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บทค ัดย่อ  

 ในปัจจุบันโลกกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ท่ีเรียกว่า ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากมาย ท้ังในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การดําเนินธุรกิจ และ รูปแบบการทํางานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ทําให้สภาพแวดล้อมท่ีเราต้องเผชิญในอนาคตมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มผันผวนสูงข้ึน (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน (Complex) และเป็นไปในทิศทางท่ี
คลุมเครือคาดเดาได้ยาก (Ambiguous) ซ่ึงโลกแบบนี้เรียกส้ันๆ ว่า “โลก VUCA” โดยความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในยุคนี้  เรียกว่า ความเส่ียง 
VUCA ซ่ึงการตอบสนองและการจัดการความเส่ียง VUCA จะแตกต่างจากการบริหารความเส่ียงแบบปกติ เนื่องจาก ความเส่ียง VUCA 
เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบจากภายนอกท่ีมีความหลากหลาย ซับซ้อน และ เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะนําเสนอ ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ “ยุค 4.0” และการเปล่ียนแปลงของธุรกิจในยุค 4.0 รวมท้ังแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงในโลกยุค VUCA  โดยแนวทางการบริหารความเส่ียง VUCA มีหลักการท่ีสําคัญ คือ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ การคิดนอก
กรอบ และการร่วมมือกันจากหลายฝ่ายในองค์กร รวมท้ัง ผู้บริหารควรทําการศึกษาหาความรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเป็นความเส่ียง
ต่อธุรกิจ และเตรียมพร้อมรับมือกับความเส่ียงดังกล่าว โดยมีการกระจายความเส่ียง หรือ การทําประกันความเส่ียง เพื่อลดความสูญเสีย
ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีกําลังจะเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง เพื่อความอยู่
รอดขององค์กร โดยส่ิงหนึ่งท่ีองค์กรสามารถใช้รับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว คือ การมีระบบบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุค 4.0 
 

ค  าส าค ัญ : บริหารความเส่ียง, 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 
 ทฤษฏีวิวัฒนาการส่ิงมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน ท่ีได้กล่าวว่า “ธรรมชาติจะเลือกสรรส่ิงมีชีวิตท่ีมีการปรับตัวตามการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม ให้เป็นผู้อยู่รอดต่อไปเท่านั้น” ซ่ึงมักจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับวิวัฒนาการของธุรกิจหลายๆ ประเภท 
โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจเหล่านั้นต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ (กอบชัย ฉิมกุล และ 
ประพันธ์ วงศ์บางโพ, 2552) 
 โลกยุคใหม่จะเปล่ียนไปจากอดีตค่อนข้างมากและเปล่ียนแปลงเร็วกว่าท่ีเราคาดคิดมาก ถึงขนาดมีบางท่านพูดว่า เรากําลัง
อยู่ในโลกท่ีเปล่ียนแปลงไวท่ีสุดในรอบ 5,000 ปี ซ่ึงอาจเรียกว่า New World, New Opportunity, New Business (หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ, 2560) 

ในโลกยุคใหม่ คําว่า 4.0 ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การตลาด การลงทุน เทคโนโลยี คําว่า 
“เศรษฐกิจ 4.0” นับได้ว่า มีความสําคัญและเป็นจุดเปล่ียนของมหากระแสเศรษฐกิจโลก (Global Mega-Trend) มีปัจจัยนานัปการ
ท่ีทําให้การดําเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ และโดยเฉพาะเทคโนโลยี 4.0 ท่ีแม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบางธุรกิจท่ี
ปรับตัวและเรียนรู้รวดเร็วท่ีนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ แต่ก็สามารถทําให้บางธุรกิจท่ีปรับตัวช้าต้องถูกกระทบอย่างรุนแรงจนถึงข้ัน
ล้มละลายได้ (Disrupt) เช่น อุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือโทรทัศน์ท่ีพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป อุตสาหกรรมรถยนต์
แบบเก่าท่ีใช้น้ํามันอาจถูกกระทบอย่างรุนแรงจากเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) หรือ ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม อาจถูก
แย่งยอดขายจากธุรกิจแบ่งปันห้องให้เช่า ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Airbnb หรือ TripAdvisor เป็นต้น ในขณะท่ีธุรกิจสถาบัน
การเงินต่าง ๆ  ก็อาจถูกกระทบด้วยการเงินผ่านเทคโนโลยี (Fintech) ใหม่ๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้สถาบัน
การเงินต้องทบทวนรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถดํารงอยู่ได้ในยุค 4.0  ดังนั้น เราต้องเปล่ียนให้ทันโลก หลาย
องค์กรมีการทรานส์ฟอร์มองค์กรตนเอง ซ่ึงสาระสําคัญจะเน้นเร่ือง ออโตเมช่ัน โรบอท บ๊ิกดาต้า ดิจิทัล และบริหารความเส่ียง 
เพราะยุคนี้ ไม่ใช่ยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นยุคของปลาเร็วกินปลาทุกชนิด  
 การท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จในโลกยุคใหม่ผู้บริหารต้องทันสมัย ต้องพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา และปรับตัวให้รวดเร็ว 
สามารถวิเคราะห์ และเช่ือมโยงว่าการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของ
ตนเองอย่างไร  รู้เท่าทันความเส่ียง ซ่ึงต่างจากอดีตท่ีพยายามสร้างธุรกิจให้ใหญ่โตเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy Of 
Scale) แต่โลกในอนาคต เราจะต้องใช้หลัก “Economy of Speed” มาแทน หรือ เร็วกว่าได้เปรียบ ฉะนั้น คนและธุรกิจท่ีปรับตัว
ตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ได้เร็วกว่าจะได้เปรียบ ซ่ึงการจะปรับตัวได้เร็วนั้นจะต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆให้เร็วเช่นกัน ดังแนวคิดท่ีว่า 
“Learn Fast , Change Fast” (ปิยศักด์ิ มานะสันต์, 2560)   

ในส่วนของการบริหารความเส่ียง เร่ิมมีความสําคัญต้ังแต่ การเกิดวิกฤติด้านระบบบัญชีและธรรมาภิบาลในสหรัฐฯ ซ่ึงเร่ิม
จากกรณีของ เอ็นรอน (Enron) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 อันเนื่องมาจาก การฉ้อฉลของฝ่ายบริหาร 
และการตกแต่งบัญชีร่วมกับบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน (Arthur Andersen) นั้น เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้
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สหรัฐฯ ต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมาย กฎระเบียบทางการบัญชี รวมท้ังการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการ (Governance) 
คร้ังใหญ่ (นฤมล สอาดโฉม, 2550) 

การเปล่ียนแปลงคร้ังนั้นนํามาซ่ึงความต่ืนตัวขององค์กร รวมท้ังแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ต่อการบริหาร
กิจการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการให้มีความมั่นคง รอบคอบ หรือก็คือการตระหนักต่อความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
เติบโตและความย่ังยืนขององค์กรมากข้ึน (นฤมล สอาดโฉม, 2550) 

หลังการล่มสลายของธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่อย่าง Enron ตามมาด้วย WorldCom สภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาได้
ผ่านพระราชบัญญัติ Sarbanes-Oxley ในปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ต้องให้ความสําคัญกับการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงองค์กร (นฤมล สอาดโฉม, 2550) 

ในส่วนของประเทศไทย เร่ิมมาให้ความสําคัญเร่ืองบริหารความเส่ียงอย่างจริงจัง หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2540 นับเป็นบทเรียนของการขาดการบริหารความเส่ียงในประเทศไทย ซ่ึงความสูญเสียคร้ังนั้นขยายวงกว้างไปถึงภาครัฐ
และภาคเอกชนในประเทศต่างๆ แถบเอเชียตะวันออก หลายหน่วยงานจึงหันมาให้ความสนใจในเร่ือง การบริหารความเส่ียงองค์กรมาก
ข้ึน ดังจะเห็นได้จากผลสํารวจของ KPMG International 

ในปี พ.ศ. 2559 KPMG International ได้ทําการสํารวจมุมมองของ CEO ท่ัวโลก เก่ียวกับความเส่ียงท่ีบริษัทต้องเผชิญใน 
5 อันดับแรก โดยผลการสํารวจพบว่า ความเส่ียงท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  (Cyber security 
risk) รองลงมาคือ ความเส่ียงด้านการกํากับดูแล (Regulatory risk) ตามมาด้วย ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging 
technology risk), ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) และ ความเส่ียงด้านการเมืองโลก (Geopolitical risk) ตามลําดับ (KPMG 
International, 2017) ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1  ผลการสํารวจความเส่ียงท่ีพบมากท่ีสุด 5 อันดับแรก      ที่มา:  KPMG International. (2017) 

 

 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงองค์กรในปัจจุบันไม่ได้เป็นไปเพื่อลดความเส่ียงอย่างเช่นในอดีตท่ีผ่านมา 
หากแต่เป็นไปเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร (Value Creation) ด้วย ความเส่ียงมิใช่ส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลร้ายต่อองค์กรเสมอไป 
ความเส่ียงบางอย่างอาจก่อให้เกิดผลบวกทางการเงิน เพียงแต่ต้องมีมาตรการรองรับ และควบคุมกรณีท่ีผลลัพธ์มิได้เป็นไป
ตามคาด กล่าวคือ การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพย่อมช่วยลดโอกาส หรือ ขนาดความสูญเสียจากปัจจัยเส่ียง ต่างๆ 
ช่วยลดความผันผวนของรายได้และส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าขององค์กร (KPMG International, 2017) 
 นักลงทุนและนกัธุรกิจในโลกยุคใหม่จําเป็นจะต้องมี “Agility” คือ ความสามารถท่ีจะเข้าใจสถานการณ์แวดล้อม 
พร้อมๆกับความคล่องตัว และสามารถปรับเปล่ียนแผนการรับมือต่อสถานการณ์ท่ีคาดเดาได้ยากและเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
และทันท่วงที จําเป็นต้องก้าวทันยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียงกับโลกท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ท้ังด้านเทคโนโลยี 
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และ การส่ือสารท่ีไร้พรมแดน  การพฒันาในอัตราเร่งในเร่ืองดังกล่าวก็จะกลายเป็นปัจจัยเส่ียงและความท้าทายความสามารถของ
ผู้นํา ในการท่ีจะนําองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสมดุล มั่นคง และย่ังยืน (KPMG International, 2017) 
 อย่างไรก็ตาม จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา บทความนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะนําเสนอ ความ รู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับ “ยุค 4.0” และการเปล่ียนแปลงของธุรกิจในยุค 4.0  รวมท้ัง แนวทางการบริหารความเส่ียงในโลกยุค VUCA   
 

ความหมายของ “ยุค  4.0” 

 อุตสาหกรรม 4.0 หรือ ปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 คือ ช่ือเรียกรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมท่ีกําลังนิยมในปัจจุบันโดย
เป็นการนําสารสนเทศมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยประกอบด้วย cyber-physical system, Internet of 
things และ cloud computing โดยอุตสาหกรรม 4.0 เป็นรูปแบบของการทํางานอย่างชาญฉลาด (smart) โดยการนําข้อมูลท่ี
หลากหลายมาผสมผสานเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา และทันเวลา ท้ังในรูปแบบการจัดการ
ด้วยมนุษย์ และการจัดการด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ช่ือเรียก "อุตสาหกรรม 4.0" มี ท่ีมาจากโครงการ 
Industries 4.0 ของรัฐบาลประเทศเยอรมนี ในการกําหนดกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีนําระบบดิจิตอลเข้ามาเป็นแกน
หลักบ่งช้ีถึงการปฏิวัติภาคการผลิต รวมถึงรูปแบบการให้บริการและการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมให้เป็นรูปแบบใหม่ โดยเป็นการ
ผสมผสานกันระหว่างอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันกับการติดต่อส่ือสารในรูปแบบเครือข่ายเข้าด้วยกัน (Cyber-Physical-System) ทําให้
การส่ังการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเคร่ืองมือเคร่ืองจักรทําได้โดยทันที สะดวก ง่าย และโปร่งใสตรวจสอบได้ ซ่ึงกระบวนการ
เหล่านี้จะพลิกโฉมการผลิต การทําธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน (วิกิพีเดีย, 2559) 
ร ูปแบบอุตสาหกรรมที่ผ ่านมา (วิกิพีเดีย, 2559) 

ภาพรวมของการนิยามระบบอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ 4.0 ได้แก่ 
อุตสาหกรรม 1.0 - เป็นระบบอุตสาหกรรมหนักของงานท่ีใช้พลังงานไอน้ํา หรือ พลังงานน้ํา 
อุตสาหกรรม 2.0 - เป็นระบบอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้าเป็นจํานวนมากตามโรงงาน 
อุตสาหกรรม 3.0 - เป็นระบบท่ีมีการนําระบบอัตโนมัติ ท้ังหุ่นยนต์และแขนกลเข้ามาใช้ตามโรงงานแทนท่ีแรงงานมนุษย์ 
อุตสาหกรรม 4.0 – เป็นระบบท่ีมีการนําการติดต่อส่ือสารของข้อมูลมาประยุกต์ใช้ 
 

 
ภาพที่ 2  รูปแบบการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ที่มา:  พิพัฒน์ เพิ่มผัน. (2561) 



Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University   175 

Vol 13 NO 2  May - August  2019 

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 นี้ จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิต เข้ากับการเช่ือมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ “The 
Internet of Things (IoT)” คือ การทําให้กระบวนการผลิตสินค้าเช่ือมกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ แม้กระท่ังทําให้ตัวสินค้าเองเช่ือมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น การมีระบบป้อนข้อมูลให้เคร่ืองจักรสามารถผลิตส่ิงของตามแต่การส่ัง (ออนไลน์) จากผู้บริโภคโดยตรง , 
การใส่ตัวส่งข้อมูลในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพื่อประมวลสถิติการใช้และแจ้ง (โดยอัตโนมัติ) กลับไปยังโรงงานเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิค, การใช้
คอมพิวเตอร์จิ๋วกินได้ (ขนาดเท่ายาเม็ด) ให้ผู้บริโภคกลืนเข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพในร่างกาย ฯลฯ จะเห็นได้ว่า แนวคิดอุตสาหกรรม 
4.0 ยังเป็นแนวคิดท่ีใหม่มาก หลายอย่างอยู่ในช่วงทดลองและพัฒนา แต่ก็เป็นแนวคิดท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปล่ียนแปลงทุกวงการ ต้ังแต่
แนวทางการบริโภคสินค้าของผู้คนท่ัวไป ตลอดจนแนวทางการรักษาทางการแพทย์ (พิพัฒน์ เพิ่มผัน, 2561) 
 สําหรับประเทศไทยซ่ึงต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีภาครัฐ
จะต้องให้ความสําคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0 การประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เมื่อเร็วๆ นี้  เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในทุกๆ  ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เน้นส่งเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ส่งเสริม E-Commerce, E-Documents และ E-Learning ส่ิงเหล่านี้ 
นอกจากจะเป็นการวางพื้นฐานท่ีสําคัญเพื่อให้ไทยก้าวเป็นผู้นําเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการปูทางรองรับ 
อุตสาหกรรม 4.0 อีกด้วย (พิพัฒน์ เพิ่มผัน, 2561) 
 

การ เปลี่ยนแปลงของธ ุร กิจในโลกยุค  4.0 

 ในบริบทของโลกยุค 4.0 ธุรกิจจะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอย่างน้อย 6 ด้านสําคัญ ท่ีจะมีผลต่อการ
ดําเนินงานธุรกิจในอนาคต (วิรไท สันติประภพ, 2560) 
 ด ้านแรก เศรษฐกิจเช ิงแบ่งปัน หร ือ Sharing Economy จะมีความสําคัญมากข้ึนในโลกยุคใหม่ ท่ีเกิดจากพลังของ
เทคโนโลยี จะเกิดแพลตฟอร์มท่ีธุรกิจสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ ท่ีสําคัญ แพลตฟอร์มเหล่านี้จะทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่าง 
“ผู้ใช้บริการ” กับ “ผู้ให้บริการ” ได้โดยตรงด้วยต้นทุนท่ีตํ่ามาก ไม่ต้องอาศัยธุรกิจตัวกลางเหมือนในอดีต ทําให้ธุรกิจตัวกลางต่างๆ 
จะมีบทบาทลดลงมาก แนวคิด Sharing Economy ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันโดยไม่ต้องลงทุน
เป็นเจ้าของเอง ไม่เก็บทรัพยากรท่ีมีไว้ใช้คนเดียว ทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น UBER, AirBnB, Alibaba, Facebook 
 ด ้านที่สอง ขอ้มลูจะเปน็ปจัจยัส าคญัในการด  าเนนิธรุกิจ และการใช้ข้อมูลอาจจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของธุรกิจในโลก
ดิจิทัล ข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต ความสนใจ และการตัดสินใจของผู้คนได้อย่างละเอียด การใช้ประโยชน์จากถังข้อมูล
รายธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า “Big Data” จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการทําธุรกิจได้ในหลายมิติ ไม่ ว่าจะเป็น
วางแผนการตลาดเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม การปรับราคาสินค้าตามการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์อุปทานในแต่ละช่วงเวลา การ
บริหารความเส่ียง การควบคุมของเสียในกระบวนการผลิต หรือการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างธุรกิจต่างๆ เพื่อยกระดับการขายสินค้า ขาย
บริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า ซ่ึงจะสามารถสร้างความผูกพันในระยะยาว และมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ 
 ด ้านที่สาม ธ ุรกจิจะแข ่งกันเร ื่องความรวดเร ็ว หร ือ Economy of Speed มากข ึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทํา
ให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนไป เทคโนโลยีทําให้กระบวนการตัดสินใจของคนใช้เวลาส้ันลงมาก สามารถรับข้อมูลท่ีพร้อมสําหรับ
การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการตัดสินใจซ้ือของผ่าน social commerce หรือ e-commerce หรือแพลตฟอร์มต่างๆ 
 ด ้านที่สี่ อาช ีพ ร ูปแบบการท างาน และต  าแหนง่งานในอนาคตจะเปลี่ยนจากปัจจุบันมาก การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
จะเปล่ียนโฉมตลาดแรงงาน งาน routine หรืองานท่ีทําซํ้าๆ  จะถูกแทนท่ีด้วยระบบอัตโนมัติ และเมื่องาน routine ค่อยๆ หมดไป 
จะเหลือแต่งานท่ีระบบอัตโนมัติทดแทนยาก โดยแรงงานกลุ่มท่ีมี soft skill สูง เช่น มีทักษะการส่ือสาร การทํางานเป็นทีม มีภาวะ
ผู้นํา มีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีจะเป็นท่ีต้องการมากข้ึน ขณะท่ีเทคโนโลยีและ Big Data ทําให้ความต้องการแรงงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้าน ICT การคํานวณ และประมวลผลมากข้ึนด้วยเช่นกัน 



176   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 13 NO 2  May - August  2019  

 ด ้านที่หา้ โครงสรา้งประชากรในหลายประเทศก าลังเปลี่ยนไปสู่ “สังค มผู้สูงอายุ” โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว และรวมถึงประเทศจีนและไทย สําหรับการดําเนินธุรกิจนั้น แรงงานจะหายากข้ึนและค่าจ้างจะปรับสูง ข้ึน ย่ิง
ส่งผลให้การใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนเกิดได้เร็วข้ึน 
 ด ้านที่หก กฎเกณฑ ์กตกิา หลายเร ื่องจะตอ้งเปลี่ยนแปลงตามบรรทัดฐานของโลกยุคใหม่  ภายใต้บริบทโลกใหม่ท่ี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทําให้เส้นแบ่งพรมแดนสําคัญลดลง รวมท้ังโซเชียลมีเดียทําให้ข้อมูลข่าวสารในโลกส่งถึงกันรวดเร็ว
มากข้ึน ใช้เวลาเพียงเส้ียววินาที และความคาดหวังของคนในสังคมสูงข้ึนเป็นลําดับ เทคโนโลยียังทําให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และจะถูกตรวจสอบได้โดยง่าย กฎเกณฑ์ กติกา และมาตรฐานหลายอย่างจะต้องเปล่ียนแปลงตาม
บรรทัดฐานของโลก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการดูแลส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน หรือ ธรรมาภิบาล 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในโลกยุค 4.0 เป็นยุคท่ีองค์กรจะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงมากมายท่ีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจตามท่ี
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพื่อความอยู่รอดขององค์กร โดยส่ิงหนึ่งท่ี
องค์กรสามารถใช้รับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว คือ การมีระบบบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในยุค 4.0   โดยในโลกยุค 4.0 ระยะหลังๆ จะพบคําว่า VUCA ในบริบทของด้านการบริหารเส่ียงองค์กรและกลยุทธ์มากข้ึน 
ก็จะแปลความได้ว่า การบริหาร หรือ การดําเนินงานขององค์กรในปัจจุบันอยู่ในบริบท หรือ สภาวะแวดล้อมท่ีท้ังเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (Volatility) มีความไม่แน่นอนของส่ิงต่างๆ (Uncertainty) มีความสลับซับซ้อนของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ (Complexity) และ 
ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนของปัจจัยต่างๆ (Ambiguity) ซ่ึงสอดคล้องกับในปัจจุบันท่ีเรากําลังก้าวเข้าสู่ “โลกยุคใหม่” หรือ ท่ีเรียกว่า 
“โลกยุค 4.0” ซ่ึงเป็นโลกท่ีเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด โลกซ่ึงมีมิติความสัมพันธ์ และปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หรือ แม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีความซับซ้อนมากข้ึน มีการเช่ือมต่อ
ระหว่างกันย้อนกลับไปมาจนเกือบจะเรียกได้ว่าไร้เส้นแบ่งท่ีชัดเจน และขับเคล่ือนอยู่บนพลังของเทคโนโลยีท่ีมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว ทําให้สภาพแวดล้อมท่ีเราต้องเผชิญในอนาคตจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มผันผวน
สูงข้ึน (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน (Complex) และเป็นไปในทิศทางท่ีคลุมเครือคาดเดาได้ยาก (Ambiguous) ต่างจาก
โลกท่ีเราเคยคุ้นชิน ซ่ึงโลกแบบนี้เรียกส้ันๆ ว่า “โลก VUCA” บริบทใหม่ของโลกแบบ VUCA นี้ เป็นบริบทของโลกท่ีเราต้องมองแบบ
เข้าใจและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน (วิรไท สันติประภพ, 2560) 

 

หลักการของ VUCA   
 VUCA เป็นตัวย่อของความไม่แน่นอน 4 ด้าน ซ่ึงเป็นสภาวะแวดล้อมในสถานการณ์สงคราม หรือ หลังสงครามเสร็จส้ิน 
โดยต้นกําเนิดของศัพท์นี้ คือ วิทยาลัยทางทหารของสหรัฐ (US Amy War College) ท่ีใช้อธิบายโลกท่ีผันผวนและคาดเดายากหลัง
การส้ินสุดของสงครามเย็นช่วงหลังปี พ.ศ.2533 ซ่ึงภายหลังคําศัพท์นี้ถูกใช้ในบริบทของการบริหารจัดการความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ โดยตัวย่อท้ังส่ีคํามีคําจัดความดังนี้ (ปิยศักด์ิ มานะสันต์, 2560) 
 V ย่อมาจาก Volatility หรือ ความผันผวน ซ่ึงส่วนใหญ่จะวัดจากอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีหนึ่งๆ หลังเหตุการณ์นั้นเกิดข้ี
นเทียบกับก่อนเกิด ซ่ึงสถานการณ์ท่ีนําไปสู่ความผันผวนนี้ มักเป็นเหตุการณ์ท่ีผู้บริหารมีความรู้และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ระดับหนึ่ง (แต่
อาจคาดการณ์ผิด) 
 U ย่อมาจาก Uncertainty หรือ ความไม่แน่นอน ซ่ึงมักเป็นผลกระทบหลังเกิดเหตุการณ์สําคัญท่ีอาจเป็นส่ิงใหม่ ท่ี
ผู้บริหารไม่สามารถคาดการณ์ได้ดีนัก แม้พอจะมีความรู้ในสถานการณ์เหล่านั้นก็ตาม   
 C ย่อมาจาก Complexity หรือ ความซับซ้อน อันเป็นผลจากการท่ีผลลัพธ์ของเหตุการณ์หนึ่งๆท่ีมีปัจจัยส่งผลกระทบ
จํานวนมาก ขณะท่ีปัจจัยเหล่านั้นต่างมีความสัมพันธ์กันเองเช่นกัน 
 A ย่อมาจาก Ambiguity หรือ ความคลุมเครือ ซ่ึงเกิดจากการท่ีปัจจัยท่ีกําหนดผลลัพธ์ในเหตุการณ์หนึ่งๆ นั้นมีความ
คลุมเครือและยังเป็นปริศนา 
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สาเหตุส าค ัญของ VUCA   
 ในบริบทของโลกปัจจุบัน เห็นว่าความเส่ียง VUCA มีสาเหตุสําคัญ 4 ประการ (ปิยศักด์ิ มานะสันต์, 2560) 
 1.  ทิศทางเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีเป็นลักษณะ New Normal อันได้แก่ เศรษฐกิจท่ีโตตํ่า การค้าโลกท่ีลดน้อยลง โภคภัณฑ์ 
ท่ีมีราคาลดตํ่าลง และผลตอบแทนการลงทุนท่ีมีความผันผวนสูง 
 2.  ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีผ่านมา และการเปิดเสรีต่างๆ ทําให้เกิดผู้

ชนะ (ส่วนใหญ่คือคนรวยในประเทศเจริญแล้ว และชนช้ันกลางในตลาดเกิดใหม่) และผู้แพ้รายใหม่ (ชนช้ันกลางในประเทศเจริญแล้ว) 
 3.  กระแสเทคโนโลยีท่ีพลิกโฉมโลก (Disruptive Technology) อันจะนําไปสู่การเปล่ียนแปลงในการดําเนินธุรกิจและ

การใช้ชีวิตอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน เช่น เคร่ืองมือพกพา ส่ือสังคมออนไลน์ การเงินระบบดิจิตอล (Fintech) เป็นต้น 
 4.  สภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น ภูมิอากาศของโลกท่ีเปล่ียนแปลงรุงแรงมากข้ึน ปัญหาโลกร้อน รวมท้ังภัยธรรมชาติอ่ืนๆท่ี

รุนแรงข้ึน เป็นต้น 
 ท้ัง 4 สาเหตุนี้ นําไปสู่ความเส่ียงของเหตุการณ์แบบ VUCA ท่ีคาดเดาและบริหารจัดการยาก ดังนั้น จากสถานการณ์โลกใน
ยุคปัจจุบันซ่ึงเป็นโลกยุค 4.0 ท่ีโลกมีการเช่ือมโยงระหว่างกันและมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ผันผวน และซับซ้อน หรือ ท่ีเราเรียกว่า 
โลก VUCA นั้น ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในยุคนี้ เรียกว่า ความเส่ียง VUCA ซ่ึงการตอบสนองและการจัดการความเส่ียง VUCA มีดังนี้ 
 

การตอบสนองต่อความเสี่ยง VUCA 
 โดยท่ัวไปการตอบสนองต่อความเส่ียง มี 4 วิธีการ (Robert R. Moeller, 2011) 

1.  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเล่ียง หรือ หยุดการกระทําท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 
เช่น งานส่วนใดท่ีองค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเล่ียง หรือ หยุดการทํางานในส่วนนั้น และอาจใช้การ outsource แทน 

2.  การลดความเส่ียง (Risk Reduction) คือ การลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือ ลดผลกระทบ หรือ ลดท้ังสองส่วน โดย
การจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือ ค้นพบความเส่ียงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3.  การโอนถ่ายความเส่ียง (Risk Transfer) คือ การลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือ ลดผลกระทบ หรือ ลดท้ังสองส่วน 
โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเส่ียง เช่น การทําประกันต่างๆ 

4.  การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การไม่ต้องทําส่ิงใดเพิ่มเติม เนื่องจาก มีความเห็นว่า ความ
เส่ียงมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนน้อย และ ผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 

แต่สําหรับความเส่ียง VUCA ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบจากภายนอกท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อน 
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  การตอบสนองต่อความเส่ียงประเภทนี้ จะต้องใช้การวางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
รอบคอบ รวมถึงอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วยเสียด้วยเช่นกัน (Foo See Liang, Lex Lee, Cheng Nam Sang, 2016) 

ด้วยเหตุนี้ วิธีการบริหารความเส่ียงแบบปกติ ตามคู่มือบริหารความเส่ียงขององค์กร อาจจะไม่เพียงพอต่อการ
ตอบสนองกับความเส่ียง VUCA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก การตอบสนองและผลของความเส่ียง VUCA ข้ึนอยู่กับ 
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงเราไม่สามารถคาดเดาได้  ในหลายๆกรณี องค์กรอาจจะต้องใช้วิธี “ลองผิดลองถูก” เพื่อ
ใช้จัดการกับความเส่ียง VUCA และจากผลของความไม่แน่นอนของความเส่ียง VUCA ทําใ ห้บริษัทจําเป็นต้องมีการ
พิจารณาความเส่ียงอันดับรองลงมา ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีมีความเก่ียวเนื่อง หรือ เป็นผลกระทบท่ีมาจากความเส่ียงในข้ันแรก
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การใช้น้ําทะเลในการลดความร้อนในโรงไฟฟา้นิวเคลียร์ Fukushima ซ่ึงสามารถใช้ลดความเส่ียงจาก
ปัญหาความร้อนได้ แต่เราก็ต้องคํานึงถึงความเส่ียง หรือ ผลกระทบท่ีจะตามมาอย่างมหาศาลจากมลพิษกัมมันตภาพรังสีท่ี
จะถูกปล่อยลงสู่ทะเลด้วย (Foo See Liang, Lex Lee, Cheng Nam Sang, 2016) 
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ดังนั้น การตอบสนองต่อความเส่ียง VUCA จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นจริง ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึง
บางคร้ังการควบคุมความเส่ียงก็ถูกจํากัดด้วยสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ดังนั้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดนอกกรอบ
จากการร่วมมือกันจากหลายคน หลายฝ่าย จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความเส่ียง VUCA ไ ด้ (Foo See Liang, Lex 
Lee, Cheng Nam Sang, 2016) 
 อย่างไรก็ตาม แนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ความเส่ียง VUCA ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีพบในยุค 4.0 เพื่อ
ผ่อนหนักให้เป็นเบา มีแนวทางดังนี้ 
 

แนวทางการบร ิหารจัดการสถานการณ์ความเสี่ยง VUCA  (ปิยศักด์ิ มานะสันต์, 2560) 
 1.  ผู้บริหารควรหมั่นทําการศึกษาหาความรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเป็นความเส่ียงต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ
รวมถึงการคาดการณ์ผลต่อธุรกิจ หรือ การลงทุนในกรณีต่างๆ (Scenario Analysis) ซ่ึงการทํา Scenario Planning เป็นการวางแผน
โดยอาศัยกระบวนการระดมสมองจากหลากหลายมุมมอง (interdisciplinary) เพื่อจําลองเหตุการณ์สมมุติท่ีเป็นไปได้ในหลายกรณี
ข้ึนมา โดยวิธีการนี้จะช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ได้ดีข้ึน  ขณะท่ีนักเศรษฐศาสตร์ เร่ิม
ตระหนักว่า ความรู้แบบเดิมๆ และเคร่ืองมือประมาณการเศรษฐกิจล้วนอิงกับข้อมูลในอดีต อาจไม่เพียงพอท่ีจะทําความเข้าใจและ
คาดการณ์แนวโน้มในโลกยุคใหม่  
 2.  ผู้บริหารควรมีการเตรียมพร้อมในเหตุการณ์ความเส่ียงดังกล่าว รวมท้ังแผนฉุกเฉินรองรับในกรณีต่างๆ ท่ีคาดการณ์
ข้างต้น โดยในการบริหารจัดการธุรกิจรวมถึงการลงทุน จะต้องมีการวางแผนฉุกเฉินรับมือ เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Contingency Plan: BCP) 
 3.  ผู้บริหารควรกระจายความเส่ียง (Diversification) ไม่ควรปักใจเช่ือว่าเหตุการณ์จะเป็นดังท่ีคาดการณ์ไว้ 100 % โดยไม่
มีการเตรียมแผนฉุกเฉินอ่ืนรองรับ หากเหตุการณ์มิได้เป็นดังคาด  
 4.  ถ้าเหตุการณ์กรณีเลวร้ายนั้นรุนแรงต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ผู้บริหารอาจจําเป็นต้องทําการประกันความเส่ียง 
(Insurance) เพื่อลดโอกาสสูญเสีย หากเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน 
 การบริหารความเส่ียงเป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กร ต้ังแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานทุกระดับในองค์กร เพราะ การบริหาร
ความเส่ียงขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องเร่ิมต้ังแต่การกําหนดกลยุทธ์ ด้วยการมองภาพรวมท้ังหมดขององค์กร โดยคํานึงถึง
เหตุการณ์ หรือ ปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกําหนดแผนการจัดการความเส่ียง เพื่อให้ความ
เส่ียงองค์กรอยู่ในระดับท่ียอมรับและจัดการได้ ท้ังนี้ เพื่อสร้างหลักประกันว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 การวางระบบบริหารความเส่ียงองค์กร จึงต้องคํานึงถึงปัจจัยเส่ียงจากท้ังภายใน และภายนอก ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อ
การสร้าง หรือ รักษามูลค่าขององค์กร ในบริบทของการกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  กลยุทธ์ (Strategy) และ
เป้าหมาย (Goal) ในการบริหารองค์กร  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงองค์กร จึงควรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 
นอกจากนั้น กลยุทธ์องค์กรควรส่งเสริมการส่ือสารภายในองค์กรเพื่อเป็นเคร่ืองช่วยผลักดันให้องค์กรไปถึงเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ 
 

ประโยชน์จากการบร ิหารความเสี่ยง  (มโนชัย สุดจิตร, 2560) 
1.  สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพิ่มการไขว้

คว้าโอกาส เพื่อสร้างคุณค่าให้เพิ่มข้ึนในองค์กร โดยจะพิจารณามุมมองเชิงบวกและลบอย่างสมเหตุสมผล ทําให้เกิดความ
มั่นใจเพื่อตัดสินใจเชิงรุก เพื่อออกผลิตภัณฑ์บริการแก่ลูกค้าได้ก่อนคู่แข่ง 

2.  สามารถระบุและจัดการความเส่ียง ได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพราะพฤติกรรมของปัจจัยเส่ียง ไม่ได้กระทบต่อ
ส่วนงานใดส่วนหนึ่ง หรือ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น แต่จะกระทบเป็นมุมกว้าง และเป็นลูกโซ่ การรู้และเข้าใจพฤติกรรมท่ี
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เกิดข้ึนจะช่วยทราบสาเหตุและจัดการท่ีต้นเหตุ (root clause) ท่ีแท้จริง ทําให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการได้มากกว่าการบริหาร
ความเส่ียงในรูปแบบเดิม 

3.  ช่วยเพิ่มประสิทธิผล ลดผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ไม่คาดหวัง(Unexpected events) จากการมีประสิทธิภาพใน
การระบุและประเมินระดับความเส่ียงได้ถูกต้องแม่นยําข้ึน นําไปสู่การตอบสนองและตัดสินใจท่ีมีความสมเหตุสมผลมากข้ึน ทําให้
ลด หรือ ควบคุมความสูญเสีย จากเหตุการณ์ไม่คาดหวัง ลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมกิจกรรมท่ีไม่ควรจะควบคุม และเพิ่มกําไรจาก
การมีมาตรการเชิงรุก หรือ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เสนอลูกค้าจากการไขว้คว้าโอกาสต่างๆ 

4.  ช่วยลดการดําเนินงานท่ีจะเบ่ียงเบนจากเป้าหมาย เนื่องจาก จะมีการควบคุม ป้องกัน เหตุการณ์ท่ีไม่คาดหวังได้ ทํา
ให้การดําเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการคาดหมาย โดยไม่จําเป็นต้องขจัดปัจจัยเส่ียงให้หมดไป แต่จะเปิดความเส่ียงและควบคุมความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ขณะเดียวกันจะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้มากท่ีสุด 

5.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน จากการลดต้นทุนในการจัดการความเส่ียงได้ จากการระบุ การตอบสนองความ
เส่ียง ตามลําดับก่อนหลัง และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม รวมท้ังการจัดการท่ีต้นเหตุของความเส่ียง ล้วนทําให้การจัดสรรทรัพยากร 
การจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.  ทําให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว โดยเฉพาะการปรับตัวในระยะยาว และไม่เพียงแต่เพื่อให้องค์กรอยู่รอด
เท่านั้น ยังช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤติท่ีภัยคุกคามสําคัญ (crisis) ด้วย 
 

บทสร ุป 
ในปัจจุบันโลกธุรกิจและการลงทุน มีปัจจัยนานัปการท่ีทําให้การดําเนินธุรกิจและการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ 

โดยเฉพาะในโลกยุค 4.0 ท่ีเต็มไปด้วยปัจจัยท่ีคาดเดายาก และปัจจัยเปล่ียนแปลงรอบด้าน รวมถึงมีปัจจัยท่ีคาดไม่ถึง รวมท้ังปัจจัย
ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น เหตุการณ์ Brexit และ การเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐ ซ่ึงมีผลต่อกลยุทธ์ทางการค้าท่ัวโลก 
รวมท้ัง เหตุการณ์ภายในประเทศ, กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ล้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีทําให้สภาพแวดล้อม
ในการดําเนินธุรกิจมีความไม่แน่นอนและซับซ้อนมากข้ึน  เราจึงนิยามโลกท่ีมีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และ
ความคลุมเครือ เหมือนในปัจจุบันว่า โลก VUCA (Volatility Uncertainty Complexity และ Ambiguity) 

เป็นท่ีทราบกันดีว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ดําเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือ สภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงความ
ไม่แน่นอนทางกิจกรรมนี้เองท่ีเป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซ่ึงถือเป็นโอกาส (Opportunity) 
หรือ ในเชิงลบซ่ึงถือเป็นความเส่ียง (Risk) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของข้อจํากัด (Constraint) และความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) อย่างไรก็ดี “ความเส่ียง” มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเช่ียวชาญ และอาชีพของผู้ให้คําจํากัดความ ซ่ึง
หมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผู้เช่ียวชาญด้านประกันภัย ต่างมีมุมมองและให้ความหมาย
ของคําว่า “ความเส่ียง” แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้บริหารยุคใหม่จึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงในด้านต่าง ๆ และ
สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดกลยุทธ์องค์กร หรือ กําหนดระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ 
นอกจากนั้น การบริหารความเส่ียงขององค์กรจําเป็นจะต้องทําควบคู่กับการกํากับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  
 ในบริบทโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเป็นโลกท่ีเรียกว่า โลก VUCA ท่ีมีความผันผวนมากข้ึน ไม่แน่นอน ซับซ้อน ยากท่ีจะ
คาดเดา จําเป็นอย่างย่ิงท่ีธุรกิจต้องให้ความสําคัญต่อ “การสร้างภูมิ คุ้มกัน” ธุรกิจจําเป็นต้องมีทักษะและความสามารถในการ
บริหารจัดการความผันผวน และความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงนั่นก็คือ การมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีดี และครอบคลุมในทุก
ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารจัดการสถานการณ์ความเส่ียง VUCA ซ่ึงผู้บริหารควรหมั่นทําการศึกษาหาความรู้ถึงสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีอาจเป็นความเส่ียงต่อธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ผลกระทบต่อธุรกิจ หรือ การลงทุนในกรณีต่างๆ (Scenario Analysis) 
และมีการเตรียมพร้อมในเหตุการณ์เส่ียงดังกล่าว รวมถึง ควรมีการกระจายความเส่ียง (Diversification) และอาจจําเป็นต้องทําการ
ประกันความเส่ียง (Insurance) เพื่อลดโอกาสสูญเสียหากเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน 
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 การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีสําคัญมาก คือ การบริหารความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ หรือ strategic risks หนึ่งในความเส่ียงเชิงกล
ยุทธ์ของโลกยุคใหม ่คือ การไมส่ามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (business model) ได้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง
ของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในโลกยุคใหม่นี้ การยึดติดกับความสําเร็จในอดีต ก็นับว่าเป็นความเส่ียงเชิงกล
ยุทธ์ท่ีต้องระมัดระวัง เราเห็นบทเรียนของหลายบริษัทขนาดใหญ่ท่ีต้องล้มไปเพราะปรับตัวไม่ทัน ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีมีความคล่องตัว (agility) มีกรอบความคิดท่ียืดหยุ่น เป็นภูมิคุ้มกันท่ีจําเป็นสําหรับธุรกิจในโลกยุคใหม่ 
 จากบทความทางวิชาการท่ีได้นําเสนอเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงในบริบทใหม่ ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเห็นว่า 
ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง ภายใต้บริบทโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกประเทศ ทุกธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็ก
หรือใหญ่ และเราทุกคนต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย ท่ีสําคัญเมื่อวิถีของโลกเปล่ียนไปและไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิม
แล้ว ความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การไมป่รับตัว หรือ ไม่พร้อมท่ีจะปรับตัวได้อย่างเท่าทัน เราเห็นหลายตัวอย่างธุรกิจระดับโลกท่ี
เคยเป็นผู้นําต้องเสียส่วนแบ่งตลาดไปเพราะปรับตัวไมทั่น  บางบริษัทถึงกับต้องปิดกิจการลง หลายๆ   แบรนด์สินค้าหายไปจาก
ความนิยมของผู้บริโภค หรือ ถูกทดแทนท่ีด้วยแบรนด์ใหม่ๆ   ดังนั้น การมรีะบบกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียงท่ีดี 
ท่ีครอบคลุมในทุกด้าน จะช่วยให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างถูกต้อง 
และปรับตัวให้เข้ากับโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที 
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