


หัวข�อการบรรยาย
• ความยั่งยืนขององค�การ (Corporate Sustainability)
• การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Dynamic) ที่ก0อให�เกิดความเสี่ยง
• แนวคิดที่ใช�ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค�กร

หัวข�อการบรรยายในเรื่องกลยุทธ�การบริหารความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง



ความเสี่ยง : Economic Paradigm Shiftการจัดการความเสี่ยง

กรุงเทพธุรกิจ (2549)



ความเสี่ยง : Economic Paradigm Shiftการจัดการความเสี่ยง

ประเทศไทยก็ได�นําแนวคิดเกี่ยวกับ 
Creative Economy มากําหนดเปKน
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
ไว�เปKนทางเลือกของการพัฒนา
เศรษฐกิจแล�วว0า จะเดินหน�าก�าวเข�าสู0
การเปKน “เศรษฐกิจสร�างสรรค�” ซึ่ง
หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใช�องค�ความรู� 
การศึกษา การสร�างสรรค�ผลงาน และ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (2552)

การศึกษา การสร�างสรรค�ผลงาน และ
การใช�ทรัพย�สินทางปYญญา ที่เชื่อมโยง
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู�ของสังคม และเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสมัยใหม0

ทั้งนี้การที่จะก�าวข�ามไปสู0เศรษฐกิจ
ใหม0ได�นั้นจะต�องมีอุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด�วย การวิจัยและพัฒนา 
(R&D) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)



ความเสี่ยง :Economic Paradigm Shiftการจัดการความเสี่ยง

สหราชอาณาจักร
1. โฆษณา
2. สถาป�ตยกรรม
3. ศิลปะและวัตถุโบราณ
4. หัตถกรรม
5. งานออกแบบ
6. แฟชั่น

ฮ(องกง
1. โฆษณา
2. สถาป�ตยกรรมและ

บริการทางวิศวกรรม
3. การตลาดของเก(า
4. เครื่องเคลือบ
5. งานออกแบบ

ไทย
1. งานออกแบบ
2. แฟชั่น
3. ธุรกิจโฆษณา
4. ภาพยนตร3และวิดิทัศน3
5. การกระจายเสียง
6. ธุรกิจการพิมพ3

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (2552)

7. ภาพยนตร3และวีดิโอ
8. ดนตรี
9. ศิลปการแสดง
10.คอมพิวเตอร3และวีดิโอ

เกมส3
11.ซอฟแวร3
12.โทรทัศน3และวิทยุ
13.สิ่งพิมพ3

6. ภาพยนตร3และวีดิทัศน3
7. สื่อบันทึกภาพแลเสียง
8. ดนตรีและ

ศิลปะการแสดง
9. การพิมพ3
10.ซอฟแวร3คอมพิวเคอร3
11. โทรทัศน3และวิทยุ
12.ศิลป;น องค3การทางการ

ศึกษาและวัฒนธรรม

7. สถาป�ตยกรรม
8. ศิลปการแสดง
9. ทัศนศิลป>
10.งานฝ@มือและหัตถกรรม
11.การท(องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม
12.การแพทย3แผนไทย
13.อาหารไทย
14.ดนตรี
15.ซอฟแวร3



ความเสี่ยง : Global Competitivenessการจัดการความเสี่ยง

IMD : World Competitiveness Yearbook



ความเสี่ยง : Global Competitivenessการจัดการความเสี่ยง

ในการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข0งขันของประเทศใน
ปdค.ศ. 2555 มีประเทศในเอเชียอยู0ในอันดับต�นๆ อาทิ ฮ0องกง 
สิงคโปร� ไต�หวัน มาเลย�เซีย เกาหลีใต� จีน ญี่ปุhน และไทย 

IMD : World Competitiveness Yearbook



ความเสี่ยง : Global Outsourcingการจัดการความเสี่ยง

ในอนาคตการบริหารจัดการขององค�กรจะมีแนวโน�มที่จะมุ0งสู0การตัดส0วนงานที่
ไม0ใช0งานหลัก (Non-Core Business Process) ให�องค�กรที่มีความชํานาญ
เฉพาะมารับผิดชอบแทน ในลักษณะที่เรียกว0า Business Process 
Outsourcing ซึ่งแนวโน�มจะเปKนลักษณะที่เปKนการ Outsource ระหว0าง
ประเทศมากยิ่งขึ้น และบางประเทศก็ได�วางกลยุทธ�เพื่อให�สามารถก�าวขึ้นมาเปKน
ผู�นําในการรับบริการ Outsource ในระดับประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (2552)



ความเสี่ยง : Global Outsourcingการจัดการความเสี่ยง

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ (2552)

ในการพิจารณาประเทศที่จะ Outsource งานไปให�ประเทศต0างๆช0วยดําเนินการนั้น จะต�องพิจารณาถึงความเสี่ยง
ต0างๆที่อาจจะเกี่ยวข�อง เช0น ความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงด�านทุนมนุษย� ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าน
เศรษฐกิจ ด�านกฎหมาย ด�านวัฒนธรรม เปKนต�น โดยในแต0ละประเทศจะมีความเสี่ยงในแต0ละด�านไม0เท0ากัน ซึ่งมีผล
ต0อการจัดอันดับความสามารถในการเปKน Global Outsourcing Base ด�วย



ความเสี่ยง : Global Labor Forceการจัดการความเสี่ยง

Heidrick & Struggles, & The Economist - 2007

ประเทศชั้นนําในโลกนี้กําลังสรEางขุมทรัพย3ทางป�ญญาเพื่อที่จะเปGนแหล(งผลิตแรงงานระดับมันสมองชั้นดีที่มี
คุณภาพเพื่อปHอนใหEกับตลาดแรงงานโลก โดยแรงงานเหล(านี้มีแนวโนEมที่จะไดEผลตอบแทนสูงและไดEทํางาน
ในสภาพแวดลEอมการทํางานที่ดีและปลอดภัย นอกจากนั้นแรงงานเหล(านี้ยังมีโอกาสที่จะเดินทางขEาม
พรมแดนไดEอย(างอิสระเสรีในอนาคต



ความเสี่ยง : English Proficiencyการจัดการความเสี่ยง

Education First, English Proficiency Index (www.ef.com/epi)



ความเสี่ยง : Global Education Rankingการจัดการความเสี่ยง

ในการพัฒนาประเทศในยุคใหม0นี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ถือ
เปKนเรื่องสําคัญมาก โดยเฉพาะอย0างยิ่งทักษะพื้นฐานสามด�านที่
จําเปKนต�องพัฒนาให�แก0คนรุ0นใหม0ระดับนักเรียน อันประกอบ
ทักษะและความรู�คือ ด�านคณิตศาสตร� (Mathematics) ด�าน
วิทยาศาสตร� (Science) และด�านการอ0าน (Reading) ซึ่งได�มี
การประเมินความสามารถในด�านต0างๆของแต0ละประเทศ

Education First, English Proficiency Index (www.ef.com/epi)



ความเสี่ยง : Global Labor Forceการจัดการความเสี่ยง

นอกเหนือจากทักษะพื้นฐานที่จําเปGนต(อการพัฒนาประเทศแลEว ประเทศชั้นนําอย(างสิงคโปร3ไดEวิเคราะห3ว(า
ทักษะที่จําเปGนสําหรับแรงงานในอนาคตที่จะตEองทํางานในระดับนานาชาติ ควรจะตEองมีการพัฒนาทักษะ 
(Soft Skills) เฉพาะเพิ่มเติมจากทักษะทางเทคนิค โดยทักษะเฉพาะเหล(านี้จะช(วยยกระดับแรงงานของ
ไทย อันจะนําไปสู(การเพิ่มผลิตภาพและผลลัพธ3ทางธุรกิจดEวย ซึ่งทักษะที่จําเปGนมีดังต(อไปนี้

AEC ad its impact on Management of Human Resources in Southeast Asian Nations, Christine Sim, 



ความเสี่ยง : Global Labor Forceการจัดการความเสี่ยง

Labour and Social Trends in ASEAN 2008, ILO



ความเสี่ยง : Worldometersการจัดการความเสี่ยง

Worldometers as of 30 march 2013

การเปลี่ยนแปลงของโลกในวันนี้จะต�องมีข�อมูลข0าวสารให�แก0ผู�บริหารเพื่อที่จะได�
ทราบถึงสถานะและสภาวะการณ�ล0าสุด โดยข�อมูลข0าวสารหรือสารสนเทศที่มีอยู0
จะช0วยให�เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีอยู0รอบๆตัวโดยไม0ได�มีการเตือนภัยแต0อย0าง
ใด แต0เปKนความเสี่ยงที่อาจจะส0งผลต0อองค�กรได�ในอนาคต



ความเสี่ยง : Transparencyการจัดการความเสี่ยง

Transparency International

ความท�าทายในด�านหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงคือ การที่จะต�องบริหารจัดการ
ให�เกิดความโปร0งใสในขณะที่องค�กรต0างๆทั่วโลกกําลังอยู0ในสภาพแวดล�อมที่มีการ
คดโคง การฉ�อราษฎร�บังหลวง และไม0โปร0งใส ซึ่งจากข�อมูลของ Transparency 
International แสดงให�เห็นว0าประเทศโดยส0วนใหญ0ในโลกนี้มีความโปร0งใสใน
จํานวนที่มากกว0าประเทศที่มุ�งเน�นเรื่องความโปร0งใส และที่สําคัญมีระดับการ
คอรัปชั่นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปd ซึ่งก็ถือว0าเปKนความท�าทายของผู�บริหารที่จะต�อง
บริหารจัดการภายใต�สภาพแวดล�อมที่ไม0โปร0งใสมากขึ้นเรื่อยๆ



Global Risk Rankingการจัดการความเสี่ยง

WEF, Global Risk Report 2013

รายงานความเสี่ยงของโลกได�ระบุถึงรายการความเสี่ยงที่เปKนที่น0ากังวลของโลก 
โดยแบ0งประเภทของความเสี่ยงออกเปKนทั้งสิ้น 5 ประเภทหลัก คือ ด�านเศรษฐกิจ 
ด�านสิ่งแวดล�อม ด�านการเมือง ด�านสังคม และด�านเทคโนโลยี อันจะเห็นได�ว0าด�าน
เศรษฐกิจและสังคมนั้นมีโอกาสที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบมากกว0าด�านอื่น



Global Risk Ranking - Terrorismการจัดการความเสี่ยง

Maplecroft (2011)



Global Risk Ranking - Impactการจัดการความเสี่ยง

Maplecroft (2013)



แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

แนวคิดในการจัดการความเสี่ยงนั้นมีขั้นตอนดังต0อไปนี้
• ต�องเข�าใจถึงสภาพแวดล�อมขององค�กร
• ระบุความเสี่ยงขององค�กร
• วิเคราะห�และทําความเข�าใจความเสี่ยง
• ประเมินความเสี่ยง
• กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง

ซึ่งทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจําเปKนต�องอาศัยความรู�
ความเข�าใจในหลากหลายเรื่องที่จําเปKนในการบริหาร

TheInnovationofRisk.com

ความเข�าใจในหลากหลายเรื่องที่จําเปKนในการบริหาร
จัดการองค�กร ดังนั้นการกําหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงควรจะต�องอาศัยแนวคิดที่รอบด�านของการบริหาร
จัดการและต�องมองปYญหาความเสี่ยงแบบองค�รวม จึง
จะสามารถควบคุมความเสี่ยงให�อยู0ในระดับที่รับได�



แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

การตอบสนองต0อความเสี่ยง
• ระบุแนวทางที่เหมาะสมในการ

ตอบสนองต0อความเสี่ยง
• พิจารณาทางเลือกโดยคํานึงถึง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได� รวมทั้ง
ต�นทุนในการตอบสนองความ
เสี่ยง รวมทั้งประโยชน�ที่จะได�รับ
จากการตอบสนองความเสี่ยง

• การเลือกการตอบสนองต0อความ

TheInnovationofRisk.com

• การเลือกการตอบสนองต0อความ
เสี่ยงนั้นขึ้นอยู0กับผลการประเมิน
ความสึ่ยงและผลประโยชน�
โดยรวมขององค�กร



แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ�การตอบสนองความเสี่ยง
• การยอมรับความเสี่ยง 

(Acceptance)
• การบรรเทาความเสี่ยง 

(Mitigation)
• การโอนความเสี่ยง 

(Transference)
• การหลบเลี่ยงความเสี่ยง 

(Avoidance)
Reduction

TheInnovationofRisk.com

(Avoidance)
ทั้งนี้การตอบสนองความเสี่ยงนั้น
อาจจะมีกลยุทธ�ที่ไม0ใช�ในการ
ควบคุมความเสี่ยงเพียง 4 ประการ
นี้เท0านั้น อาจจะมีกลยุทธ�อื่นๆอีก 
อาทิเช0น การบรรเทาความเสี่ยง 
(Risk Reduction) ซึ่งเปKนการลด
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ� ซึ่งเปKน
ทางเลือกที่เพิ่มขึ้นจากการบรรเทา
ความเสี่ยงซึ่งเปKนการบรรเทา
ผลกระทบ



แนวคิดการจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ�การตอบสนองความเสี่ยง
• การยอมรับความเสี่ยง 

(Acceptance)
• การบรรเทาความเสี่ยง 

(Mitigation)
• การลดโอกาสของความเสี่ยง 

(Reduction)
• การโอนความเสี่ยง 

(Transference)

AVOID
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TheInnovationofRisk.com

(Transference)
• การหลบเลี่ยงความเสี่ยง 

(Avoidance)

ACCEPTREDUCE
M

IT
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แนวคิดการบริหารจัดการที่เปKนการป�องกันความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

ในการจัดการความเสี่ยงนั้น องค�กรจะต�องมีวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อที่
นอกจากจะทําให�สามารถควบคุมความเสี่ยงได�แล�ว ยังจําเปKนต�องป�องกันความ
เสี่ยงด�วย ทั้งนี้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงมีอยู0หลากหลาย
และได�มีการนํามาประยุกต�ใช�กันอย0างกว�างขวางเพื่อที่จะทําให�ไม0เกิดความเสี่ยง
ต0อองค�กร รวมทั้งยังสามารถเพิ่มคุณภาพของการบริหารจัดการได�มากขึ้นกว0าเดิม 
อันจะส0งผลต0อการพัฒนาองค�กรให�มีความก�าวหน�าต0อไปอย0างมีคุณภาพในอนาคต




