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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง
ในกระบวนการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ประชากรที่ ใช้ ในการศึก ษาครั้ ง นี้ คือ บุ คลากรที่ ป ฏิบั ติ ง าน
ในหน่วยงาน สายธุรกิจพิเศษขนาดใหญ่ ธุรกิจพิเศษกากับและพัฒนาสินเชื่อ SME ลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ระดับบริหารหรือผู้จัดการ จานวน 50 คน และระดับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ จานวน 200 คน รวม 250 คน จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษา พบว่ า ธนาคารมีระดั บการบริหารความเสี่ ยงในกระบวนการพิ จารณา
สินเชื่อในเกณฑ์ที่ดี และสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของ COSOERM ทั้ ง 8 หัว ข้อ คือ การบริหารความเสี่ ย งด้ า นสภาพแวดล้ อ มภายใน ด้ า นการกาหนด
วัตถุประสงค์ ด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง
ด้านการควบคุม ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามผล แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการพิจารณาสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้สินเชื่อ ให้กับธุรกิจขนาดย่อม
ไม่ก่อให้เกิดหนี้สูญและการได้รับส่วนแบ่ง ทางการตลาดเพิ่มขึ้น กระจายอานาจ เพื่อแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของภาคธุรกิจขนาดย่อม อันจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพของ
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ จะเห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์ ไทย เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมากที่สุด บทบาทและภารกิจของธนาคารพาณิชย์ ไทย จึงเป็น
บทบาทที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ดังนั้นกระบวนการพิ จารณาสินเชื่ อของธนาคาร
พาณิ ชย์ ไทย จึ งจ าเป็น อย่า งยิ่ งที่ จะต้ องมีกลไกการพิ จ ารณาสิน เชื่ อธุ รกิจ ขนาดย่อมที่โ ปร่งใส
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ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และการติดตามผล ตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อ
แต่ละราย ทั้งนี้หากธนาคารพาณิชย์ไทย มีกระบวนพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมโดยยึดถือตาม
หลักการประเมินประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง แบบ COSO-ERM อย่างเคร่งครัดแล้ว ถือได้ว่า
เป็นกระบวนการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมในมิติใหม่ ที่จะทาให้ภาคธุรกิจขนาดย่อมสามารถ
ดารงอยู่ร่วมกันได้ทั้งผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อตลอดไป
คาสาคัญ : การประเมินประสิทธิผล/ การบริหารความเสี่ยงแบบ COSO ERM
Abstract
This research is aimed at To study the effectiveness of risk management in
the credit review process The population used in this study Is the personnel
working in the agency Large special business lines, special business, SME loan
development and development, small and medium business customers, including
50 executives or managers, and 200 operational staff, totaling 250 people from a
random sampling. The research instrument was a questionnaire. The statistics used
in the research were mean, percentage, standard deviation (S.D.)
The study found that the bank has a good level of risk management in the
credit review process. And in accordance with the risk management principles
according to the components of COSO-ERM, all 8 topics are internal risk
management. Objective setting risk identification risk assessment risk response
control Information and communication information and follow-up Demonstrates
the ability to consider credit effectively In order to provide loans to small
businesses, not causing bad debts and gaining more market share,
decentralization. To solve problems and respond to the needs of the small
business sector which will result in the development of the quality of the credit
review process can be seen that commercial banks Is the organization that is
closest to most people of the country. Roles and missions of commercial banks
therefore is a role that directly affects the people Therefore, the process of credit
approval of commercial banks. Therefore it is necessary to have a mechanism for
considering small business loans that are transparent, honest, fair, efficient, and
effective. And follow-up Check each credit approval However, if the bank has a
process to consider small business loans based on the principles of COSO-ERM risk
management strictly. Can be considered as a process of considering a small
business loan, a new dimension that will allow small businesses to be able to coexist both creditors and loan applicants forever.
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บทนา
สถาบันการเงินมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทาหน้าที่ระดมเงิน
ออม ให้ กู้ ยื ม แก่ ผู้ ที่ ต้ อ งการน าเงิ น ไปเพื่ อ การบริ โ ภคและการลงทุ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ด้านเสถียรภาพและความมั่นคงของธนาคารเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อระบบธุรกิจของประเทศ
จึงได้รับการสอดส่องดูแลจากทางราชการคือ ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังมาก
เป็นพิเศษ โดยมีข้อบังคับหลักที่สาคัญคือการให้ธนาคารดารงเงินกองทุนสารองไว้อย่างน้อย 8%
ของสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ ปัจจุบันยังได้มีข้อกาหนดในด้านความเสี่ยงและเงินกันสารองมาก
ขึ้น และเข้มงวดขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนากฎของ Basel มาบังคับใช้กับธนาคาร จึงมี
ผลทาให้การประกอบการของธนาคารพาณิชย์ไทยมีความยากลาบากมากขึ้นเนื่องจากต้องปรับตัว
ให้สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใหม่ๆ สาหรับการปรับตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์
ไทยส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงตัวเองได้สาเร็จ โดยเฉพาะในด้านการบูรณะสถานภาพทางด้าน
การเงิน ทาให้มีความแข็งแรงทางการเงินในระดับสูง ทั้งในแง่ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์
ไทยโดยรวมก็จัดว่าดีขึ้นเช่นกัน แต่เมื่อมองไปในอนาคต ธนาคารพาณิชย์ไทยจะได้รับผลกระทบจา
การเปิดตลาดการค้าเสรี สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยทาสนธิสัญญา เปิดการค้าเสรีแบบทวิภาคี
FTA (Free Trade Agreement) มากขึ้น ทาให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจ
SME ธุรกิจการค้าและยังครอบคลุมถึงธุรกิจธนาคารด้วย (ชาติศิริ โสภณพานิช, 2557)
การจาแนกกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถจาแนกตามรายได้ ดังนี้ กลุ่มลูกค้า
ขนาดใหญ่ร้อยละ 21.0 กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ร้อยละ 15.0 กลุ่ม
ลูกค้าบุคคล ร้อยละ 57.0 และกลุ่มบริษัทในเครือ ร้อยละ 5.0 ก่อนปี พ.ศ. 2557 ลูกค้าสินเชื่อ
ส่วนใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ไทย คือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (ยอดขายเกิน 500 ล้านบาทต่อปีขึ้น
ไป) ซึ่งสร้างรายได้(ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม) ไม่ดีนัก ในขณะที่สินเชื่อ SMEs ที่ธนาคารยังไม่ได้
ให้ความสนใจอย่างเต็มที่ กลับสร้างรายได้ได้ดีกว่าและเป็นหนี้ที่มีปัญหาน้อย เนื่องจากสามารถ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมได้สูงกว่า เป็นตลาดที่มีศักยภาพ และโอกาสในการเติบโต
สูงต่อเนื่อง โดย ณ ขณะนั้น ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดธุรกิจ SMEs เพียงร้อยละ 7.0 8.0 ของยอดหนี้รวมตลาด SMEs ทั้งระบบ
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจสามารถเกิดกับองค์กรทุกองค์กรได้เสมอ แต่ละองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการประเมินความเสี่ยง
ขององค์กรทุกประเภท โดยภาครัฐและเอกชนทุกองค์กรจะตั้งวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน เช่น เพื่อ
คุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างผลกาไร เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อต่างๆ เกิดปัญหาเรื่องหนี้เสียน้อย
ที่สุด และเพื่อให้การบริการประชาชน เป็นต้น ไม่ว่าจะกาหนดวัตถุประสงค์ไว้เช่นไรก็ตาม การ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น จะต้องประสบกับความเสี่ยง (Risk) อยู่เสมอ ซึ่งอาจปรากฏใน
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น นโยบายการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี การเมือง ความ
เสี่ ย งเป็ น ภาวะคุ กคาม ปั ญ หา อุ ป สรรคหรือ ความสู ญ เสี ย โอกาสซึ่ ง จะท าให้อ งค์ กรไม่ บ รรลุ
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วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ประเด็นสาคัญในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ ยง คือความไม่
แน่นอน (Uncertainty) ของผลลัพธ์ที่ออกมา (วิฑูรย์ สมโต, 2551)
The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (
COSO ) เป็นหน่วยงานที่ได้เผยแพร่วิธีการและกรอบแนวคิดของการควบคุมภายในขององค์กร
(Internal Control Framework) อย่างเป็นระบบ เมื่อช่วงต้นทศวรรษของ ปี ค.ศ. 1990
จนกระทั่งเป็นที่รู้จักและมีความนิยมอย่างแพร่หลาย หลังจากที่วิธีการและดาเนินการควบคุม
ภายใน( Internal Control) ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเรื่องที่ทุกคนมี
ความเห็นอย่างตรงกันว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่จาเป็น และธนาคารพาณิชย์ไทยจะต้องมี
วิธีในการจัดการกับความเสี่ยงที่ดี แต่การจัดการความเสี่ยงนั้น ก็ประสบกับปัญหาเดียวกับการ
เริ่มทาการควบคุมภายในในช่วงแรก ๆ เพราะการจัดการความเสี่ยงนั้น ยังไม่สามารถที่จะกาหนด
คานิยามได้อย่างชัดเจน องค์กรของการประกันภัยก็มีการกาหนดคานิยามของการจัดการความ
เสี่ยงไว้แบบหนึ่ง แต่องค์กรที่ให้บริการสินเชื่อก็กาหนดคานิยามและวิธีการของการจัดการความ
เสี่ยงไว้อีกแบบหนึ่งอย่างแตกต่างกันจนทาให้หน่วยงานหลายหน่วยงานไม่ว่า จะเป็นองค์กรที่
แสวงหาผลกาไร หรือองค์กรที่ ไ ม่ แสวงหาผลกาไรต่ า งก็พ ยายามที่ จ ะกาหนด คานิ ย าม และ
ความหมายของการจัดการความเสี่ยงตลอดจนพยายามคิดถึงโครงสร้างของการจัดการกับความ
เสี่ยงต่าง ๆ เหล่านั้น หลังจากการพยายามหาข้อสรุปถึงคานิยาม ความหมาย วิธีการในการจัดการ
ความเสี่ยง และ การจัดทาโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยงมานาน COSO จึงพยายามที่จะ
กาหนด คานิยามและรูปแบบต่างๆ ในการจัดการกับความเสี่ยง โดยได้กาหนดออกมาเป็น COSOERM (COSO Enterprise Risk Management) ซึ่ง COSO ได้กาหนดโครงสร้างและความหมาย
ในการจัดการกับความเสี่ยง และนาเสนอต่อสาธารณะในปลายปี ค.ศ. 2004 โดยให้บริษัทในทุก
ขนาด ไม่ว่าจะเป็น บริษัทขนาดใหญ่ หรือบริษัท SMEs สามารถนาเอาแนวทางในการบริหาร
จัดการกับความเสี่ยง ไปใช้ได้ COSO Internal Control Framework เป็นกระบวนการที่
ออกแบบให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร บุคลากรต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องมีความรับผิดชอบและ
พยายามที่จะให้หน่วยงานประสบความสาเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ และ 3. การปฏิบัติตามข้อกาหนด
ทางกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ COSO Internal Control Framework จะมีลักษณะที่เชื่อมโยง
ต่อ COSO Enterprise Risk management ดังนั้นการเข้าใจใน COSO Internal Control
Framework จึงเป็นการช่วยให้เข้าใจใน COSO ERM มากขึ้น (กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2555 )
การที่องค์กรต่าง ๆ นากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ จะช่วยเป็นหลักประกันใน
การดาเนินการต่างๆ ว่าจะมีการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากการ
บริหารความเสี่ยง เป็นทิศทางการทานายอนาคตอย่างมีเหตุผล มีหลักการและหาวิถีทางลดหรือ
ป้องกันความเสียหายอันที่ก่อขึ้น ในการทางานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่
คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่มีการนากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ เพราะการที่ได้มีการตระเตรียมการและตั้งมือรับเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ไว้ล่วงหน้า
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ในขณะที่องค์กรอื่นไม่มีการนาแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดเหตุการณ์
วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมา โดยยากที่จะแก้ไข ดังนั้น
การที่กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการบริหารงาน จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้ และเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย (ธร สุนทรายุทธ, 2554)
และอีกปัญหาหนึ่งที่สาคัญคือ แนวทางหรือกระบวนการทางานรูปแบบใหม่ นับตั้งแต่
การกาหนด กลยุทธ์กาหนดแนวนโยบายสินเชื่อ อานาจการอนุมัติสินเชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านสินเชื่อ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตสินเชื่อ ตลอดจนการควบคุมและติดตามกรณีลูกหนี้
ผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งบุคลากรยังไม่คุ้นเคยและขาดความชานาญในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ดังนั้นการ
บริหารความเสี่ยงในกระบวนการพิจารณาสินเชื่ออาจมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ อาจส่งผลให้เกิดความ
เสี่ยงจากการไม่ได้รับชาระคืนเงินต้นที่ลูกค้ากู้ยืมหรือได้รับชาระหนี้ล่าช้า
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิผลการบริการความเสี่ยงแบบ COSO-ERM : กรณีศึกษา กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
ส านั กงานธุ ร กิจ ขนาดย่ อ มของธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย ของผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรในการประเมินความเสี่ยง การเพิ่มขีดความสามารถในการพิจารณาสินเชื่อ
SMEs รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพของสินเชื่อขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทาการวิจัยด้านการประเมินประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงแบบ COSO-ERM
กรณีศึกษากระบวนการพิจารณาสินเชื่อ สานักงานธุรกิจขนาดย่อมของธนาคารพาณิชย์ไทย
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สายธุรกิจพิเศษขนาด
ใหญ่ ธุรกิจพิเศษ กากับและพัฒนาสินเชื่อ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่
ระดั บ บริหารหรือผู้ จั ด การ จ านวน 50 คน และระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิบั ติการ จ านวน 200 คน
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ของธนาคารพาณิชย์ไทย) รวมทั้งสิ้นจานวน 250 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดย
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยในส่วนนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการค้นคว้า
และรวบรวมจากหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและดัดแปลง
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จากหนังสือ เอกสาร ตารา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ โดยแบบสอบถามชุดนี้ได้จัดแบ่ง
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับทางการศึกษา
ระยะเวลาในการทางาน และตาแหน่งงานในปัจจุบัน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดย่อม ตามแนว COSO-ERM ของทั้ง 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการ
กาหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองกับ
ความเสี่ยง ด้านกิจกรรมเพื่อการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสารและด้านการติดตามผล
ผลการวิจัย
เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล พบผลการวิจยั ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมภายใน
ความสื่อสัตย์และจริยธรรม ในภาพรวมระดับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมมากที่สุด พิจารณารายประเด็นพบว่า มีการจัดทาคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อ
กาหนดแนวทางเป็นรูปธรรมจรรยาบรรณพนักงานที่ชัดเจน ในเรื่องความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความ
สานึกในหน้าที่การให้บริการลูกค้า ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติ
ความรู้และความสามารถของบุคลากร ภาพรวมระดับการประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายประเด็นพบว่ า ฝ่ายฝึ กอบรม มี
แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นความรู้
ในหน้าที่การงาน และความรู้ในเชิงธุรกิจอย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในภาพรวมระดับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายประเด็นพบว่า คณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอในธุรกิจ รวมทั้งทุ่มเทเวลากับ
การทางานอย่างเต็มความสามารถ
ปรัชญาและวิธีการบริหารงานของผู้บริหาร ในภาพรวมระดับการประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณารายประเด็นพบว่า การกาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนควรเป็นลายลักษณ์อักษร
โครงสร้างองค์กร ในภาพรวมระดับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดย่อมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณารายประเด็นพบว่า การจัดโครงสร้างองค์กรและสายงาน
การบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ชั ด เจนเหมาะสมสามารถช่ ว ยสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานขององค์ ก รได้ ดี มี
ประสิทธิภาพ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในภาพรวมระดับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณารายประเด็นพบว่า มีการแบ่งหน้าที่และ
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ขอบเขตของงานว่าเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ จุดใดได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานราบรื่น ไม่เกิดความสับสนหรือทางานซ้าซ้อน
นโยบายบุคลากร ในภาพรวมระดับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดย่อมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณารายประเด็นพบว่า มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานอย่างสม่าเสมอและกาหนดผลตอบแทนเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน
ด้ว ยเหตุ ที่ว่ า องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้ อมภายใน คือสิ่ ง ที่องค์กรต่า งๆ สามารถ
ควบคุมและดูแล และบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น ความสื่อ
สัตย์และจริยธรรม ความรู้และความสามารถของบุคลากร ปรัชญาและวิธีการบริหารบริหารงานของ
ผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และนโยบายบุคลากร รวมถึงการมีคู่มือ
จรรยาบรรณการปฏิบัติ งาน ฝ่ ายฝึกอบรม มี แผนการฝึ กอบรมเพื่ อพั ฒนาพนั กงานให้มี ความ
เชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นความรู้ในหน้าที่การงาน และความรู้ ในเชิงธุรกิจอย่าง
เหมาะสม คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้และประสบการณ์อย่าง
เพียงพอในธุรกิจ รวมทั้งทุ่มเทเวลากับการทางานอย่างเต็มความสามารถนั้น การกาหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมและช่วยสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร มีการแบ่งหน้าที่และ
ขอบเขตของงานว่าเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ จุดใด ชัดเจน เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ราบรื่น ไม่เกิดความสับสนหรือทางานซ้าซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตาม
แนวของCOSO-ERM
องค์ประกอบที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุประสงค์ ในการกาหนดระบุวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและการจัดกิจกรรม
พบว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินงานขององค์กรไว้ชัดเจน และวัดผลได้
เป็นลาดับที่ 1 ด้วยเหตุที่ว่าในการทางานของทุกองค์กรจะดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามแนวของCOSOERM ที่ว่าการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินงานขององค์กรไว้ชัดเจน และวัดผลได้
จะทาให้องค์กรลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการระบุความเสี่ยง
ภาพรวมระดับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์ประกอบที่ 3 ด้านการระบุ
ความเสี่ ยงระดับมากที่ สุ ด พิ จารณารายประเด็นพบว่ า ผู้ บ ริหารทุ กระดั บ มี ส่ ว นร่ว มในการระบุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบที่เป็นโอกาสหรือ
อุปสรรคต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจหรือไม่ เป็นลาดับที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวของCOSO-ERM ที่ว่าการการระบุความเสี่ยงผู้บริหารทุกระดับต้องมี
ส่วนร่วมและรับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว
จะมีผลกระทบที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจเนื่องจากผู้บริหารแต่
ละองค์กรต้องติดตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายในองค์กรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
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รวดเร็ว โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ โดยผู้บริหารต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิด
หนี้เสียกับองค์กร
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการประเมินความเสี่ยงในภาพรวม
ในภาพรวม ระดับการประเมินผล ขององค์ประกอบที่ 4 ด้านการประเมินความเสี่ยงระดับ
มากที่สุด จาแนกเป็นรายประเด็น พบว่าผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง
ร่วมกันเป็นลาดับที่ 1 ด้วยเหตุนี้การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนรวม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามแนวของ COSO-ERM
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการตอบสนองกับความเสี่ยง
ในภาพรวม ระดับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ประเด็นนี้พบว่า มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และกาหนดวิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยง โดยวิธีที่เหมาะสมและมีการจัดทาแผนและระเบียบวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการการทางานของหน่วยงาน เป็นลาดับที่ 1 ด้วยเหตุที่ว่ามีการประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และกาหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยวิธีที่เหมาะสมและมี
การจัดทาแผนและระเบียบวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการการ
ทางานของหน่วยงานนั้นสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามแนวของCOSO-ERM
องค์ประกอบที่ 6 ด้านกิจกรรมเพื่อการควบคุม
การอภิปรายผลระดับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม
ตามแนว COSO-ERM 3 ข้อนี้ นาเสนอรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ในแต่ละข้อ ดังนี้
การกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในภาพรวมระดับมากที่สุด พิจารณา
รายประเด็นพบว่า มีการกาหนดแนวนโยบายด้านสินเชื่อ กลยุทธ์องค์กร และวัตถุประสงค์ เกณฑ์
มาตรฐานการอานวยสินเชื่อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นลาดับที่ 1
การควบคุมพื้นฐานด้านสินเชื่อ ในภาพรวมระดับมากที่สุด พิจารณารายประเด็นพบว่าการ
ให้สินเชื่อ มีการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างเหมาะสม เป็นลาดับที่ 1
การควบคุมสนับสนุน ในภาพรวมระดับการประเมินมากที่สุด พบว่า การปฏิบัติการสอบ
ทานสินเชื่อ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ถูกกระทาอย่างสม่าเสมอและการนาเสนอรายงานข้อมูล
การสอบทานได้ถูกกระทาต่อเนื่องและทันเหตุการณ์เป็นลาดับที่ 1
กิจกรรมเพื่อการควบคุมประกอบด้วย การกาหนดนโยบายและระเบียนวิธีปฏิบัติงานที่
ชัดเจน การควบคุมพื้นฐานด้านสินเชื่อ และการควบคุมสนับสนุนโดยในแต่ละรายละเอียดนั้น
สอดคล้องกับกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามแนวของCOSO-ERM เป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุที่ว่า
เป็นเครือ่ งมือที่ทาให้กระบวนการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมรวมทั้งการอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว
ขององค์กรเกิดปัญหาหนี้เสียหรือสูญหรือหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และจะทาให้ภาคธุรกิจขนาดย่อม
ไม่สามารถดารงอยู่ได้ถ้าไม่มีการสนับสนุนเงินทุนนั่นเอง
องค์ประกอบที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร
ในภาพรวม ประเด็นนี้พบว่าสารสนเทศและการสื่อสารในระดับความคิดเห็นระดับ มาก
พบว่า มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานเรื่องต่างๆ ให้ผู้บริหารนาไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพเป็นลาดับที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามแนวของCOSOERM ด้วยเหตุที่ว่าสารสนเทศและการสื่อสารนั้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยองค์กรให้สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่ทาให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป
องค์ประกอบที่ 8 ด้านการติดตามผล
ในภาพรวม ระดับการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านการติดตามผลระดับมากที่สุด
พบว่าระดับการติดตามผล มีการกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานลงนามรับรองความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน และต้องรับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เป็นลาดับที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
การบริหารความเสี่ยงตามแนวของCOSO-ERM ด้วยเหตุที่ว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่สามารถปฏิเสธหรือไม่รับรู้ไม่ได้
โดยกลุ่ม ตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดัง กล่าวที่มี ระดับการบริหารความเสี่ ยงอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี สูงสุด 3 อันดับแรก คือ
ตารางที่ 1 ระดับการบริหารความเสี่ยง
ระดับการบริหารความเสี่ยง
1. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
2. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายใน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. องค์ประกอบด้านการระบุความเสี่ยง

X

4.93
4.80
4.78

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละหัวข้อการประเมิน พบว่า ยังมีจุดอ่อน
ในหลายประเด็น การประเมินที่ ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย คือ มีค่าต่ ากว่า 4.50 หรือเท่ากับ 4.50
รายละเอียด ดังนี้
1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจาทุกปี โดยมีการระบุชัดเจน
ในส่วนของการประเมินผลปฏิบัติงานที่ดี ที่ต้องมีการพัฒนา และควรปรับปรุงให้ดีขึ้นมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ปัจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงานมี การเปลี่ยนแปลงตลอด มีการกาหนด
โควต้าในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ทาให้พนักงานขาดความเชื่อมั่นและสนใจในการปฏิบัตงิ าน
2. ผู้บริหารให้คาปรึกษากับพนักงานอย่างใกล้ชิดและมีการติดตามงานสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.38 ที่ผ่านมาการเข้าถึงหรือรับคาปรึกษาจากผู้บริหารสาหรับพนักงานยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่
สะดวกรวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ต้องทาผ่านระบบงานทางด้าน IT ลาดับสายการบังคับบัญชา
หลายขั้น บางครั้งผู้บริหารจะได้รับมอบหมายงานพิเศษที่ไม่ใช่ของตนเองจึงอาจทาให้ไม่มีเวลามา
ให้คาปรึกษาพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
3. มีการทดสอบพนักงานเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ความสามารถที่จาเป็นในหน้าที่การงาน
ที่พนักงานรับผิดชอบว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ปัจจุบันมีการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในระบบ Intranet ขององค์กร แต่ไม่ต่อเนื่องและ
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ระบบโปรแกรมที่ทดสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Support ทาให้พนักงานดาเนินการทดสอบได้
คณะกรรมการบริหาร มีความรับผิดชอบต่อการกาหนดนโยบายด้านสินเชื่อ
4. หลักการ ปรัชญาและวิธีการบริหารความเสี่ยง เป็นลายลักษณ์อักษร มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 แต่ในความเป็นจริง ในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อการ
กาหนดนโยบายสินเชื่อ หลักการ ปรัชญาและวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการเพียงลง
นามเป็นลายลักษณ์อักษร และจ้างพนักงานในองค์กรอื่นๆ เข้ามาเป็นผู้กาหนดทาให้ไม่สะท้อน
ปัญหาที่แท้จริง
5. ผู้บริหารมีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสม่าเสมอมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่งในปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่มาจากองค์กรอื่น ๆ การประเมินผลงานเป็นราย
ไตรมาส จึ ง ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารลดการปรึ ก ษาและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น อย่ า งสม่ าเสมอ
ดาเนินการเพียงการแข่งขันกันเท่านั้นเพื่อให้ตนเองมีผลงานที่ตรงเป้าหมายโดยการดึงพรรคพวก
ตัวเองมาเป็นกาลังให้สามารถสร้างผลงานได้นั่นเอง
6. มีการจัดทา Job Description และ Job Specification ครอบคลุมทุกตาแหน่งงาน
ของพนักงานทุกระดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
7. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของงานแต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และสื่อสารหรือชี้แจงให้พนักงานได้ทราบและเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 4.43 ปัจจุบันธนาคาร
ดาเนินการเหมือนระบบการจัดจ้างองค์กรอื่น ๆ ยังไม่ให้ความสาคัญกับการสื่อสารหรือชี้แจงให้
พนักงานได้ทราบหรือเข้าใจ
8. พนักงานสามารถปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ และทักษะ อย่างเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ย 4.43 แต่ในความเป็นจริง ในปัจจุบันแต่ละสายงานยังมีจานวนพนักงานที่ไม่เหมาะสม
บางหน่วยงานมีจานวนพนักงานมากเกินไป เช่น หน่วยงานผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บางหน่วยงาน
ไม่เพียงพอ เช่น หน่วยงานด้านสินเชื่อที่ มีจานวนพนักงานงานเป็นจานวนมาก ซึ่ง ถ้าผู้บริหาร
องค์กรไม่พยายามเก็บรักษาไว้จะทาให้เกิดสมองไหลไปองค์กรอื่นๆ องค์กรนี้จึงเหมือนเพียงเป็นที่
ฝึกประสบการณ์นั่นเอง
9. มีนโยบายและกระบวนการด้านบุคลากร สนับสนุนให้พนักงานมีความมุ่งมั่นต่อการ
ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.43 ปั จจุบันธนาคารกาหนดให้มี
การอบรมของพนักงานประจาปีไม่ต่ากว่า 2 คอร์ส เมื่อมีพนักงานมีปริมาณงานมากก็จะไม่ได้
อบรม
10. มีการเผยแพร่และชี้แจงเป้าหมายการดาเนินการขององค์กรให้พนักงานทุกระดับ
ทราบและเข้าใจตรงกัน มีค่าเฉลี่ย 4.43 ในปัจจุบันมีการบันทึกรายละเอียดการเป้าหมายการ
ดาเนินการขององค์กรให้พนักงานทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกันในระบบ Intranet องค์กร ซึ่ง
พนักงานต้องศึกษาด้วยตนเองทาให้พนักงานบางครั้งไม่ได้ศึกษา เนื่องจากบางท่านมี Mail ติดตาม
งานทาให้ข้อมูลปะปนกันจึงทาให้พนักงานละเลยไม่ศึกษาข้อมูล
สรุปผลการวิจัยทั้ง 8 องค์ประกอบนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาการวิเคราะห์
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ สานักงานธุรกิจขนาดย่อมของ
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ธนาคารพาณิชย์ไทย โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามตามประชากรที่ศึกษา กระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อและการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO-ERM และหลักการบริหารขั้นพื้นฐาน
ของ Henri Fayol ได้วางหลักการไว้เมื่อเกือบ 80 ปีก่อน หลักการเหล่านั้นจานวนหนึ่งยังคง
เหมาะสมและใช้ได้จนทุกวันนี้ ว่าการบริหารเกี่ ยวข้องกับปัจจัยหรือทรัพยากรพื้นฐาน (Fayol,
Henri. 1923) ประกอบด้วย บุคคล เงินหรืองบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์และวิธีปฏิบัติงาน และ
แนวคิดของ Taylor ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รู้จักและ
สัมผัสปัญหาในการทางาน และมีความรู้ความเข้าใจเจตนคติของพนักงาน รวมทั้งมีโอกาสพัฒนา
คุณภาพของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ได้นั่นเอง (Taylor, Frederick W. 2002)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ในภาพรวมผลการการประเมิน ประสิท ธิผลการบริหารความเสี่ ยง แบบ COSO-ERM
กรณีศึกษา กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ สานักงานธุรกิจขนาดย่อม ของธนาคารพาณิชย์ไทย
มีความสอดคล้องกับการประเมินประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง แบบ COSO-ERM ในส่วน
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ ในแต่ละองค์ประกอบต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
พิจารณาสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การให้สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมไม่ก่อให้เกิดหนี้สูญและ
การได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น เกิดการกระจายอานาจ เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของธุรกิจขนาดย่อม อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชองกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ มี
ประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์ไทย เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศมากที่สุด บทบาทและภารกิจของธนาคารพาณิชย์ ไทย จึงเป็นบทบาทที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน ดังนั้นกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย จึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีกลไกการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมที่โปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
ประสิท ธิ ผล และการติด ตามผล ตรวจสอบการอนุ มั ติสิ น เชื่ อแต่ ล ะราย ทั้ง นี้ หากธนาคาร มี
กระบวนพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมโดยยึดถือตามหลักการประเมินประสิทธิผลการบริหาร
ความเสี่ยง แบบ COSO-ERM อย่างเคร่งครัดแล้ว ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดย่อมในแบบมิติใหม่ที่จะทาให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถดารงอยู่ร่วมกันได้ทั้งผู้ให้สินเชื่อและผู้
ขอสินเชื่ออย่างแท้จริงต่อไป
ข้อค้นพบ จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วมีข้อเสนอแนะที่ควรนาไปใช้ใน 5 ประเด็น
คือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไข
ในการศึกษาการประเมินประสิทธิ ผลการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการพิจ ารณา
สินเชื่อครั้งนี้ พบว่า มีจุดอ่อนที่สาคัญหลายหัวข้อในการประเมิน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร ควรมีบทบาทสาคัญในการสร้างกฎจริยธรรม ติดตามและ
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กระตุ้ น เตื อนให้พ นั ก งานปฏิบั ติ ต ามกฎจริย ธรรมให้ถูก ต้ อง โดยจั ด ประชุ ม สื่ อ สาร ชี้ แ จงให้
พนักงานได้รับทราบและเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกฎจริยธรรมอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง
นอกเหนือจากที่พนักงานต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากระบบ Intranet ขององค์กรเพียง
ลาพัง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึง
ความส าคั ญของการบริหารความเสี่ย ง และได้ รับ ทราบถึงนโยบายการบริหารความเสี่ ยง ของ
ธนาคาร เป็นประจาทุกปี ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม โดยการจัด
ประชุม ฝึกอบรม สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและนาไปปฏิบัติร่วมกัน
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควรจัดให้มีการทดสอบทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
พนักงาน หรือจัดให้มีการฝึกอบรม ในแต่ละตาแหน่งงานเป็นประจาทุกปี เช่น กาหนดให้พนักงาน
ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนหรือทดสอบความรู้ความสามารถ ในระบบ Intranet ขององค์กร ให้
พนักงานได้ประเมินตนเอง โดยกาหนดเป็น KPI แต่ละบุคล หรือ กาหนดว่าพนักงานทุกคนต้อง
ผ่านการเรียนรู้ดังกล่าวจึงจะสามารถพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่งได้
4. ฝ่ายตรวจสอบและกากับ ควรวางแผนการสอบทานสินเชื่อในระยะเวลาที่กาหนด
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง หรื อ มากกว่ า หากมี สั ญ ญาณเตื อ นภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยมี ก ารสอบทานวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานจริงกับระเบียบคู่มือปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ การจัดทา
ประกันภัยทรัพย์สิน การทบทวนวงเงินสินเชื่อ การติดตามหนี้ที่เริ่มค้างชาระรวมถึงการโอนลูกหนี้
ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามเงื่อนไข โดยให้พนักงานจัดทาทะเบียนบันทึกการทางานในแต่ละ
กระบวนงาน (Checklist) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้ นตอน พร้อมทั้งให้คาแนะนา
และติดตามงานในภายหลังจากการสอบทานสินเชื่อแล้วเสร็จ ว่างานได้มีการปฏิบัติตามระเบียบ
หรือได้ดาเนินการแก้ไขในเวลาที่กาหนดหรือไม่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ธนาคารต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงาน และมีการนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
จริง โดยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตน การ
จัดทาแผนพัฒนาจะต้องมาจากสถานการณ์ของผู้ขอสินเชื่ออย่างแท้จริง
2. ธนาคารจะต้องมีการกากับ และติดตามประเมินผล นาผลการประเมินมาทาการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริง
3. ธนาคารต้องมีการจัดลาดับความสาคัญแต่ละองค์ประกอบ และมีการดาเนินการทั้ง
เชิงรับและเชิงรุกอย่างรวดเร็ว
4. ธนาคารต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ เช่น ติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารความเสี่ ย ง แบบ COSO-ERM กรณี ศึ ก ษา
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ แม้ว่าในภาพรวมจะอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ ก็ยังต้องมีการประเมิน
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น รวมถึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มีการ
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เผยแพร่และชี้แจงเป้าหมายการดาเนินการขององค์กรให้พนักงานทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน
และในกรณีเกิดการผิดนัดชาระหนี้ มีวิธีการหรือเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถรับทราบข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ทันการณ์หรือไม่ ดังนั้นธนาคารต้องจัดทาการเผยแพร่และชี้แจงเป้าหมายการดาเนินการ
ขององค์กรให้พนักงานทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกันโดยการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารให้ทราบอย่างละเอียด มีการติดตามและควบคุมการติดตาม กรณีเกิดการผิดนัดชาระหนี้
โดยนาวิธี การและเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถรับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว และทันการณ์ ได้แก่
ระบบการเตือนเวลาที่เกิดการผิดนัด การจัดการเรื่องการจัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดการชาระหนี้
และการสอบถามและติดตามลูกหนี้แต่ละรายอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ธนาคารควรเพิ่มหน่วยงานในการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมกระจายใน
แต่ละภูมิภาคขององค์กร
2. สาหรับนักวิจัยท่านอื่นๆ สามารถวิจัยในบริบทอื่นๆ นอกเหนือจากการประเมิน
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงนี้ และการวิจัยควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างและประชากรที่หลากหลาย
และครอบคลุม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของธนาคารพาณิชย์ไทย
ในการศึกษา และศึกษาเฉพาะกระบวนการพิจารณาสินเชื่อสานักงานธุรกิจขนาดย่อม ในเรื่องการ
ประเมินประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงแบบ COSO-ERM เท่านั้น สาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาดังนี้
1. ควรวิจัยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประเมินประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงแบบ
COSO-ERMกรณีศึกษาสถาบันการการเงินที่อนุมัติสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย และนา
ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานสถาบันการเงิน
จากการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ควรวิจัยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิผลการบริหารความ
เสี่ยงแบบ COSO-ERM เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้วิจัยไม่ได้นามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
3. ควรวิจัยศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการประเมินประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงแบบ
COSO-ERM เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะการประเมินประสิทธิผลการบริหารความ
เสี่ยงแบบ COSO-ERM ศึกษากระบวนการพิจารณาสินเชื่อสานักงานธุรกิจขนาดย่อมเท่านั้น
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