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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันโลกกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่มี การเปลี่ ยนแปลงมากมาย ทั้ งในด้ านสั งคม
เศรษฐกิจ การดําเนินธุรกิจ และ รูปแบบการทํางานที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทําให้สภาพแวดล้ อมที่ เราต้ องเผชิ ญในอนาคตมี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้น (Volatile) ไม่ แน่ นอน (Uncertain) ซั บซ้ อน (Complex) และเป็ นไปในทิ ศทางที่
คลุมเครือคาดเดาได้ยาก (Ambiguous) ซึ่งโลกแบบนี้เรียกสั้นๆ ว่า “โลก VUCA” โดยความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นในยุ คนี้ เรี ยกว่ า ความเสี่ ยง
VUCA ซึ่งการตอบสนองและการจัดการความเสี่ยง VUCA จะแตกต่างจากการบริหารความเสี่ ยงแบบปกติ เนื่ องจาก ความเสี่ ยง VUCA
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากภายนอกที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดั งนั้ น บทความนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์ที่จะนําเสนอ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ “ยุค 4.0” และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุค 4.0 รวมทั้ ง แนวทางการบริ หาร
ความเสี่ยงในโลกยุค VUCA โดยแนวทางการบริหารความเสี่ยง VUCA มีหลักการที่สําคัญ คือ การคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ การคิ ดนอก
กรอบ และการร่วมมือกันจากหลายฝ่ายในองค์กร รวมทั้ง ผู้บริหารควรทําการศึกษาหาความรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่ อาจเป็ นความเสี่ ยง
ต่อธุรกิจ และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการกระจายความเสี่ยง หรือ การทําประกันความเสี่ยง เพื่ อลดความสู ญเสี ย
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้ อง เพื่ อความอยู่
รอดขององค์กร โดยสิ่งหนึ่งที่องค์กรสามารถใช้ รั บมื อกั บการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว คื อ การมี ระบบบริ หารความเสี่ ยงองค์ กรที่ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
ค าสาค ัญ : บริหารความเสี่ยง, อุตสาหกรรม 4.0

Abstract
Nowadays, the world is entering the Industrial Revolution 4.0, which is a huge change in the society,
economic, business operations, and pattern of work with more technological uses that make the environment we
face in the future is changing rapidly. There is a high volatility (Volatile), uncertain (Uncertain), complex (Complex)
and it is in a difficult-to-guess direction (Ambiguous) in which this world is called for short "VUCA World" and the
risk that occurs in this world is called “VUCA Risk”. The response and risk management of VUCA risk is different
from normal risk management because the VUCA risk, is the risk associated with a diverse, complex and dynamic
external effects. This article is intended to provide knowledge and understanding about the "Industrial Revolution
4.0", and the transformation of the business in the 4.0 including approaches to risk management guidelines in the
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VUCA world. The risk management of VUCA risk has a major principle is critical thinking, thinking outside the box
and collaboration from many divisions in the organization, as well as executives should study the situations in
which they may be at risk to the business and be prepared to deal with such risks by diversification or risk
assurance to reduce potential losses that will benefit the organization to get ready to cope with the world's
upcoming changes correctly. The one thing that organizations can use to cope with such a change is to have an
effective enterprise risk management system in accordance with the changes in the 4.0.
Keywords: Risk management, Industrial 4.0

บทน า
ทฤษฏีวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์ วิ น ที่ ได้ กล่ าวว่ า “ธรรมชาติ จะเลื อกสรรสิ่ ง มี ชี วิ ตที่ มี การปรั บตั วตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ให้เป็นผู้อยู่รอดต่อไปเท่านั้น” ซึ่งมักจะถูกนํามาเปรียบเที ยบกั บวิ วั ฒนาการของธุ รกิ จหลายๆ ประเภท
โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจเหล่านั้นต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทางธุ รกิ จต่ างๆ (กอบชั ย ฉิ มกุ ล และ
ประพันธ์ วงศ์บางโพ, 2552)
โลกยุคใหม่จะเปลี่ยนไปจากอดีตค่อนข้างมากและเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เราคาดคิดมาก ถึงขนาดมี บางท่ านพู ดว่ า เรากํ าลั ง
อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไวที่ สุ ดในรอบ 5,000 ปี ซึ่ งอาจเรี ยกว่ า New World, New Opportunity, New Business (หนั งสื อพิ มพ์
ประชาชาติธุรกิจ, 2560)
ในโลกยุคใหม่ คําว่า 4.0 ถูกนํามาใช้ อย่ างแพร่ หลาย ไม่ ว่ าจะเป็ นเศรษฐกิ จ การตลาด การลงทุ น เทคโนโลยี คํ าว่ า
“เศรษฐกิจ 4.0” นับได้ว่า มีความสําคัญและเป็นจุดเปลี่ยนของมหากระแสเศรษฐกิ จโลก (Global Mega-Trend) มี ปั จจั ยนานั ปการ
ที่ทําให้การดําเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ และโดยเฉพาะเทคโนโลยี 4.0 ที่ แม้ จะช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพให้ กั บบางธุ ร กิ จที่
ปรับตัวและเรียนรู้รวดเร็วที่นําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ แต่ก็สามารถทําให้บางธุรกิ จที่ ปรั บตั วช้ าต้ องถู กกระทบอย่ างรุ นแรงจนถึ งขั้ น
ล้มละลายได้ (Disrupt) เช่น อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ที่พฤติกรรมของผู้ บริ โภคเปลี่ ยนแปลงไป อุ ตสาหกรรมรถยนต์
แบบเก่าที่ใช้น้ํามันอาจถูกกระทบอย่างรุนแรงจากเทคโนโลยี ไฟฟ้ า (Electric Vehicle: EV) หรื อ ธุ รกิ จบริ การ เช่ น โรงแรม อาจถู ก
แย่งยอดขายจากธุรกิจแบ่งปันห้องให้เช่า ผ่านแพลตฟอร์ ม ต่ าง ๆ เช่ น Airbnb หรื อ TripAdvisor เป็ นต้ น ในขณะที่ ธุ รกิ จสถาบั น
การเงินต่าง ๆ ก็อาจถูกกระทบด้วยการเงินผ่านเทคโนโลยี (Fintech) ใหม่ๆ เช่น การโอนเงิ นผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ทํ าให้ สถาบั น
การเงินต้องทบทวนรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้ สามารถดํ ารงอยู่ ได้ ในยุ ค 4.0 ดั งนั้ น เราต้ องเปลี่ ยนให้ ทั นโลก หลาย
องค์กรมีการทรานส์ฟอร์มองค์กรตนเอง ซึ่งสาระสํ าคั ญจะเน้ นเรื่ อง ออโตเมชั่ น โรบอท บิ๊ กดาต้ า ดิ จิ ทั ล และบริ หารความเสี่ ยง
เพราะยุคนี้ ไม่ใช่ยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นยุคของปลาเร็ วกินปลาทุ กชนิด
การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จในโลกยุคใหม่ผู้บริหารต้องทันสมัย ต้องพร้ อมเรี ยนรู้ ตลอดเวลา และปรั บตั วให้ รวดเร็ ว
สามารถวิเคราะห์ และเชื่อมโยงว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะทางเทคโนโลยี ที่ เกิ ดขึ้ นจะส่ งผลกระทบต่ ออุ ตสาหกรรมของ
ตนเองอย่างไร รู้เท่าทันความเสี่ยง ซึ่งต่างจากอดีตที่พยายามสร้างธุรกิ จให้ ใหญ่ โตเพื่ อให้ เกิ ดการประหยั ดต่ อขนาด (Economy Of
Scale) แต่โลกในอนาคต เราจะต้องใช้หลัก “Economy of Speed” มาแทน หรื อ เร็ วกว่ าได้ เปรี ยบ ฉะนั้ น คนและธุ รกิ จที่ ปรั บตั ว
ตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ได้เร็วกว่าจะได้เปรียบ ซึ่งการจะปรั บตั วได้ เร็ วนั้ นจะต้ องเรี ยนรู้ สิ่ งใหม่ ๆให้ เร็ วเช่ นกั น ดั งแนวคิ ดที่ ว่ า
“Learn Fast , Change Fast” (ปิยศักดิ์ มานะสันต์, 2560)
ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง เริ่มมีความสําคัญตั้งแต่ การเกิดวิกฤติด้านระบบบัญชี และธรรมาภิ บาลในสหรั ฐฯ ซึ่ งเริ่ ม
จากกรณีของ เอ็นรอน (Enron) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 อั นเนื่ องมาจาก การฉ้ อฉลของฝ่ ายบริ หาร
และการตกแต่งบัญชีร่วมกับบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ อาร์เธอร์ แอนเดอร์ สั น (Arthur Andersen) นั้ น เป็ นปั จจั ยสํ าคั ญที่ ทํ าให้
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สหรัฐฯ ต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมาย กฎระเบียบทางการบัญชี รวมทั้ งการกํ าหนดแนวทางการกํ ากั บดู แลกิ จการ (Governance)
ครั้งใหญ่ (นฤมล สอาดโฉม, 2550)
การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นนํามาซึ่งความตื่นตัวขององค์กร รวมทั้งแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสี ยกลุ่ มต่ างๆ ต่ อการบริ หาร
กิจการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการให้มีความมั่นคง รอบคอบ หรื อก็ คือการตระหนั กต่ อความเสี่ ยงต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการ
เติบโตและความยั่งยืนขององค์กรมากขึ้น (นฤมล สอาดโฉม, 2550)
หลังการล่มสลายของธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่อย่าง Enron ตามมาด้ วย WorldCom สภานิ ติบั ญญั ติของสหรั ฐอเมริ กาได้
ผ่านพระราชบัญญัติ Sarbanes-Oxley ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในสหรั ฐอเมริ กา ต้ องให้ ความสํ าคั ญกั บการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร (นฤมล สอาดโฉม, 2550)
ในส่วนของประเทศไทย เริ่มมาให้ความสําคัญเรื่องบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง หลังจากเกิ ดเหตุ การณ์ วิ กฤติ เศรษฐกิ จขึ้ น
ในปี พ.ศ. 2540 นับเป็นบทเรียนของการขาดการบริหารความเสี่ยงในประเทศไทย ซึ่ งความสู ญเสี ยครั้ งนั้ นขยายวงกว้ างไปถึ งภาครั ฐ
และภาคเอกชนในประเทศต่างๆ แถบเอเชียตะวันออก หลายหน่วยงานจึงหันมาให้ความสนใจในเรื่อง การบริ หารความเสี่ ยงองค์ กรมาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลสํารวจของ KPMG International
ในปี พ.ศ. 2559 KPMG International ได้ทําการสํารวจมุมมองของ CEO ทั่วโลก เกี่ ยวกั บความเสี่ ยงที่ บริ ษั ทต้ องเผชิ ญใน
5 อันดับแรก โดยผลการสํารวจพบว่า ความเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ ความเสี่ ยงด้ านความมั่ นคงปลอดภั ยทางไซเบอร์ (Cyber security
risk) รองลงมาคื อ ความเสี่ ยงด้ านการกํ ากั บดู แล (Regulatory risk) ตามมาด้ วย ความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี เกิ ดใหม่ (Emerging
technology risk), ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) และ ความเสี่ ยงด้ านการเมื องโลก (Geopolitical risk) ตามลํ าดั บ (KPMG
International, 2017) ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผลการสํารวจความเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก

ที่ม า: KPMG International. (2017)

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงองค์กรในปัจจุบันไม่ได้เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเช่นในอดีตที่ผ่า นมา
หากแต่เป็นไปเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร (Value Creation) ด้วย ความเสี่ยงมิใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อองค์กรเสมอไป
ความเสี่ยงบางอย่างอาจก่อให้เกิดผลบวกทางการเงิน เพียงแต่ต้องมีมาตรการรองรับ และควบคุมกรณีที่ผลลัพธ์มิได้เป็นไป
ตามคาด กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพย่อมช่วยลดโอกาส หรือ ขนาดความสูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงต่ า งๆ
ช่วยลดความผันผวนของรายได้และส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าขององค์กร (KPMG International, 2017)
นักลงทุนและนักธุรกิจในโลกยุคใหม่จําเป็นจะต้องมี “Agility” คือ ความสามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์แวดล้อม
พร้อมๆกับความคล่องตัว และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรับมือต่อสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยากและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที จําเป็นต้องก้าวทันยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงกับโลกที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านเทคโนโลยี
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และ การสื่อสารที่ไร้พรมแดน การพัฒนาในอัตราเร่งในเรื่องดังกล่าวก็จะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายความสามารถของ
ผู้นํา ในการที่จะนําองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน (KPMG International, 2017)
อย่างไรก็ตาม จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนํ า เสนอ ความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับ “ยุค 4.0” และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุค 4.0 รวมทั้ง แนวทางการบริหารความเสี่ยงในโลกยุค VUCA

ความหมายของ “ยุค 4.0”
อุตสาหกรรม 4.0 หรือ ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือ ชื่อเรียกรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมที่ กํ าลั งนิ ยมในปั จจุ บั นโดย
เป็นการนําสารสนเทศมาประยุ กต์ ผสมผสานกั บเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม โดยประกอบด้ วย cyber-physical system, Internet of
things และ cloud computing โดยอุ ตสาหกรรม 4.0 เป็ นรู ปแบบของการทํ างานอย่ างชาญฉลาด (smart) โดยการนํ าข้ อมู ลที่
หลากหลายมาผสมผสานเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่ นยํ า และทั นเวลา ทั้ งในรู ปแบบการจั ดการ
ด้วยมนุษย์ และการจัดการด้ วยระบบหุ่ นยนต์ อั ตโนมั ติ ตลอดห่ วงโซ่ คุณค่ า ชื่ อเรี ยก "อุ ตสาหกรรม 4.0" มี ที่ มาจากโครงการ
Industries 4.0 ของรัฐบาลประเทศเยอรมนี ในการกําหนดกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาอุ ตสาหกรรมที่ นํ าระบบดิ จิ ตอลเข้ ามาเป็ นแกน
หลักบ่งชี้ถึงการปฏิวัติภาคการผลิต รวมถึงรูปแบบการให้บริการและการใช้ ชี วิ ตของผู้ คนในสั งคมให้ เป็ นรู ปแบบใหม่ โดยเป็ นการ
ผสมผสานกันระหว่างอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับการติดต่อสื่อสารในรู ปแบบเครื อข่ ายเข้ าด้ วยกั น (Cyber-Physical-System) ทํ าให้
การสั่งการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องมือเครื่องจักรทําได้โดยทันที สะดวก ง่ าย และโปร่ งใสตรวจสอบได้ ซึ่ งกระบวนการ
เหล่านี้จะพลิกโฉมการผลิต การทําธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้ คนอย่ างไม่เคยมีมาก่อน (วิกิพีเดีย, 2559)
รูปแบบอุต สาหกรรมที่ผ ่านมา (วิกิพีเดีย, 2559)
ภาพรวมของการนิยามระบบอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ 4.0 ได้แก่
อุตสาหกรรม 1.0 - เป็นระบบอุตสาหกรรมหนักของงานที่ใช้พลังงานไอน้ํา หรือ พลังงานน้ํา
อุตสาหกรรม 2.0 - เป็นระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าเป็นจํานวนมากตามโรงงาน
อุตสาหกรรม 3.0 - เป็นระบบที่มีการนําระบบอัตโนมัติ ทั้งหุ่นยนต์และแขนกลเข้ามาใช้ตามโรงงานแทนที่ แรงงานมนุษย์
อุตสาหกรรม 4.0 – เป็นระบบที่มีการนําการติดต่อสื่อสารของข้อมูลมาประยุกต์ใช้

ภาพที่ 2 รูปแบบการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ม า: พิพัฒน์ เพิ่มผัน. (2561)
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แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 นี้ จะเป็นการบู รณาการโลกของการผลิ ต เข้ ากั บการเชื่ อมต่ อทางเครื อข่ ายในรู ปแบบ “The
Internet of Things (IoT)” คือ การทําให้กระบวนการผลิตสินค้าเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ แม้ กระทั่ งทํ าให้ ตัวสิ นค้ าเองเชื่ อมกั บ
เทคโนโลยีดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น การมีระบบป้อนข้อมูลให้เครื่องจักรสามารถผลิตสิ่งของตามแต่การสั่ง (ออนไลน์) จากผู้ บริ โภคโดยตรง,
การใส่ตัวส่งข้อมูลในเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อประมวลสถิติการใช้และแจ้ง (โดยอัตโนมัติ) กลับไปยังโรงงานเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิ ค, การใช้
คอมพิวเตอร์จิ๋วกินได้ (ขนาดเท่ายาเม็ด) ให้ผู้บริโภคกลืนเข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพในร่างกาย ฯลฯ จะเห็นได้ว่ า แนวคิ ดอุ ตสาหกรรม
4.0 ยังเป็นแนวคิดที่ใหม่มาก หลายอย่างอยู่ในช่วงทดลองและพัฒนา แต่ก็เป็นแนวคิดที่มีศักยภาพที่ จะเปลี่ ยนแปลงทุ กวงการ ตั้ งแต่
แนวทางการบริโภคสินค้าของผู้คนทั่วไป ตลอดจนแนวทางการรักษาทางการแพทย์ (พิพัฒน์ เพิ่มผัน, 2561)
สําหรับประเทศไทยซึ่งต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศ จํ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ ภาครั ฐ
จะต้องให้ความสําคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0 การประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม (Digital Economy) เมื่ อเร็ วๆ นี้ เพื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเข้าสู่ความเป็ นดิ จิ ทั ล เน้ นส่ งเสริ มการขยายการพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานดิ จิ ทั ล และ
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู งให้ ครอบคลุ มทั่ วประเทศ ส่ งเสริ ม E-Commerce, E-Documents และ E-Learning สิ่ งเหล่ านี้
นอกจากจะเป็นการวางพื้นฐานที่สําคัญเพื่อให้ไทยก้าวเป็นผู้ นํ าเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ลในภู มิ ภาคอาเซี ยนแล้ ว ยั งเป็ นการปู ทางรองรั บ
อุตสาหกรรม 4.0 อีกด้วย (พิพัฒน์ เพิ่มผัน, 2561)

การเปลี่ย นแปลงของธุร กิจ ในโลกยุค 4.0
ในบริบทของโลกยุค 4.0 ธุรกิจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งน้ อ ย 6 ด้ า นสํ า คั ญ ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ การ
ดําเนินงานธุรกิจในอนาคต (วิรไท สันติประภพ, 2560)
ด้านแรก เศรษฐกิจเช ิงแบ่งปัน หรือ Sharing Economy จะมีความสําคัญมากขึ้นในโลกยุ คใหม่ ที่ เกิ ดจากพลั งของ
เทคโนโลยี จะเกิดแพลตฟอร์มที่ธุรกิจสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ ที่สําคัญ แพลตฟอร์มเหล่านี้จะทํ าหน้ าที่ เป็ นตั วกลางระหว่ าง
“ผู้ใช้บริการ” กับ “ผู้ให้บริการ” ได้โดยตรงด้วยต้นทุนที่ต่ํามาก ไม่ต้องอาศัยธุรกิจตัวกลางเหมื อนในอดี ต ทํ าให้ ธุ รกิ จตั วกลางต่ างๆ
จะมีบทบาทลดลงมาก แนวคิด Sharing Economy ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ร่ วมกั นโดยไม่ ต้องลงทุ น
เป็นเจ้าของเอง ไม่เก็บทรัพยากรที่มีไว้ใช้คนเดียว ทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น UBER, AirBnB, Alibaba, Facebook
ด้านที่สอง ข อ้ มูลจะเป็นปัจจัยสาค ญ
ั ในการดาเนินธ ุรกิจ และการใช้ข้อมูลอาจจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของธุรกิจในโลก
ดิจิทัล ข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต ความสนใจ และการตัดสินใจของผู้คนได้อย่างละเอียด การใช้ ประโยชน์ จากถั งข้ อมู ล
รายธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า “Big Data” จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการทําธุรกิจได้ ในหลายมิ ติ ไม่ ว่ าจะเป็ น
วางแผนการตลาดเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม การปรับราคาสินค้าตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานในแต่ละช่วงเวลา การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมของเสียในกระบวนการผลิต หรือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างธุรกิจต่างๆ เพื่ อยกระดั บการขายสิ นค้ า ขาย
บริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันในระยะยาว และมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ
ด้านที่สาม ธ ุรกิจจะแข ่งกันเรื่องความรวดเร็ว หรือ Economy of Speed มากข ึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทํา
ให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เทคโนโลยีทําให้กระบวนการตัดสินใจของคนใช้ เวลาสั้ นลงมาก สามารถรั บข้ อมู ลที่ พร้ อมสํ าหรั บ
การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการตัดสินใจซื้ อของผ่าน social commerce หรือ e-commerce หรือแพลตฟอร์มต่างๆ
ด้านที่สี่ อาช ีพ รูปแบบการทางาน และต าแหน่งงานในอนาคตจะเปลี่ยนจากปัจจุบั นมาก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
จะเปลี่ยนโฉมตลาดแรงงาน งาน routine หรืองานที่ทําซ้ําๆ จะถู กแทนที่ ด้วยระบบอั ตโนมั ติ และเมื่ องาน routine ค่ อยๆ หมดไป
จะเหลือแต่งานที่ระบบอัตโนมัติทดแทนยาก โดยแรงงานกลุ่มที่มี soft skill สูง เช่ น มี ทั กษะการสื่ อสาร การทํ างานเป็ นที ม มี ภาวะ
ผู้นํา มีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ขณะที่ เทคโนโลยี และ Big Data ทํ าให้ ความต้ องการแรงงานที่ มี ความ
เชี่ยวชาญด้าน ICT การคํานวณ และประมวลผลมากขึ้นด้ วยเช่นกั น
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ด้านที่หา้ โครงสร้างประชากรในหลายประเทศกาลังเปลี่ย นไปสู่ “สัง ค มผู้สูง อายุ” โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว และรวมถึงประเทศจีนและไทย สําหรับการดําเนินธุรกิจนั้น แรงงานจะหายากขึ้นและค่าจ้างจะปรับสูง ขึ้ น ยิ่ ง
ส่งผลให้การใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนเกิดได้เร็วขึ้น
ด้านที่หก กฎเกณฑ์ กติกา หลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงตามบรรทัดฐานของโลกยุค ใหม่ ภายใต้บริบทโลกใหม่ที่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทําให้เส้นแบ่งพรมแดนสําคัญลดลง รวมทั้งโซเชียลมีเดี ยทํ าให้ ข้ อมู ลข่ าวสารในโลกส่ งถึ งกั นรวดเร็ ว
มากขึ้น ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที และความคาดหวังของคนในสั งคมสู งขึ้ นเป็ นลํ าดั บ เทคโนโลยี ยั งทํ าให้ เกิ ดความโปร่ งใสในการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และจะถูกตรวจสอบได้ โดยง่ าย กฎเกณฑ์ กติ กา และมาตรฐานหลายอย่ างจะต้ องเปลี่ ยนแปลงตาม
บรรทัดฐานของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน หรือ ธรรมาภิบาล
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในโลกยุค 4.0 เป็นยุคที่องค์กรจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่มีผลต่อการดํ าเนิ นธุ รกิ จตามที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่ อความอยู่ รอดขององค์ กร โดยสิ่ งหนึ่ งที่
องค์กรสามารถใช้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การมีระบบบริ หารความเสี่ ยงองค์ กรที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้ องกั บการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 โดยในโลกยุค 4.0 ระยะหลังๆ จะพบคําว่า VUCA ในบริบทของด้านการบริหารเสี่ยงองค์ กรและกลยุ ทธ์ มากขึ้ น
ก็จะแปลความได้ว่า การบริหาร หรือ การดําเนินงานขององค์กรในปั จจุ บั นอยู่ ในบริ บท หรื อ สภาวะแวดล้ อมที่ ทั้ งเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (Volatility) มีความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ (Uncertainty) มีความสลับซับซ้อนของปัจจัยแวดล้ อมต่ างๆ (Complexity) และ
ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนของปัจจัยต่างๆ (Ambiguity) ซึ่งสอดคล้องกับในปัจจุบันที่เรากําลังก้าวเข้ าสู่ “โลกยุ คใหม่ ” หรื อ ที่ เรี ยกว่ า
“โลกยุค 4.0” ซึ่งเป็นโลกที่เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด โลกซึ่งมีมิติความสัมพันธ์ และปั ญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หรือ แม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีความซับซ้อนมากขึ้ น มี การเชื่ อมต่ อ
ระหว่างกันย้อนกลับไปมาจนเกือบจะเรียกได้ว่าไร้เส้นแบ่งที่ชัดเจน และขับเคลื่อนอยู่ บนพลั งของเทคโนโลยี ที่ มี ความรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว ทําให้สภาพแวดล้อมที่เราต้องเผชิญในอนาคตจะเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว มี แนวโน้ มผั นผวน
สูงขึ้น (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน (Complex) และเป็นไปในทิศทางที่คลุมเครือคาดเดาได้ ยาก (Ambiguous) ต่ างจาก
โลกที่เราเคยคุ้นชิน ซึ่งโลกแบบนี้เรียกสั้นๆ ว่า “โลก VUCA” บริบทใหม่ของโลกแบบ VUCA นี้ เป็ นบริ บทของโลกที่ เราต้ องมองแบบ
เข้าใจและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น (วิรไท สันติประภพ, 2560)

หลัก การของ VUCA
VUCA เป็นตัวย่อของความไม่แน่นอน 4 ด้าน ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้ อมในสถานการณ์ สงคราม หรื อ หลั งสงครามเสร็ จสิ้ น
โดยต้นกําเนิดของศัพท์นี้ คือ วิทยาลัยทางทหารของสหรั ฐ (US Amy War College) ที่ ใช้ อธิ บายโลกที่ ผั นผวนและคาดเดายากหลั ง
การสิ้นสุดของสงครามเย็นช่วงหลังปี พ.ศ.2533 ซึ่งภายหลังคําศัพท์นี้ถูกใช้ในบริบทของการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงเชิ งกลยุ ทธ์ ทาง
ธุรกิจ โดยตัวย่อทั้งสี่คํามีคําจัดความดังนี้ (ปิยศักดิ์ มานะสันต์, 2560)
V ย่อมาจาก Volatility หรือ ความผันผวน ซึ่งส่วนใหญ่จะวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหนึ่งๆ หลังเหตุการณ์นั้นเกิ ดขี้
นเทียบกับก่อนเกิด ซึ่งสถานการณ์ที่นําไปสู่ความผันผวนนี้ มักเป็นเหตุการณ์ที่ผู้บริหารมีความรู้และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ระดั บหนึ่ ง (แต่
อาจคาดการณ์ผิด)
U ย่อมาจาก Uncertainty หรือ ความไม่ แน่ นอน ซึ่ งมั กเป็ นผลกระทบหลั งเกิ ดเหตุ การณ์ สํ าคั ญที่ อาจเป็ นสิ่ งใหม่ ที่
ผู้บริหารไม่สามารถคาดการณ์ได้ดีนัก แม้พอจะมีความรู้ในสถานการณ์เหล่านั้นก็ ตาม
C ย่อมาจาก Complexity หรือ ความซับซ้อน อันเป็นผลจากการที่ผลลั พธ์ ของเหตุ การณ์ หนึ่ งๆที่ มี ปั จจั ยส่ งผลกระทบ
จํานวนมาก ขณะที่ปัจจัยเหล่านั้นต่างมีความสัมพันธ์กันเองเช่นกัน
A ย่อมาจาก Ambiguity หรือ ความคลุมเครือ ซึ่งเกิดจากการที่ ปั จจั ยที่ กํ าหนดผลลั พธ์ ในเหตุ การณ์ หนึ่ ง ๆ นั้ นมี ความ
คลุมเครือและยังเป็นปริ ศนา
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สาเหตุสาคัญ ของ VUCA
ในบริบทของโลกปัจจุบัน เห็นว่าความเสี่ยง VUCA มีสาเหตุสําคัญ 4 ประการ (ปิยศักดิ์ มานะสันต์, 2560)
1. ทิศทางเศรษฐกิจปัจจุบันที่เป็นลั กษณะ New Normal อันได้แก่ เศรษฐกิจที่โตต่ํา การค้าโลกที่ลดน้ อยลง โภคภัณฑ์
ที่มีราคาลดต่ําลง และผลตอบแทนการลงทุ นที่มีความผันผวนสูง
2. ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ผ่านมา และการเปิ ดเสรี ต่างๆ ทํ าให้ เกิ ดผู้
ชนะ (ส่วนใหญ่คือคนรวยในประเทศเจริญแล้ ว และชนชั้นกลางในตลาดเกิ ดใหม่) และผู้แพ้รายใหม่ (ชนชั้นกลางในประเทศเจริญแล้ ว)
3. กระแสเทคโนโลยีที่พลิกโฉมโลก (Disruptive Technology) อั นจะนํ าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงในการดํ าเนิ นธุ รกิ จและ
การใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่ อน เช่น เครื่องมือพกพา สื่อสังคมออนไลน์ การเงินระบบดิจิตอล (Fintech) เป็นต้น
4. สภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น ภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงรุงแรงมากขึ้น ปั ญหาโลกร้ อน รวมทั้ งภั ยธรรมชาติ อื่ นๆที่
รุนแรงขึ้น เป็นต้น
ทั้ง 4 สาเหตุนี้ นําไปสู่ความเสี่ยงของเหตุการณ์แบบ VUCA ที่คาดเดาและบริหารจัดการยาก ดั งนั้ น จากสถานการณ์ โลกใน
ยุคปัจจุบันซึ่งเป็นโลกยุค 4.0 ที่โลกมีการเชื่อมโยงระหว่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผันผวน และซั บซ้ อน หรื อ ที่ เราเรี ยกว่ า
โลก VUCA นั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ เรียกว่า ความเสี่ยง VUCA ซึ่งการตอบสนองและการจั ดการความเสี่ยง VUCA มีดังนี้

การตอบสนองต่อ ความเสี่ย ง VUCA
โดยทั่วไปการตอบสนองต่อความเสี่ยง มี 4 วิธีการ (Robert R. Moeller, 2011)
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ยง หรือ หยุดการกระทําที่ก่อให้ เ กิ ดความเสี่ ย ง
เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยง หรือ หยุดการทํางานในส่วนนั้น และอาจใช้การ outsource แทน
2. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การลดโอกาสที่จะเกิด หรือ ลดผลกระทบ หรือ ลดทั้งสองส่วน โดย
การจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือ ค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
3. การโอนถ่ายความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การลดโอกาสที่จะเกิด หรือ ลดผลกระทบ หรือ ลดทั้ ง สองส่ ว น
โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทําประกันต่างๆ
4. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การไม่ต้องทําสิ่งใดเพิ่มเติม เนื่องจาก มีความเห็นว่า ความ
เสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และ ผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย
แต่สําหรับความเสี่ยง VUCA ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกั บผลกระทบจากภายนอกที่ มี ความหลากหลายและซั บซ้ อน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การตอบสนองต่อความเสี่ยงประเภทนี้ จะต้องใช้การวางแผนเตรี ยมรั บมื อกั บเหตุ การณ์ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นอย่ าง
รอบคอบ รวมถึงอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วยเสียด้วยเช่นกัน (Foo See Liang, Lex Lee, Cheng Nam Sang, 2016)
ด้วยเหตุนี้ วิธีการบริหารความเสี่ยงแบบปกติ ตามคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์กร อาจจะไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ตอบสนองกับความเสี่ยง VUCA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก การตอบสนองและผลของความเสี่ยง VUCA ขึ้ น อยู่ กั บ
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้ ในหลายๆกรณี องค์กรอาจจะต้องใช้วิธี “ลองผิดลองถูก” เพื่อ
ใช้จัดการกับความเสี่ยง VUCA และจากผลของความไม่แน่นอนของความเสี่ ย ง VUCA ทํ า ให้ บ ริ ษั ท จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก าร
พิจารณาความเสี่ยงอันดับรองลงมา ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ มีความเกี่ยวเนื่อง หรือ เป็นผลกระทบที่มาจากความเสี่ยงในขั้นแรก
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การใช้น้ําทะเลในการลดความร้อนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima ซึ่งสามารถใช้ลดความเสี่ยงจาก
ปัญหาความร้อนได้ แต่เราก็ต้องคํานึงถึงความเสี่ยง หรือ ผลกระทบที่จะตามมาอย่างมหาศาลจากมลพิษกัมมันตภาพรังสีที่
จะถูกปล่อยลงสู่ทะเลด้วย (Foo See Liang, Lex Lee, Cheng Nam Sang, 2016)
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ดังนั้น การตอบสนองต่อความเสี่ยง VUCA จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นถึงความเป็นจริ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น ในองค์ ก ร ซึ่ ง
บางครั้งการควบคุมความเสี่ยงก็ถูกจํากัดด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ดังนั้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดนอกกรอบ
จากการร่วมมือกันจากหลายคน หลายฝ่าย จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความเสี่ ย ง VUCA ได้ (Foo See Liang, Lex
Lee, Cheng Nam Sang, 2016)
อย่างไรก็ตาม แนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ความเสี่ยง VUCA ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่พบในยุค 4.0 เพื่อ
ผ่อนหนักให้เป็นเบา มีแนวทางดังนี้

แนวทางการบริห ารจัดการสถานการณ์ค วามเสี่ย ง VUCA (ปิยศักดิ์ มานะสันต์, 2560)
1. ผู้บริหารควรหมั่นทําการศึกษาหาความรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเป็นความเสี่ ย งต่ อ เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ
รวมถึงการคาดการณ์ผลต่อธุรกิจ หรือ การลงทุนในกรณี ต่างๆ (Scenario Analysis) ซึ่ งการทํ า Scenario Planning เป็ นการวางแผน
โดยอาศัยกระบวนการระดมสมองจากหลากหลายมุมมอง (interdisciplinary) เพื่ อจํ าลองเหตุ การณ์ สมมุ ติที่ เป็ นไปได้ ในหลายกรณี
ขึ้นมา โดยวิธีการนี้จะช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับความไม่ แน่ นอนต่ างๆ ได้ ดีขึ้ น ขณะที่ นั กเศรษฐศาสตร์ เริ่ ม
ตระหนักว่า ความรู้แบบเดิมๆ และเครื่องมือประมาณการเศรษฐกิจล้วนอิงกับข้อมูลในอดี ต อาจไม่ เพี ยงพอที่ จะทํ าความเข้ าใจและ
คาดการณ์แนวโน้มในโลกยุคใหม่
2. ผู้บริหารควรมีการเตรียมพร้อมในเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้ งแผนฉุ กเฉิ นรองรั บในกรณี ต่างๆ ที่ คาดการณ์
ข้างต้น โดยในการบริหารจัดการธุรกิจรวมถึงการลงทุน จะต้องมี การวางแผนฉุ กเฉิ นรั บมื อ เพื่ อความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จ (Business
Contingency Plan: BCP)
3. ผู้บริหารควรกระจายความเสี่ยง (Diversification) ไม่ควรปักใจเชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็ นดั งที่ คาดการณ์ ไว้ 100 % โดยไม่
มีการเตรียมแผนฉุกเฉินอื่นรองรับ หากเหตุการณ์มิได้เป็นดังคาด
4. ถ้าเหตุการณ์กรณีเลวร้ายนั้นรุนแรงต่ อความอยู่ รอดของธุ รกิ จ ผู้ บริ หารอาจจํ าเป็ นต้ องทํ าการประกั นความเสี่ ยง
(Insurance) เพื่อลดโอกาสสูญเสีย หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานทุ กระดั บในองค์ กร เพราะ การบริ หาร
ความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่ การกํ าหนดกลยุ ทธ์ ด้ วยการมองภาพรวมทั้ งหมดขององค์ กร โดยคํ านึ งถึ ง
เหตุการณ์ หรือ ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมู ลค่ ารวมขององค์ กร แล้ วกํ าหนดแผนการจั ดการความเสี่ ยง เพื่ อให้ ความ
เสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่ ยอมรับและจั ดการได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างหลักประกันว่าองค์ กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ ตั้งไว้
การวางระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร จึงต้องคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงจากทั้งภายใน และภายนอก ที่ สามารถส่ งผลกระทบต่ อ
การสร้าง หรือ รั กษามู ลค่ าขององค์ กร ในบริ บทของการกํ าหนดวิ สั ยทั ศน์ (Vision) พั นธกิ จ (Mission) กลยุ ทธ์ (Strategy) และ
เป้าหมาย (Goal) ในการบริหารองค์กร วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ ยงองค์ กร จึ งควรมี ความสอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ องค์ กร
นอกจากนั้น กลยุทธ์องค์กรควรส่งเสริมการสื่ อสารภายในองค์ กรเพื่อเป็นเครื่ องช่ วยผลักดันให้ องค์ กรไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ประโยชน์จ ากการบริห ารความเสี่ย ง (มโนชัย สุดจิตร, 2560)
1. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มการไขว้
คว้าโอกาส เพื่อสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นในองค์กร โดยจะพิจารณามุมมองเชิงบวกและลบอย่างสมเหตุสมผล ทําให้เกิดความ
มั่นใจเพื่อตัดสินใจเชิงรุก เพื่อออกผลิตภัณฑ์บริการแก่ลูกค้าได้ก่อนคู่แข่ง
2. สามารถระบุและจัดการความเสี่ยง ได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพราะพฤติ กรรมของปั จจั ยเสี่ ยง ไม่ ได้ กระทบต่ อ
ส่วนงานใดส่วนหนึ่ง หรือ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น แต่จะกระทบเป็ นมุ มกว้ าง และเป็ นลู กโซ่ การรู้ และเข้ าใจพฤติ กรรมที่
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เกิดขึ้นจะช่วยทราบสาเหตุและจัดการที่ต้นเหตุ (root clause) ที่แท้จริ ง ทํ าให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพการจั ดการได้ มากกว่ าการบริ หาร
ความเสี่ยงในรูปแบบเดิม
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิผล ลดผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ ไม่ คาดหวั ง(Unexpected events) จากการมี ประสิ ทธิ ภาพใน
การระบุและประเมินระดับความเสี่ยงได้ถูกต้องแม่นยําขึ้น นําไปสู่การตอบสนองและตั ดสิ นใจที่ มี ความสมเหตุ สมผลมากขึ้ น ทํ าให้
ลด หรือ ควบคุมความสูญเสีย จากเหตุการณ์ไม่คาดหวัง ลดค่าใช้จ่ายในการควบคุ มกิ จกรรมที่ ไม่ ควรจะควบคุ ม และเพิ่ มกํ าไรจาก
การมีมาตรการเชิงรุก หรือ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เสนอลูกค้าจากการไขว้ คว้าโอกาสต่างๆ
4. ช่วยลดการดําเนินงานที่จะเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย เนื่องจาก จะมี การควบคุ ม ป้ องกั น เหตุ การณ์ ที่ ไม่ คาดหวั งได้ ทํ า
ให้การดําเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการคาดหมาย โดยไม่จําเป็นต้องขจัดปัจจัยเสี่ยงให้ หมดไป แต่ จะเปิ ดความเสี่ ยงและควบคุ มความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกันจะแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจให้มากที่ สุด
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน จากการลดต้นทุนในการจัดการความเสี่ ยงได้ จากการระบุ การตอบสนองความ
เสี่ยง ตามลําดับก่อนหลัง และเลือกวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการจั ดการที่ ต้นเหตุ ของความเสี่ ยง ล้ วนทํ าให้ การจั ดสรรทรั พยากร
การจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ทําให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว โดยเฉพาะการปรั บตั วในระยะยาว และไม่ เพี ยงแต่ เพื่ อให้ องค์ กรอยู่ รอด
เท่านั้น ยังช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤติที่ภั ยคุ กคามสําคัญ (crisis) ด้วย

บทสรุป
ในปัจจุบันโลกธุรกิจและการลงทุน มีปัจจัยนานัปการที่ทําให้การดําเนิ นธุ รกิ จและการลงทุ นไม่ เป็ นไปตามที่ วางแผนไว้
โดยเฉพาะในโลกยุค 4.0 ที่เต็มไปด้วยปัจจัยที่คาดเดายาก และปัจจัยเปลี่ยนแปลงรอบด้าน รวมถึ งมี ปั จจั ยที่ คาดไม่ ถึ ง รวมทั้ งปั จจั ย
ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น เหตุการณ์ Brexit และ การเลื อกตั้ งประธานาธิ บดี ของสหรั ฐ ซึ่ งมี ผลต่ อกลยุ ทธ์ ทางการค้ าทั่ วโลก
รวมทั้ง เหตุการณ์ภายในประเทศ, กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ล้ วนแต่ เป็ นปั จจั ยที่ ทํ าให้ สภาพแวดล้ อม
ในการดําเนินธุรกิจมีความไม่แน่นอนและซับซ้อนมากขึ้น เราจึ งนิ ยามโลกที่ มี ความผั นผวน ความไม่ แน่ นอน ความซั บซ้ อน และ
ความคลุมเครือ เหมือนในปัจจุบันว่า โลก VUCA (Volatility Uncertainty Complexity และ Ambiguity)
เป็นที่ทราบกันดีว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ดําเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้ อม หรื อ สภาวการณ์ ที่ ไม่ แน่ นอน ซึ่ งความ
ไม่แน่นอนทางกิจกรรมนี้เองที่เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคื อ อาจก่ อให้ เกิ ดผลลั พธ์ ในเชิ งบวก ซึ่ งถื อเป็ นโอกาส (Opportunity)
หรือ ในเชิงลบซึ่งถือเป็ นความเสี่ ยง (Risk) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ เกิ ดจากการรวมตั วกั นของข้ อจํ ากั ด (Constraint) และความไม่ แน่ นอน
(Uncertainty) อย่างไรก็ดี “ความเสี่ยง” มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเชี่ยวชาญ และอาชี พของผู้ ให้ คําจํ ากั ดความ ซึ่ ง
หมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ต่ างมี มุ มมองและให้ ความหมาย
ของคําว่า “ความเสี่ยง” แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้บริหารยุคใหม่ จึ งจํ าเป็ นต้ องมี ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บความเสี่ ยงในด้ านต่ าง ๆ และ
สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดกลยุ ทธ์ องค์ กร หรื อ กํ าหนดระดั บความเสี่ ยงที่ เหมาะสมที่ องค์ กรสามารถยอมรั บได้
นอกจากนั้น การบริหารความเสี่ ยงขององค์กรจําเป็ นจะต้ องทํ าควบคู่กั บการกํ ากับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิ ภาพด้ วย
ในบริบทโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นโลกที่เรียกว่า โลก VUCA ที่มีความผันผวนมากขึ้ น ไม่ แน่ นอน ซั บซ้ อน ยากที่ จะ
คาดเดา จําเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสําคัญต่ อ “การสร้ างภู มิ คุ้มกั น” ธุ รกิ จจํ าเป็ นต้ องมี ทั กษะและความสามารถในการ
บริหารจัดการความผันผวน และความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนั่นก็คือ การมีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ ดี และครอบคลุ ม ในทุ ก
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการสถานการณ์ความเสี่ยง VUCA ซึ่งผู้ บริ หารควรหมั่ นทํ าการศึ กษาหาความรู้ ถึ งสถานการณ์
ต่างๆ ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจ รวมถึ งการคาดการณ์ ผลกระทบต่ อธุ รกิ จ หรื อ การลงทุ นในกรณี ต่างๆ (Scenario Analysis)
และมีการเตรียมพร้อมในเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว รวมถึง ควรมี การกระจายความเสี่ ยง (Diversification) และอาจจํ าเป็ นต้ องทํ าการ
ประกันความเสี่ยง (Insurance) เพื่อลดโอกาสสูญเสียหากเหตุ การณ์นั้นเกิดขึ้น
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การสร้างภูมิคุ้มกันที่สําคัญมาก คือ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ หรือ strategic risks หนึ่งในความเสี่ยงเชิงกล
ยุทธ์ของโลกยุคใหม่ คือ การไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (business model) ได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในโลกยุคใหม่นี้ การยึดติดกับความสําเร็จในอดีต ก็นับว่าเป็นความเสี่ยงเชิงกล
ยุทธ์ที่ต้องระมัดระวัง เราเห็นบทเรียนของหลายบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องล้มไปเพราะปรับตัวไม่ทัน ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีความคล่องตัว (agility) มีกรอบความคิดที่ยืดหยุ่น เป็นภูมิคุ้มกันที่จําเป็นสําหรับธุรกิจในโลกยุคใหม่
จากบทความทางวิชาการที่ได้นําเสนอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในบริบทใหม่ ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเห็นว่า
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายใต้บริบทโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกประเทศ ทุกธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็ก
หรือใหญ่ และเราทุกคนต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย ที่สําคัญเมื่อวิถีของโลกเปลี่ยนไปและไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิม
แล้ว ความเสี่ยงที่สําคัญที่สุด คือ การไม่ปรับตัว หรือ ไม่พร้อมที่จะปรับตัวได้อย่างเท่าทัน เราเห็นหลายตัวอย่างธุรกิจระดับโลกที่
เคยเป็นผู้นําต้องเสียส่วนแบ่งตลาดไปเพราะปรับตัวไม่ทัน บางบริษัทถึงกับต้องปิดกิจการลง หลายๆ แบรนด์สินค้าหายไปจาก
ความนิยมของผู้บริโภค หรือ ถูกทดแทนที่ด้วยแบรนด์ใหม่ๆ ดังนั้น การมีระบบกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
ที่ครอบคลุมในทุกด้าน จะช่วยให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
และปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
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