มพันธ์ ระหว่างการบริหารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์ การกับการบริ หารจัดการคุณภาพภาครัฐ จากผลการ
ทบทวนวรรณกรรม
จากการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์การและการบริ หาร
จัดการคุณภาพภาครัฐ รวมทั้งผลการศึกษาเชิงวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เห็นว่าบทบาทของเครื่ องมือการจัดการ
ทั้งสอง สามารถนามาบูรณาการในมิติต่างๆ ได้ 2 มิติ คือ มิติของการใช้เครื่ องมือในระดับของผูบ้ ริ หาร และ
มิติของการสอดแทรกระหว่างการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์การกับหมวดต่างๆ ของการบริ หารคุณภาพ
ภาครัฐ
1. การบูรณาการใช้ เครื่องมือในแต่ ละระดับของผู้บริหาร
ระดับของผูบ้ ริ หารจะขึ้นอยูก่ บั ความรับผิดชอบที่ลดหลัน่ กันตามสายการบังคับบัญชา(hierarchy)
และขอบเขตความรับผิดชอบในการกากับควบคุม(span of control) เพื่อให้การถ่ายทอดและการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธ์ศาสตร์เป็ นไปตามความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และบรรลุพนั ธกิจที่องค์กรกาหนด ทา
ให้ ผูบ้ ริ หารแต่ละท่านสามารถเลือกใช้เครื่ องมือการบริ หารตามความเหมาะสมของกิจกรรมและตาม
สถานการณ์ ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์การและการบริ หารจัดการคุณภาพต่างก็
เป็ นเครื่ องมือการบริ หารองค์การ (management tool) ที่มีท้ งั ความเหมือนและแตกต่างกัน กล่าวคือ
ส่ วนที่เหมือนกันพบว่าทั้งสองเครื่ องมือมีแนวคิดและกระบวนการที่คล้ายคลึงกันคือต่างเป็ น
เครื่ องมือเชิงคุณภาพเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในองค์การให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดย
บริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นจะมุ่งหวังการใช้เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน ขณะที่บริ ษทั สัญชาติอเมริ กนั
มุ่งหวังผลตอบแทนทางการเงินและความปลอดภัยในองค์การ และต่างให้ความสาคัญกับการสื่ อสารเพื่อ
ถ่ายทอดเชิงนโยบายจากผูบ้ ริ หารระดับสู งไปสู่ ทุกระดับและทุกภาคส่ วนในองค์การ ขณะที่การกระบวนการ
การใช้เครื่ องมือ และที่สาคัญเป็ นหน้าที่ของทุกคนในองค์การที่ตอ้ งมีจิตสานึกความเสี่ ยงและคุณภาพ (risk
& quality awareness) จนเกิดการตระหนักว่าตนเองต้องเป็ นผูร้ ะบุ ประเมินวิเคราะห์ในกิจกรรมและงานที่
ตนรับผิดชอบว่ามีความเสี่ ยงหรื อไม่ และจะจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวได้ดว้ ยแนวทางใด และจะดาเนิน
กิจกรรมนั้นในแต่ละขั้นตอนให้ผลงานออกมาคุณภาพ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายได้อย่างไร ซึ่ ง
เป็ นการสมมุติฐานว่าไม่มีใครรู ้งานที่ตนรับผิดชอบได้ดีเท่าตัวเอง

สาหรับส่ วนที่มีแตกต่างกันคือ เทคนิคที่ใช้การบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์การ(ERM)พึ่งเป็ น
เทคนิคที่เริ่ มต้นการพัฒนา (infancy) เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้มาไม่นาน ขณะที่การบริ หารคุณภาพ (TQM
) ได้รับการพัฒนามานานแล้ว (mature) ทาให้การนาเครื่ องมือทั้งสองอาจมีความแตกต่างในบริ บทของการ
นาไปใช้งาน และการสอดแทรกเพื่อบูรณาการให้การใช้เครื่ องมือเกิดประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือ
เจ้าของและผูบ้ ริ หารระดับสู ง(top management) จะให้ความสาคัญการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์การในด้านความเสี่ ยงด้านยุทธ์ศาสตร์(strategic risk) ด้านภาพพจน์(reputation risk) และด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์(compliance risk) เนื่ องจากความเสี่ ยงมีผลกระทบต่อฐานะและการเติบโตขององค์การ ฐานะ
ทางการเงิน และเงินทุนของตนเอง จึงการนาการบริ หารความเสี่ ยงไปสอดแทรกในการนาองค์การ และการ
วางแผนยุทธ์ศาสตร์
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง(middle management) จะให้ความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิจ
(business risk) และด้านการเงิน (financial risk) ดังนั้นจึงมีการนาการบริ หารความเสี่ ยงไปสอดแทรกในการ
บริ หารคุณภาพในการวางแผนกลยุทธ์ และการสร้างความพึงพอใจลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ รวมทั้งในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การนานโยบายและยุทธ์ศาสตร์ เป้ าหมาย ที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งกาหนด มา
ถ่ายทอดเป็ นแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วดั การสื่ อสารและถ่ายทอดลงสู่ ระดับผูบ้ ริ หารระดับล่าง และมีการติดตาม
ควบคุมกากับ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นเป้ าหมายและตัวชี้วดั ที่กาหนด ให้ผลงานออกมาเป็ นที่พึงพอใจของ
เจ้าของ/ผูบ้ งั คับบัญชา และลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนั้นยังต้องบริ หารเงินเพื่อให้มีความคุ่มค่าทางการเงิน
และอยูภ่ ายใต้งบประมาณและเป้ าหมายทางการเงินที่กาหนด
ผูบ้ ริ หารระดับล่าง (manager/head section) จะให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงเชิง
ปฏิบตั ิงาน (operational risk) จึงมีการนาการบริ หารความเสี่ ยงไปสอดแทรกในการบริ หารคุณภาพในส่ วน
ของการบริ หารข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนาความรู้ เพื่อให้กระบวนการทางาน/การให้บริ การ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในสังกัดจะมีขอ้ มูล มีความรู ้เพียงพอ ให้การ
ปฏิบตั ิงานประจาวัน(routine task) รวมทั้งการพัฒนากระบวนการทางาน การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ มี
ผลงานออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กาหนด (Greg,
http://insights.cermacademy.com, 22/07/2015)
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ในมิติของระดับการใช้เครื่ องมือการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์การและการ
บริ หารจัดการเชิงคุณภาพในแต่ละละดับของผูบ้ ริ หาร สามารถแสดงได้ดงั แผนภาพที่.....

2. การบรู ณาในกระบวนการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาจากหลักการและกระบวนการประเมินการจัดการคุณภาพภาครัฐทั้ง 7 หมวด ที่มีการ
แทรกค่านิยม ทั้ง 11 ข้อ และหากนาแนวคิดและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์การตามแนว
COSO-ERM 2004 ที่มีองค์ประกอบ 8 ประกอบไปประยุกต์ใช้ แล้ว จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ใน
ลักษณะบูรณาการกันได้ดงั นี้
หมวด 1 การนาองค์ การ เป็ นการประเมินการชี้นาและกาหนดวิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์ระยะสั้นระยะ
ยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการดาเนินการขององค์กร การให้ความสาคัญกับวิธีการที่ผบู ้ ริ หารจะ
สื่ อสารกับบุคลากรในองค์การ และการสร้างบรรยากาศส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมทีมีจริ ยธรรมและผลการ
ดาเนินการที่ดี รวมถึงระบบการกากับดูแลตนเองที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชน
และสังคม (ก.พ.ร., 2558 ,หน้า 15)
หมวดนี้ เป็ นบทบาทของผูบ้ ริ หารระดับสู งของส่ วนราชการ ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องมีความเข้าใจนโยบาย
ของรัฐบาล ค่านิยมของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหากผูบ้ ริ หารมีความ
เข้าใจแนวคิดการบริ หารความเสี่ ยงอย่างท้องแท้แล้ว ย่อมสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่องค์การกาลังเผชิ ญ
กับความเสี่ ยง กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายได้ รวมทั้งกาหนดแนวทางจัดการให้
เป็ นรู ปธรรม นาไปปฏิบตั ิ และนาไปสู่ การการติดตามผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Lam (2001, p. 12; Deloach,
2000, p. 101)

สาหรับกิจกรรมการสร้างบรรยากาศในองค์การ ผูบ้ ริ หารส่ วนราชการสามารถนาแนวทาง ERM มา
ประยุกต์ใช้ได้ กล่าวคือการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในองค์การที่ดี จะมีส่วนช่วยให้องค์การมีระดับการ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ โดย
ผูบ้ ริ หารต้องส่ งเสริ มและสนับสนุน(COSO,2004, pp. 10-14) อธิ บายเพิ่มเติมโดย Lam (2001, p. 3);
Steinberg (2004, pp. 27-34); Anderson and Terp (2006, pp. 10-15); Ciorciari & Peter Blattner; (2008, p7)
และ Berg (2010, pp. 79-95)
1) ให้มีนโยบายและปรัชญาการบริ หารความเสี่ ยง
2)ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีพฤติกรรมการยอมรับความเสี่ ยง
3) กระตุน้ ให้ผบู้ ริ หารในองค์การมีบทบาทในการจัดการความเสี่ ยง
4) สร้างเสริ มจริ ยธรรมคนในองค์การให้มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส มีจิตการให้บริ การ
ประชาชน
5)จัดโครงสร้างการจัดองค์การ ให้มีสายงานที่ชดั เจน ถ่วงดุล ที่สามารถติดตามกากับได้อย่าง
ทัว่ ถึง
6) การมอบอานาจโดยต้องมัน่ ใจว่าผูร้ ับมอบอานาจจะดูแลความเสี่ ยงในงานที่รับผิดชอบได้ และ 7)
การบริ หารงานบุคลากรที่ได้มาตรฐาน มีจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานและการบริ การประชาชน
ในส่ วนของวิธีการที่ผบู ้ ริ หารสื่ อสารกับบุคลากรในสังกัดนั้น มีผลงานศึกษาวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ผล
จากการดาเนินงานส่ วนหนึ่งมาจากการที่ผบู ้ ริ หารมีการสื่ อสารเชิงความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ( Na
Ranong, 2009, abstract ; มโนชัย, 2557, บทคัดย่อ) สาหรับแนวทางการสื่ อสารเชิงความเสี่ ยงให้มี
ประสิ ทธิภาพ จะประกอบด้วยประกอบด้วย
1) มีการสื่ อสารให้ภายในองค์การและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
2) ข่าวสารควรมีเนื้ อหาครบถ้วนที่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจทั้งวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ในการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการและเครื่ องมือที่ใช้ และพื้นฐานที่จาเป็ นในการบริ หารความเสี่ ยง
3) มีการใช้ท้ งั ช่องทางการสื่ อสารทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ

4) รวมทั้งสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้แก่ขา้ ราชการในสังกัด
หมวด 2 การวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ เป็ นการประเมินว่า การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผน
ปฏิบตั ิการ และการถ่ายทอดเพื่อนาแผนไปปฏิบตั ิ วิธีการที่ส่วนราชการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป และวิธีการวัดความสาเร็ จ (ก.พ.ร., 2558 ,หน้า 21) ทั้งนี้ ERM. จะเข้าไปสอดแทรกในการ
ดาเนินการของส่ วนราชการในการจัดกานยุทธ์ศาสตร์ ใน 3 ขั้นตอน คือ (Steinberg, 2004, p. 65 ; Ciorciari
& Blattner, 2008, p.18 ; Berg, 2010, pp. 88-89)
1 ขั้นตอนเตรี ยมวางแผนยุทธ์ศาสตร์ โดยส่ วนงานจะต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT
analysis) การวิเคราะห์สถานการณ์( scenario analysis) ของส่ วนงานราชการ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ หาก
ส่ วนราชการได้มีการนากระบวนการและเครื่ องมือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ ยง (event identification) การ
ประเมินความเสี่ ยง (risk assessment) มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ดงั กล่าวจะทาให้ ผลการวิเคราะห์มี
ความสมบูรณ์ ครบถ้วน อันนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้มีนกั วิชาการที่ให้การสนับสนุน
แนวคิดนี้ อาทิ Lam, 2001 ; Anderson and Terp, 2006 ; Knight, 2009 ฯลฯ (อ้างในมโนชัย, 2557, หน้า 4647)
การระบุเหตุการณ์ (event) ต้องระบุท้ งั ปั จจัยภายใน และภายนอก ที่อาจกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้ าหมายองค์การ และต้องระบุให้ชดั เจนได้วา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นปั จจัยเสี่ ยงหรื อโอกาส
โดยหากเป็ นโอกาสจะเป็ นช่องทางที่ใช้การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายเชิงธุ รกิจ รวมทั้งใช้ในการ
จัดการความเสี่ ยงกลยุทธ์ (COSO, 2004, p. 6) การระบุความเสี่ ยง เป็ นขั้นตอนที่สาคัญในการวางแผนกล
ยุทธ์ เพราะถ้าหากการระบุความเสี่ ยงไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด จะกลายเป็ นความเสี่ ยงที่เหลืออยูก่ บั องค์การ
โดยไม่ได้รับการวางแผนจัดการใดๆ ซึ่ งความเสี่ ยงเหล่านี้ อาจทาให้องค์การเสี ยหายตามมาได้ การวิเคราะห์
เพื่อระบุความเสี่ ยงจึงเป็ นขั้นตอนที่ผบู ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญ (นวพร เรื องสกุล, 2551, หน้า 67-71)
การประเมินความเสี่ ยง การประเมินว่าแต่ละปั จจัยเสี่ ยงนั้นมีโอกาส (likelihood) ที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่ งผลกระทบ (Impact) ต่อองค์การรุ นแรงเพียงใด เมื่อประเมินปัจจัยเสี่ ยงได้
แล้ว จะทาให้การกาหนดมาตรการจัดการปั จจัยเสี่ ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม (Steinberg, 2004, p. 50) การ
ประเมินความเสี่ ยงจะช่วยในการตัดสิ นใจฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงได้ (take the
opportunity) เพราะความเสี่ ยงบางเหตุการณ์ อาจนามาซึ่งโอกาสในการบริ หารจัดการ วิธีการตอบสนอง

ความเสี่ ยงแต่ละวิธีอาจมีผลต่อโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบได้แตกต่างกัน และนาไปสู่ การหาเครื่ องมือเพื่อ
ตอบสนองความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม (Anderson and Terp, 2006, p. 7)
2 ขั้นตอนการนาแผนยุทธ์ศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิ ส่ วนราชการสามารถนาแนวคิดการใช้เครื่ องมือ
การตอบสนองความเสี่ ยง (risk response) นาไปใช้ในการตัดสิ นใจว่าจะดาเนินการแก้ไข ปรับปรุ งในส่ วนที่
เป็ น OFIs โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เป็ นประเด็นที่ส่วนราชการต้องจัดการปั จจัยเสี่ ยงภายในองค์การ ทั้งนี้ การ
ตอบสนองความเสี่ ยงที่ดี ต้องเป็ นมาตรการที่ตอ้ งคานึงถึง ความสมดุลระหว่างระดับความเสี่ ยงที่ลดลงกับ
ต้นทุนการจัดการ 2) มีพฒั นามาตรการอย่างต่อเนื่ อง 3) ความเสี่ ยงที่หลงเหลืออยู่ (risk residual) จะต้องไม่
เกินระดับความเสี่ ยงที่รับได้(risk appetite) 4) ผูบ้ ริ หารควรประเมินผลการตอบสนองความเสี่ ยงในภาพรวม
ในลักษณะเป็ น portfolio view of risk ได้ (Ciorciari & Blattner, 2008, pp.15 –16) สาหรับการตอบสนอง
ความเสี่ ยงจะมีดว้ ยกัน 5 แนวทางด้วยกันคือ (COSO, 2004, p. 55)
1) การยอมรับความเสี่ ยง (acceptance) ยอมรับให้มีความเสี่ ยงบ้าง เพราะต้นทุนการจัดการความ
เสี่ ยงอาจไม่คุม้ กับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
2) จัดการเพื่อลดความเสี่ ยง (reduction) มิใช่การขจัดความเสี่ ยงให้หมดไป แต่ ลด (reduce) หรื อ
ควบคุม (control) ทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง ให้อยูใ่ นระดับที่รับได้
3) การแบ่ง/ผ่องถ่ายความเสี่ ยง (share/transfer) ผ่องถ่ายให้บุคคลที่สามร่ วมรับความเสี่ ยง เช่น การ
ประกันภัย
4) การหลีกเลี่ยง/ยกเลิกกิจกรรมที่มีความเสี่ ยง (avoidance) ความเสี่ ยงบางอย่างอาจควบคุมได้ ด้วย
การยกเลิกเป้ าหมาย โครงการ งานหรื อกิจกรรมที่มีความเสี่ ยง
5)การฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ ยง (take the opportunity) ความเสี่ ยงบางปัจจัยอาจ
นามาซึ่ งโอกาสในการบริ หารจัดการให้องค์การได้ประโยชน์มากกว่าการกาจัดออกไป
3.ขั้นตอนการติดตามกากับการดาเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ขั้นตอนนี้ ERM จะมีกระบวนการที่ทาให้
การติดตามกากับแผนยุทธ์ศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยส่ วนราชการต้องจัดให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง
ซึ่งประกอบด้วย 1) จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยง 2) มีคู่มือการบริ หาร
ความเสี่ ยง 3)จัดให้มีแผนงานบริ หารความเสี่ ยง 4) จัดให้มีการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ ยง(risk-based

internal control) และ 5)จัดให้มีคณะทางาน หน่วยงาน หรื อผูร้ ับผิดชอบเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงใน
ระดับองค์การ (บริ ษทั ไทยอินฟอร์ เมชัน่ เรตติง้ จากัด (TRIS), 2554, หน้า 17-18)
นอกจากนี้ หากส่ วนราชการได้นาแนวทาง การติดตามและประเมินความเสี่ ยงจากการทา ERMมา
ใช้จะทาให้การติดตามประเมินผลกิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุ งมีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ ขึ้น โดย ERM จะทา
ให้รู้วา่ 1) อะไรคือความเสี่ ยงที่สาคัญของแผนงาน 2) ได้มีการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างไร 3) ผลของ
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นอย่างไร หากไม่ได้ผลแล้วมีทางเลือกอื่นๆ ที่จะจัดการหรื อไม่ 4) มีความเสี่ ยงใหม่ๆ
อะไรบ้างที่เกิดขึ้นและเป็ น ภัยคุกคามต่อแผนงานเพิ่มขึ้นหรื อไม่ (Berg, 2010, pp. 86-87)
รวมทาให้เกิดความมัน่ ใจว่าการดาเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ 1) สามารถจัดการความเสี่ ยได้
เหมาะสมทาให้ระดับความเสี่ ยงลดลง 2) มีการนาแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงไปใช้ในทุกกิจกรรมและทุก
ส่ วนงาน 3) มีค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความเสี่ ยงที่ลดลง 4) ความเสี่ ยงสาคัญได้
มีการรายงานสถานะให้ผบู ้ ริ หารที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง (AZ/NZS, 2004, p. 29)
หมวดทีส่ าม การให้ ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย เป็ นการประเมินการ
ให้บริ การต้องยึดประชาชนหรื อผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง (citizen-centered or customer-centered) เป็ นการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการในการบริ หารและการให้บริ การแก่ประชาชน เน้น
การให้บริ การตามความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะของกลุ่มผูร้ ับบริ การ (ก.พ.ร., 2558, หน้า 31)
Bryson (2011, pp. 45-47) ได้สารวจผลงานของนักวิชาการในช่วง ค.ศ. 2000-2004 พบว่า กลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ โภค กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มเจ้าของ กลุ่มผูป้ ้ อนวัตถุดิบ กลุ่มส่ วนงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง จะมีระดับความพึงพอใจสู งขึ้น หากองค์การ/ธุ รกิจสามารถตอบสนอง ดังนี้
1) กลุ่มผูบ้ ริ โภค ต้องการ สิ นค้าที่มีคุณภาพ มีการบริ การที่ดีท้ งั ก่อนขายและหลังขาย ราคายุติธรรม
(fair price)
2) กลุ่มพนักงาน ต้องการ ผลตอบแทนการจ้างที่ยุติธรรม( fair compensation) มีความปลอดภัย
มัน่ คงในการทางาน (safe work conditions) มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี(pleasant work environment)
และมีการพัฒนาตามสายอาชีพ (career development)
3) กลุ่มเจ้าของ ต้องการผลตอบแทนที่ดี (return on investment) มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อใช้ลงทุน
(liquidity of investment) องค์การมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน (stability) และสม่าเสมอ (attention)

4) กลุ่มเจ้าของวัตถุดิบ (suppliers) ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีทางธุ รกิจ(good business relations)
ต้องการขายวัตถุดิบในราคายุติธรรม (fair price for goods) และจ่ายเงินให้ตรงต่อเวลา (on-time payment)
5) กลุ่มส่ วนงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้มีการเสี ยภาษีให้ถูกต้อง มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ของทางการ
แม้วา่ การทา ERM จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
จากการบริ หาราชการแผ่นดิน แต่จากงานวิจยั หลายชิ้นพบว่าการที่องค์การที่มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์การอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยส่ งเสริ มให้มีระดับความพึงพอใจมากขึ้น อาทิผลงานของ
Pardo and Scholl (1999, p. 6) ที่เห็นว่าส่ วนงานรัฐจะพึ่งพอใจมากหากเห็นองค์การในสังกัดมีการจัดการ
อย่างธรรมาภิบาล บริ หารความเสี่ ยงที่ดี และมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อที่เรี ยกว่ามี GRC (good
corporate, risk management, Compliance) Derrocks (2010, abstract) ที่พบว่า ERM.มีผลทาให้ผมู ้ ีส่วนได้
เสี ยมีความพึงพอใจเพิม่ ขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tanya, et al.(2012, pp. 51-76) ที่พบว่า
ERM.มีส่วนช่วยให้เกิดความพึงพอใจแก่ผลู ้ ูกค้าและผูใ้ ช้บริ การเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลงานของมโนชัย (2557,
abstract) ที่พบว่า ERM.ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย ที่มีการสื่ อสารและการให้ขอ้ มูลเชิง
ความเสี่ ยงที่ดีจะเพิม่ ระดับความพึงพอใจให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวดทีส่ ี่ การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ เป็ นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และ
ปรับปรุ งข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุ งผลการ
ดาเนินการขององค์การ ซึ่ งส่ วนราชการจาเป็ นต้องมี (ก.พ.ร., 2558, หน้า 35)
สาหรับหมวดนี้ แนวคิดและกระบวนการทา ERM. สามารถนาไปสอดแทรกให้การวิเคราะห์และ
จัดการความรู ้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น โดย
1 การวิเคราะห์ การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินการขององค์กร หากส่ วนราชการได้นา ข้อมูลเชิง
ความเสี่ ยงมาใช้ จะได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเพิ่มขึ้น ซึ่ งลักษณะของข้อมูลเชิงความเสี่ ยงจะประกอบด้วย
1) ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนด 2) เป็ นข้อมูลที่มีคุณภาพ ที่
วิเคราะห์เจาะลึก มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีระยะเวลาที่กาหนด 3) อยูภ่ ายใต้ระบบการจัดการข้อมูลที่ดี
2. การปรับปรุ งระบบการวัดผลให้เหมาะสมและทันสมัย โดยกระบวนการสุ ดท้ายของการทา ERM
คือการติดตามประเมินผล (monitoring) จะช่วยให้ส่วนราชการได้ขอ้ มูลความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นหลังจากได้

จัดการความเสี่ ยงไปแล้วว่ายังหลงเหลือ(residual risk) มากน้อยเพียงใด และยังตรวจพบความเสี่ ยงใหม่
(event risk) ที่จะต้องให้ความสาคัญเพิม่ เติม อันนาไปสู่ การปรับปรุ งแผนยุทธ์ศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มขึ้น (Knight, 1992, p. 12) ทั้งนี้การติดตามข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน นาไปสู่ การปรับปรุ ง
แก้ไขมาตรการจัดการความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (COSO, 2004, pp. 6-12)
3. การจัดการสารสนเทศและความรู้ การทา ERM ให้มีประสิ ทธิภาพ จะต้องทาให้องค์การมี
ฐานข้อมูลเพื่อการสื บค้น ทั้งที่เป็ นข้อมูลภายในและนอกองค์การที่เพียงพอ ทันสมัย และสามารถประมวล
วิเคราะห์มาใช้เพื่อการจัดการความเสี่ ยงได้อย่างรวดเร็ ว (Steinberg, 2004, p. 65) ทั้งนี้การมีระบบจากการ
ข้อมูลเชิงความเสี่ ยงที่ดีจะสร้างความมัน่ ใจถึงการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (learning organization: LO) ที่
ดีตามมาได้ (บริ ษทั ไทยอินฟอร์ เมชัน่ เรตติง้ จากัด (TRIS), 2554, หน้า 18)
หมวดที่ห้า การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล เป็ นประเมินระบบงาน ระบบการเรี ยนรู้ การสร้างความ
ผาสุ กและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทาง
องค์การ (ก.พ.ร., 2558, หน้า 41)
การบริ หารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพ ERM. จะมีส่วนสนับสนุนได้ดงั นี้
การทา ERM ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในองค์การทีดี ส่ งผลให้มี
โครงสร้างและระบบงานที่ดีตามมา โดย ERM จะสนับสนุนให้เกิด การใช้ปรัชญาแนวคิดด้านการบริ หาร
ความเสี่ ยง มีพฤติกรรมการยอมรับคามเสี่ ยง มีบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่ทาเพื่อประโยชน์ขององค์การ
เป็ นหลัก มีความซื่ อสัตย์มีจริ ยธรรมองค์การ มีโครงสร้างการจัดองค์การที่ดี มีการมอบอานาจ และมี
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลที่ดี (COSO,2004, pp. 10 -14) และการมีระบบการควบคุมความเสี่ ยงที่ดี จะ
ช่วยให้ระบบการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมสาคัญ อาทิ ระบบการบริ หารงานบุคคล ระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ระบบ IT ระบบงานสารบรรณและเอกสาร ฯลฯ มีการสอบทานระบบเป็ นระยะว่ามีความเพียงพอหรื อไม่
ช่วยให้การกาหนดบทบาทหน้าที่ของตัวบุคคลจะตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้ รวมทั้งมีการกาหนดเพดาน
ความเสี่ ยง (risk limit) เพื่อการเฝ้ าระวังในกิจกรรมที่สาคัญให้มีระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Steinberg,
2004, p44-45)
มีงานวิจยั ที่ช้ ีให้เห็นว่า การทา ERM จะส่ งเสริ มให้องค์การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ สร้าง
แรงจูงใจและขวัญกาลังใจให้แก่พนักงานเพิ่มขึ้น อาทิ ผลงานของ Kotler and Nancy (2005, pp.70-72) ที่
พบว่าองค์การที่มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบจะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีขีด

ความสามารถ มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ และวิสัยทัศน์ในการมองภาพองค์รวม ส่ งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่องค์การ ผลการศึกษาของ Derrocks (2010, abstract) ที่พบว่าพนักงานในสถาบันการเงินที่มีการทา
ERM. ในประเทศแอฟริ กาใต้ในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2008-2009 จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์การได้ดีกว่าสถาบันการเงินที่ไม่มี หรื อมีแต่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และ Fuller, (2011, pp. 4-6) พบว่า
ERM. ทาให้พนักงานมีขวัญกาลังใจ (motivation) ให้พยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
การทา ERM. ยังส่ งเสริ มให้เกิดความผาสุ กและแรงจูงใจให้แก่พนักงานในองค์การ โดยมีผลงาน
ของนักวิชาการที่สนับสนุ นแนวคิดนี้ อาทิ Cameron and Whetten (1981, p. 6) ที่พบว่าองค์การที่มีการ
ส่ งเสริ มความปลอดภัย ลดความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานของคนงาน จะทาให้คนงานได้รับความพึงพอใจ มี
ขวัญกาลังใจเพิม่ ขึ้น ผลงานของ Arvey, Bouchard & Segal (1989, p. 89) ที่เห็นว่านอกจากมีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลแล้ว ลูกจ้างยังต้องการ ความมัน่ คง มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน และ
ต้องการให้องค์การมีการพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถของตนให้ดีข้ ึน และได้รับมอบหมายงานที่พอใจ
ผลงานของ Kimbrough and Componation (2009, abstract) การนาหลักทฤษฎี Y ของ Mc Gregor มาปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน และมีการสื่ อสารเชิงความเสี่ ยงแบบแนวราบ จะทาให้พนักงานมีประสิ ทธิภาพการทางาน
เพิ่มขึ้น
หมวดที่หก การจัดการกระบวนการ เป็ นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริ การ และ
กระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้
บรรลุพนั ธกิจขององค์การ (ก.พ.ร., 2558, หน้า 45)
กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึงกระบวนการที่ให้ความสาคัญ ในการปฏิบตั ิตามภารกิจ และ
สร้างคุณค่าให้แก่ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มักเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่ วนใหญ่
ซึ่ งมีได้หลายกระบวนการ มีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามภารกิจขององค์กร (ธี รพงศ์ 2556, หน้า 23) ทั้งนี้
การทา ERM จะช่วยส่ งเสริ มให้มีกระบวนการที่มีคุณค่า ดังนี้ (มโนชัย, 2557, หน้า. 298-300)
1 สนับสนุนให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพ อันนาไปการสร้างคุณค่าในด้าน
1) ด้านการประหยัดทั้งคน เงิน วัสดุและเวลา จากการลดความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นจาการมี
ระดับความเสี่ ยงที่ลดลง
2) เกิดผลผลิตเนื่ องจากมีการพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาส

3) เกิดประสิ ทธิ ภาพเนื่ องจากทาให้ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ลดเวลาในการปฏิบตั ิงาน
และการให้บริ การ
4) เกิดความเป็ นธรรม เนื่ องจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี่ ยได้รับข้อมูลแลการสื่ อสารเชิงความ
เสี่ ยงที่เพียงพอต่อความเข้าใจผลที่จะเกิดขึ้น และสุ ดท้ายคือ
5) ทาให้เกิดคุณค่าในเกียรติยศชื่ อเสี ยง เนื่ องจากองค์การมีการดาเนินงานที่ดี มีความ
โปร่ งใสการดาเนินงาน ปฏิบตั ิตามพันธะข้อตกลงกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงานที่สร้างคุณค่า งานวิจยั ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว
อาทิ ผลงานของ Beasley (2006, abstract) ที่พบว่าการทา ERM ช่วยให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีอนั นาไปสู่
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น ผลงานของ Tseng Chih-Yang (2007, abstract) ที่เห็นว่าการทาERM.
ตามแนว COSO-ERM จะทาให้บริ ษทั ขนาดใหญ่ในไต้หวันมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น
งานวิจยั ของ Niels Joseph Lennon (2007, abstract) ที่พบว่าการที่ผถู ้ ือหุ น้ และฝ่ ายบริ หารระดับสู งที่ให้
ความสาคัญกับการทาERM. จะทาให้ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของบริ ษทั สัญชาติชาวเดนมาร์ กเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับข้อค้นพบของมโนชัย (2557, หน้า 222-224) ที่พบว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์การที่ดี จะช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานด้านการให้บริ การลูกค้า
และผูม้ ารับบริ การ และการใช้ทรัพยากรการบริ หารที่คุม้ ค่า
หมวดทีเ่ จ็ด ผลลัพธ์ การดาเนินการ การประเมินผลตามหมวด 7 อาศัยหลักการประเมินผลของ
Balanced Scorecard ภายใต้กรอบการประเมินผล 4 มิติ ได้แก่ มิติ (ก.พ.ร., 2558, หน้า 55)
1 ด้านประสิ ทธิ ผลตามพันธกิจ เป็ นการแสดงผลงานการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ
2 ด้านคุณภาพการให้บริ การ เป็ นการแสดงผลเกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3 ด้านประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิราชการ เป็ นการแสดงความสามารถในการปฏิบตั ิราชการ เช่น
การลดระยะเวลาการให้บริ การ และความคุม้ ค่าของการใช้เงิน และ

4 ด้านการพัฒนาองค์กร เป็ นการแสดงความสามารถในการเตรี ยมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร เช่น การลดอัตรากาลัง การจัดสรรอัตรากาลังให้ทางานคุม้ ค่า การมอบอานาจการตัดสิ นใจ การ
นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในหมวดนี้ เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินงานจากหมวดที่ 1- 6 ดังนั้นการทา ERM ไปสอดแทรก
ในกระบวนการแต่ละหมวดดังกล่าวข้างต้น จะทาให้ส่วนราชการที่ทา PMQA ได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
โดยจากงานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทา ERM กับประสิ ทธิ ผลการดาเนินงาน พบว่า องค์การที่
มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์การอย่างเป็ นระบบ จะสนับสนุนให้องค์การมีผลลัพธ์การดาเนิ นงาน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนด อาทิผลงานของ Basley : 2006, Kimbrough :2009,
Derrocks : 2010, Michael K. Mcshane, Anil Nair, and Elzotbek Rustambekov : 2011, Evrim Mandaci
:2011, Gate, Stephen, and Walker, L. Paul.(2012) ฯลฯ (อ้างในมโนชัย, 2557 หน้า 108-111) ซึ่งจะสร้าง
ความมัน่ ใจได้วา่ การทา ERM มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การทา PMQA ประสบความสาเร็ จ ได้จริ ง
จากการ วิเคราะห์และบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างระบบ PMQA กับ ERM ดังกล่าวข้างต้น ผู ้
ศึกษาสามารถพัฒนาตัวแบบเพื่อให้ส่วนราชการที่ตอ้ งทา PMQA ได้นา ERM มาปรับใช้ร่วมกัน ให้เกิด
ความเหมาะสม เกิดประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์ในการดาเนินงาน ตามตัวแบบที่ 3
ตัวแบบที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบการประเมินคุณภาพการจัดการราชการกับการบริ หาร
ความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์การ

