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บทคัดย่อ

การบริหารธุรกิจในปัจจุบัน มักมีค�าถามจากผู้บริหารว่า เหตุใดแม้ว่าพยายามแก้ไขปัญหาด้านยอดขายให้ดีขึ้นแล้วด้วยความ
พยายามอย่างมากแต่ก็ยังมีผลก�าไรที่ต�่าลง เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางด้านปัจจัยภายนอกต่างๆ อาทิ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูง
ขึ้นหรือการจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มอัตราค่าจ้างสูงขึ้น สาเหตุเหล่านี้ก่อให้เกิดผลก�าไรที่ต�่าลงแม้ว่าจะมียอดขายที่สูงขึ้นก็ตาม แนวทาง
การแก้ปัญหาที่ส�าคัญคือการพิจารณาปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมภายในจากการด�าเนินงานซึ่งต้องผ่าน
การประเมินตามแนวคิด COSO-ERM และจะน�าไปสู่ข้อก�าหนดและแนวทางการแก้ปัญหาในที่สุด

Abstract

In present of business administration, there are some questions from executive levels that why even try to increase 
the sales but profits are still lower. These are caused by many uncertainty external factors; such as, rising interest, increasing 
wage and etc. These causes affect lower profits even though the sales are higher. The important solution is to consider the 
involved risk factors; especially internal risk factors from the operations that must be evaluated by COSO-ERM concept. 
Finally, these will solve these problems. 

บทน�า

ในการบรหิารจดัการ ผูบ้รหิารมกัพบว่าหลายๆ ครัง้ หลายๆ หน ผลการบรหิารงานและผลการด�าเนนิงานมกัไม่เป็นไปตามเป้า
หมาย ส่วนใหญ่มกัคดิว่าเกดิจากปัจจยัภายนอก เช่น เกดิจากเศรษฐกจิไม่ดบ้ีาง เกดิจากน�า้มนัแพงบ้าง เกดิจากกฎหมายไม่เอือ้อ�านวยบ้าง 
เป็นต้น แต่แท้ที่จริงแล้ว ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หากแต่เกิดขึ้นกับทุกธุรกิจ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้อง
เผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ท�าไม ? ผลของการบริหารและผลการด�าเนินงานยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ

การหาค�าตอบส�าหรับค�าถามข้างต้นไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถหรือสติปัญญาของผู้บริหาร หากได้พิจารณาอย่างดีแล้ว
จะเห็นว่าเกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ

กรณีที่ 1 การปรับตัวเพื่อการรับมือกับปัจจัยภายนอกที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ
กรณีที่ 2 การพิจารณาปัจจัยภายในที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอ และก่อให้เกิดปัญหาในการด�าเนินการในเรื่อง

ต่างๆ จนสุดท้ายส่งผลกระทบต่อผลการบริหารงาน ปัจจัยภายในที่กล่าวถึง เช่น ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้หรือการรับช�าระหนี้
จากลูกหนี้การค้า การติดตามการเงินให้กู้ยืมแก่กรรรมการและลูกจ้าง การควบคุมเงินสดและการจัดท�างบประมาณ การติดตามความ
คืบหน้าของกลยุทธ์การขายและการตลาด การบริหารจัดการเงินทุน การบริหารจัดการด้านบุคลากร เป็นต้น

จาก 2 ปัจจัยหลักข้างต้น จะเห็นว่าสิ่งที่ธุรกิจยังสามารถควบคุมเพื่อการบริหารจัดการได้ง่ายกว่าน่าจะเป็นกรณีที่ 2 เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่สามารถก�ากับดูแลและเตรียมการรับมือได้ล่วงหน้ามากกว่า ส�าหรับการบริหารจัดการปัจจัยภายในนั้น เป็นแนวทางที่หลักการ
บรหิารจดัการทัว่โลก พยายามคดิค้นและหาวธิกีารหรอืรปูแบบทีส่�าคญัเพือ่ให้เกดิความเข้าใจและสามารถน�าไปสูก่ารปฎบิตัไิด้อย่างจรงิจงั



Executive Journal 249

 แนวคิดที่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันอย่างกว้างขวางคือ
แนวคิดในการพิจารณาปัจจัยภายในที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจ
จดัเป็นปัญหาและอปุสรรคในการบรหิารจดัการ ซึง่หากน�ามาใช้ใน
การเตรยีมการรบัมอืและตดิตามผลอย่างต่อเนือ่งกล่าวอกีนยัหนึง่
คือ ในการบริหารจัดการส�าหรับปัจจุบันและอนาคตนั้น กิจการ
จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น เพื่อ
สามารถท�าให้กิจการมีความเข้มแข็ง และฟันฝ่าอุปสรรคนานับ
ประการได้อย่างดี 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง(บางส่วน) ซึง่ผูบ้รหิารควร
ให้ความส�าคัญ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ที่เกี่ยวเนื่องกับ	 เงินทดรองจ่าย	 ลูกหนี้	 และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและ
วิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	ดังนั้นบริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการ
ให้สินเชื่อ	จ�านวนเงิน	สูงสุดที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยอาจต้องสูญ
เสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตามบญัชขีองเงนิทดรองจ่ายลกูหนี้
และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่แสดงอยู่ในงบดุล
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	เงินให้กู้ยืมระยะ
สั้น	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย	
  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอัน
เกีย่วเนือ่งจากการลงทนุเป็นเงนิตราต่างประเทศ	บรษิทัฯ	ไม่ได้ท�า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยง
 การบริหารจัดการทุน
	 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	
คอื	การจดัให้มซีึง่โครงสร้างทางการเงนิทีเ่หมาะสม	และการด�ารง
ไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 จากตัวอย่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น  
จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จนั้นจะ
ต้องทราบว่าภายในองค์กรนัน้ มปัีจจยัใดทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรคหรอื 
“ความเสี่ยง” ซึ่งในขั้นตอนก่อนที่จะทราบว่าในธุรกิจมีความเสี่ยง

เรื่องใด จ�าเป็นต้องมีวิธีการที่เรียกว่า “การประเมินความเสี่ยง” 
ในองค์กร ซึ่งการประเมินความเสี่ยงนั้น เป็นการน�าส่งข้อมูลที่
เป็นปัญหาในองค์กรจากระดับล่างสู่ระดับบน หรือจากระดับผู้
ปฎบิตังิานสูผู่บ้รหิาร เพือ่การแก้ปัญหาแบบทัว่ถงึและทัว่ทัง้องค์กร
 แนวทางการประเมินความความเสี่ยงในปัจจุบันมีทั้ง
การประเมนิความเสีย่งรายแผนกและการประเมนิความเสีย่งระดบั
องค์กร ซึง่แนวคดิการประเมนิความเสีย่งระดบัองค์กรตามแนวคดิ
ดังกล่าวใช้รูปแบบที่เรียกว่า COSO*- ERM* ซึ่งสามารถแสดงได้
ดังภาพที่ 1
หมายเหตุ COSO* = Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission
 ERM* = Enterprise Risk Management

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด COSO - ERM
ที่มา: The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (2004)

 ตามแนวคดิ COSO - ERM เป็นแนวคดิทีแ่บ่งการด�าเนนิ
งานภายใน ตามแต่ละหน่วยงานและท�าการประเมนิทัง้องค์กรและ
เป็นรายหน่วยงาน โดยในการพจิารณาประกอบด้วยมมุมองในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
 1. การพจิารณาและท�าความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายใน
 2. การก�าหนดวตัถปุระสงค์ส�าหรบัประเดน็ทีจ่ะประเมนิ
 3. การก�าหนดเหตุการณ์ที่จะประเมิน
 4. การประเมินความเสี่ยง
 5. การจัดการตอบสนองความเสี่ยง
 6. การก�าหนดกิจกรรมการควบคุม
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร
 8. การติดตามและประเมินผล
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การประเมินความเสี่ยง

 จากแนวคดิการประเมนิความเสีย่งจะเหน็ได้ว่า แนวทาง
ส่วนใหญ่เป็นหลกัการในการบรหิารจดัการทัว่ไป ยกเว้นในแนวคดิ 
“การประเมนิความเสีย่ง” ซึง่ผูเ้ขยีนขอขยายความในส่วนดงักล่าว
ที่สามารถน�าไปสู่การประเมินความเสี่ยงในทางปฎิบัติ ดังนี้
 1. การก�าหนดรูปแบบง่ายๆ ส�าหรับใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง - โดยทั่วไปในการเริ่มต้นมักเกิดจากการหารือภายใน
หรือการประเมินตนเองเบื้องต้นของแต่ละหน่วยงาน
 2. เกณฑ์ของการแบ่งกิจกรรมของงาน และข้อมูลที่
จ�าเป็นของแต่ละกิจกรรม - เป็นการก�าหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในการด�าเนินงานของแต่ละแผนกตลอดจนก�าหนดไว้ในแต่ละ
กิจกรรมนั้นต้องมีการจัดท�ารายงานอย่างไร เมื่อใด
 3. วิธีการบ่งชี้และการจัดล�าดับความเสี่ยง - เป็นการ
ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการบางชนิด เช่น ตัวชี้วัด (Key 
Performance Indicator: KPI) เพื่อพิจารณาว่ามีประเด็นใดบ้าง
ที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือก�าหนดไว้ มีการรวมหรือ
การจัดเรียงระดับความแตกต่างจากที่คาดไว้จากมากไปหาน้อย 
โดยค�านึงถึงผลกระทบทางธุรกิจหรือผลการประกอบการหรือ
ประสิทธิภาพเป็นส�าคัญ
 4. ขั้นตอนการก�าหนดความเสี่ยง - เป็นขั้นตอนการ
ก�าหนดว่ามาตรฐานที่จะใช้ตัดสินว่า เรื่องใดเป็นความเสี่ยงที่ต้อง
แก้ไขและเรื่องใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยรวมโดยระบุใน
แต่ละล�าดับขั้นตอนการก�าหนดความเสี่ยง
 5. ค�าอธิบายการประมาณระดับความเสี่ยง - เป็นการ
ชี้แจงและท�าความเข้าใจในการก�าหนดระดับของความเสี่ยงว่า มี
กี่ระดับ แบ่งออกมาอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ

และท�าการประเมินได้ตรงกัน (โปรดดูหัวข้อ “ข้อควรระวังในการ
ประเมินความเสี่ยง”)
 6. เกณฑ์การตัดสิน - ก�าหนดว่า ความเสี่ยงนี้ยอมรับ
ได้หรือไม่ และมาตรการที่วางแผนไว้หรือที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ 
เป็นการก�าหนดว่าข้อสรุปที่ได้ในข้อ 4 และ 5 หลังจากที่ได้หารือ
ร่วมกนักบัทกุฝ่ายแล้วมแีนวทางอย่างไร โดยจะต้องให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้และตรงกัน
 7. ก�าหนดช่วงเวลาในการปรบัปรงุแก้ไขตามความจ�าเป็น 
- เมื่อได้ผลจากการประเมินความเสี่ยงแล้ว จึงรวบรวมและจัดท�า
ทะเบียนควบคุมความเสี่ยงตลอดจนแผนการปรับปรุงแก้ไขตาม
ระยะเวลา
 8. วิธีการที่เหมาะสมส�าหรับการควบคุมความเสี่ยง - 
ก�าหนดวิธีการหรือรายงานหรือเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมหรือ
ก�ากับดูแลความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีแนวทางที่เหมาะสมแล้ว
ส�าหรับทุกความเสี่ยงที่จะท�าการแก้ไข และมีครบถ้วนแล้ว
 9. เกณฑ์ของการทบทวนความเพยีงพอของแผนงาน - ใช้
ในการก�าหนดความถีใ่นการทบทวนความเพยีงพอของแผนงานใน
การแก้ไขความเสีย่ง ตลอดจนแผนงานทีเ่กีย่วข้องส�าหรบัการแก้ไข
หรือการติดตามอย่างใกล้ชิด
 ข้อควรระวังในการประเมินความเสี่ยง
 หลกัการทีส่�าคญัคอื เมือ่ได้มกีารระบปัุจจยัเสีย่งแล้วควร
มแีนวคดิในการประเมนิความรนุแรงของความเสีย่งนัน้ ซึง่จะมกีาร
แบ่งระดับความรุนแรงหรือระดับความเสี่ยงจากมากไปน้อย โดย
ค�านึงถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น ซึ่งสามารถ
แสดงได้ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 ตารางการประเมินผลกระทบความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ที่มา: ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอเมชั่นเซอร์วิส. (2549, 11)
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 จากภาพที่ 2 ข้างต้นผู้บริหารสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การก�าหนดข้อพิจารณาในการวัดประเมินผลว่า ระดับใดที่ถือว่ามี
ผลกระทบมากไปหาน้อย และค�านึงถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ประกอบกัน ในแต่ละหัวข้อของความเสี่ยงนั้นเกิดจากการก�าหนด
ร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและทมีงาน ซึง่เป็นการท�างานร่วมกนัและ
มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การร่วมสร้างกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการแก้
ปัญหาเพื่อความแข็งแรงที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการพบปัญหาแบบไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ
ธรุกจิอย่างมาก อย่างไรกต็ามข้อพจิารณาทีค่วรค�านงึถงึคอื แม้ว่า
จะมีวิธีการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา
ความเสี่ยงแล้วก็ตาม ความเสี่ยงบางชนิดที่มีการประเมินและแก้
ปัญหาไปแล้ว อาจยงัคงมคีวามเสีย่งเหลอือยูบ้่าง ซึง่เป้าหมายหลกั
มิใช่การแก้ไขเพื่อที่จะท�าให้ความเสี่ยงหมดไปในทุกกรณี หากแต่
ควรเป็นเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านงบประมาณและเวลา ตลอดจน
ทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงานในธุรกิจในองค์กร

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จการบริหารจัดการภายใต้แนวคิดการ

บริหารความเสี่ยงภายใน

 ส�าหรับปัจจัยที่ผู้บริหารไม่อาจมองข้ามในการบริหารก็
คือ ปัจจัยด้านบุคคลากร ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของความ
ส�าเรจ็ ในองค์กรทีเ่น้นเพยีงยอดขายมกัให้ความส�าคญักบับคุลากร
ไม่เท่าเทียมกัน และก�าหนดผลตอบแทนไม่ยุติธรรม ผู้บริหารควร
ค�านึงถึงภาพรวมของทั้งองค์กร เนื่องจากไม่มีธุรกิจหรือองค์กรใด
มีแต่เฉพาะฝ่ายหารายได้เท่านั้น ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า มีวิธีก�ากับดูแล
แผนกหรือฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างไร เพื่อให้สอดประสานและร่วมมือ
ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกับหน่วยงานหารายได้ ทั้งนี้ บทบาทของ
หน่วยงานอืน่ทีไ่ม่ใช่หน่วยงานหารายได้ เป็นหน่วยงานทีต้่องก�ากบั
ดูแลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยป้องกันสิ่งไม่
พึงประสงค์ที่อาจเกิดกับธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมการ
ขาย ฝ่ายขายเมื่อหาลูกค้าได้แล้ว ต้องมีฝ่ายสินเชื่อหรือวิเคราะห์
เครดิต ท�าการประเมินว่า สมควรให้สินเชื่อหรือระยะเวลาสินเชื่อ
ควรให้นานเพียงใด หากกลไกดังกล่าวไม่ท�างานหรือขาดนโยบาย
ที่ผู้บริหารก�าหนดไว้อย่างชัดเจน จะเกิดข้อขัดแย้งหรือความไม่มี
ประสิทธิภาพขึ้นได้ ดังนั้น ฝ่ายบริหารควรมีบทบาทในการร่วม
ก�าหนดนโยบายในทุกขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรตั้งแต่
ต้นจนจบ จะเป็นการลดปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน และอาจน�า 
เอาประเด็นที่ส�าคัญๆ มาเป็นจุดติดตามเพื่อป้องกันและประเมิน
ความเสีย่ง อย่างไรกต็าม กระบวนการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว
ควรจัดให้มีการประเมินทุกปี เพื่อติดตามว่า

 1. ความเสี่ยงที่พบ เป็นความเสี่ยงใหม่หรือความเสี่ยง
เดิม
 2. กรณีเป็นความเสี่ยงเดิมที่เคยพบแล้ว มีระดับความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่จากระดับที่ยอมรับได้
 3. ความเสี่ยงเดิมที่อยู่ในระดับยอมรับได้ในปีก่อนที่มี
แนวโน้มความเสี่ยงสูงขึ้นมีแนวทางการด�าเนินการอย่างไรเพื่อ 
ลดความเสี่ยงในระหว่างการติดตามความเสี่ยงนั้น ควรมีการ
ก�าหนดเป้าหมายของผลงานย่อยในระดบัแผนกหรอืฝ่ายทีเ่ป็นเป้า
หมายส�าคัญอันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในระดับธุรกิจหรือองค์กร 
เป้าหมายที่ก�าหนดเป็นการก�าหนดผลงานหรือผลส�าเร็จของงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเน้นไปที่การเป้าหมายกลยุทธ์ในระดับ
แผนกหรือฝ่าย เพื่อจะประเมินได้ว่า เมื่อมีการประเมินความเสี่ยง 
ประจ�าปี จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
 การก�าหนดเป้าหมายที่ผลงานเป็นแนวคิดการบริหาร
ผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) 
ประกอบด้วย
	 ·	 การทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจ
	 ·	 การวิเคราะห์ SWOT
 ·	 การก�าหนดกลยุทธ์
	 ·	 การก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
	 ·	 การก�าหนดตัวชี้วัดผลงานหลักเชิงกลยุทธ์
	 ·	 การก�าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
	 ·	 การก�าหนดแผนงานหลักรองรับกลยุทธ์ระยะยาว
 การด�าเนินการตามแนวทางข้างต้น จะเป็นปัจจัยสู ่ 
ความส�าเร็จที่ผู้บริหารต้องค�านึงถึง โดยมีข้อสรุปในการพิจารณา
เพื่อให้วางนโยบายการบริหารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) ภาวะ
ผูน้�า 2) การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ และ 3) การบรหิารองค์ความรู้

บทสรุป

 แม้ว่าการเน้นความเตบิโตของยอดขายจะมคีวามส�าคญั
ต่อองค์กรก็ตาม แต่การพิจารณาถึงความเสี่ยงภายในก็มีความ
ส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากหากธุรกิจสามารถเติบโตได้
ด้วยยอดขายมากเพียงใด ความเสี่ยงจากภายในก็จะมีมากขึ้น
เท่านั้น หากเราพิจารณาย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดวิกฤต
เศรษฐกจิ “ต้มย�ากุง้” และบางกลุม่ธรุกจิทีม่ปัีญหาได้ปิดตวัลง อาจ
ไม่ใช่เพราะบริษัทเหล่านั้นไม่มียอดขาย หรือยอดขายลดลง หาก
แต่เป็นไปในทางตรงกันข้าม ดังนั้น ปัญหาที่ผู้บริหารส่วนใหญ่มัก
มองข้ามไปคอื ภาพทีม่องไม่เหน็แต่จะเกดิขึน้จรงิ ส�าหรบักจิกรรม
หลงัจากได้ยอดขาย ไม่ว่าการรองรบัการจดัเตรยีมสนิค้า การเรยีก
เก็บเงิน หรือแม้กระทั่ง การจัดท�ารายงานด้านต่างๆ ผู้บริหารมัก
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 มองว่า มีเจ้าหน้าที่ดูแลกันเองอยู่แล้วไม่จ�าเป็นต้องลงไปในราย
ละเอียดแต่ความเป็นจริงแล้ว แนวคิดดังกล่าวถูกต้องเพียงครึ่ง
เดียว ส่วนที่ผู้บริหารต้องก�าหนดในรายละเอียดคือ นโยบายหรือ
กรอบและแนวทางที่จะมอบหมายให้ฝ่ายต่างๆ ต้องปฎิบัติ ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนหางเสอืของเรอืทีจ่ะต้องก�าหนดให้ทกุคนทีเ่ป็นลกูเรอื
ได้ทราบ ตลอดจนต้องติดตามให้แน่ใจว่า หางเสือที่ได้ก�าหนดนั้น 
ยังคงสามารถใช้ได้และเป็นจริงส�าหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน องค์กร
ที่มีการจัดการโดยค�านึงถึงการบริหารจัดการภายใต้ความเสี่ยง
ภายใน จะส่งผลให้องค์กรมีโอกาสประสบความเร็จและสามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
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