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  คํานํา 

“The biggest risk is not taking any risk... In a world that changing really 

quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks”…… 

Mark Zuckerberg 

คําพูดดานบนของ Mark Zuckerberg ผูกอต้ัง Facebook ทําใหคําวาความเส่ียงติด

หูคนท่ัวๆไป แตมุมมองของประโยคนี้พลิกโฉมการบริหารความเส่ียงในอดีตสูการ

บริหารความเส่ียงในยุคใหม ในยุคท่ีไมกลัวความเส่ียง ในยุคท่ีมองความเส่ียงเปน

โอกาส ในยุคท่ีการไมใสใจความเส่ียง หรือไมยอมรับความเส่ียง อาจนากลัวเสียกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISK  OPPORTUNITY  

ผมอยูในวงการบริหารความเส่ียง การจัดการวิกฤต ท้ังในบทบาทของคนทํางานใน

ดานนี้ ท่ีปรึกษา และสอนดานนี้มาตลอด ตองยอมรับครับวา ในชวง ป พ.ศ.2563 

เปนชวงท่ีหนักหนาสาหัสสําหรับคนท่ัวโลก จากกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา

หรือ COVID-19 คงมีแตคําวาคาดไมถึง ไมคิดวาจะหนักหนาถึงขนาดนี้ และผมเช่ือ

วาในองคกรระดับ Corporate หรือบริษัทจดทะเบียนมีผู เช่ียวชาญดานนี้กัน

พอสมควรและ เพราะผมก็เติบโตมาจากองคกรเหลานั้น แตเรื่องการบริหารความ

เส่ียงของ Startup ไทย ทําไมไมมีคนพูดถึงเรื่องความเส่ียงกันเลย 

 

https://www.brainyquote.com/authors/mark-zuckerberg-quotes
https://www.brainyquote.com/authors/mark-zuckerberg-quotes
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มากไปกวานั้นตําราหรือหนังสือเรื่องการบริหารความเส่ียงคงหนีไมพนท่ีตองแทรก

ทฤษฎีดานการบริหารความเส่ียงบาง แตความต้ังใจของผมในการเขียนหนังสือเลมนี้

อาจตางไปจากเลมอื่น คือผมอยากใหหนังสือเลมนี้อานงาย เหมาะแกการเริ่มตน

สําหรับผูประกอบการ และหากพูดถึงการบริหารความเส่ียงในแบบ Full-

Framework เลมนี้คงหนามากและไมนาอาน ผมจึงอยากเขียนใหออกมาในแบบฉบับ 

Minimalist คือใหเขาใจงาย พรอมเอาไปปฏิบัติ เนื่องดวยผูประกอบการหรือเจาของ 

Startup คงไมมีเวลามากพอท่ีจะทําความเขาใจอะไรท่ีมันเยอะ อานแลวนาเบ่ือคงไม

มีประโยชน ท้ังนี้หนังสือท่ีเกี่ยวกับ Startup วามันคืออะไร จะทําใหสําเร็จยังไง ก็มี

อยูมากมาย ผมจึงอยากนําเสนอเปนมุมมองการตอยอด Startup ของทานใหสามารถ

สรางโอกาสจากมุมมองการบริหารความเส่ียงตอไป 

และนี่คือปรัชญาของหนังสือเลมนี้ครับ 

ตองขอขอบพระคุณบุพการีและพี่นองท้ัง 5 คนท่ีทําใหผมมีวันนี้ ครูบาอาจารยท่ี

ประสิทธิ์ประสาทความรูดานวิชาการให ผูประกอบการ หัวหนางาน และผูบริหารทุก

ทานรวมถึงเพื่อนรวมงานทุกองคกรท่ีใหโอกาสผมไดเรียนรู ตลอดจนเพื่อนสนิท ลูก

ศิษย ท่ีสงผานกัลยาณมิตรท่ีดีเสมอมา  

ดร. ปฏิภาณ หลิ่ม (อาจารยหนง)       

Facebook page: Risk and Opportunity    

Website: http://patipanerm.com/ 

มิถุนายน 2563                

http://patipanerm.com/
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  เมื่อทานอานเลมนี้จนจบ ส่ิงท่ีทานจะไดรับคือ 

- แนวความคิดอยางเปนระบบเมื่อส่ิงท่ีไมคาดคิดเกิด

ข้ึนกับ Startup ของทาน 

- เปล่ียนส่ิงนั้นใหเปนโอกาสในการตอยอด Startup  

ของทาน 
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LESSON 1: Fixed VS Growth Mindset 

ผูอานคงแปลกใจวาหนังสือการบริหารความเส่ียงทําไมถึงมาเนนเรื่อง Mindset ซึ่ง

ปกติเราจะพบหัวขอ Fixed VS Growth Mindset ตามหนังสือจิตวิทยาหรือหนังสือ 

How to แนนอนครับ ผูอานไมไดเขาใจผิด การจะเปน Startup ท่ีอยูรอดและพลิก

ความเส่ียงใหเปนโอกาสไดนั่นเริ่มจาก Mindset จริงๆ 

 

ภาพที่ 1:Fixed VS Growth Mindset 

 

 

 

  

แนวคิดเรื่อง Fixed VS Growth Mindset โดงดังขึนจากหนังสือของ Dr. Carol S 

Dweck จริงๆ เปนหนังสือท่ีผมแนะนํามาก และในประเทศไทยก็มีฉบับแปล

เรียบรอยแลว เพราะจริงๆไมวาจะทําอะไรสําเร็จ ตองเริ่มจากการมีมุมมองท่ีดีกอน

ครับ 

Fixed 

Mindset 

Growth Mindset 
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 คนท่ีมี Fixed Mindset ช่ือก็บอกแลววาเปน Mindset แบบจํากัดอยูกับท่ี 

คิดวาทุกส่ิงไมสามารถพัฒนาไดแลว ตามมีตามเกิด เปนไปตามธรรมชาติ 

ความลมเหลว คือ ส่ิงท่ีไมนาใหเกิดข้ึนและควรหลีกเล่ียง ยอมแพอะไรงายๆ 

และมีขอจํากัดอยูเสมอ 

 คนท่ีมี Growth Mindset เปน Mindset ท่ีพรอมเติบโต ชอบการเรียนรูและ

คิดวาทุกส่ิงทุกอยางสามารถเปล่ียนแปลงได เรียนรูจุดออนและพรอมพัฒนา 

เห็นความลมเหลวเปนเรื่องทาทายและเรียนรูกับมัน  

เพื่อใหผูอานเขาใจ ผมจะอธิบายใหเห็นภาพแบบนี้ครับ ธุรกิจกลองถายรูปสองยักษ

ใหญ เจาแรกโดงดังจากฟากทางสหรัฐอเมริกา สวนเจาสองมาจากทางญี่ปุน คิดวาทุก

ทานคงรองออแลวครับ ท้ังสองยักษใหญนี้ถูก Disruptive จากมือถือ Smart phone 

นั่นคือ นอกจาก Smart phone มีความสามารถในการถายภาพไดสวยงามแลว ยัง

สามารถถายแลวโพสลง social media ไดอีก ส่ิงนี้เองท่ีจับกระแสพฤติกรรมของ

ผูบริโภคไดอยางชัดเจน นั่นคือ เมื่อกอนพฤติกรรมของคนอยากไดภาพสวยๆ คือ 

ถายแลวเอาไปลางภาพท่ีรานถายรูป แตปจจุบันพฤติกรรมของคนชอบถายภาพไมได

เปนแบบนั้นแลว ถายเสร็จก็นําไปโพสลง Social Media มากกวาไปลางเก็บไวตาม

รานถายรูป คราวนี้แหละ!  ธุรกิจกลองถายรูปสองยักษใหญ จะตอบสนองตอ

เหตุการณนี้อยางไร 

  



14 | P a g e  

 

 

 

ธุรกิจกลองจากฟากสหรัฐอเมริกา 

(Fixed Mindset) 

ธุรกิจกลองจากฟากญ่ีปุน (Growth 

Mindset) 

เฉยๆกับสถานการณการถูกโจมตีจาก

มือถือ Smart phone และเช่ือวายังไง

กลองถายภาพทําไดดีกวาในแงของ

ความละ เอี ย ดของภาพ  และ เป น

ธรรมชาติของธุรกิจใครธุรกิจมัน ไมนา

มาเปรียบเทียบกันได คนละกลุมลูกคา

กัน  

ในชวงแรกมีความเช่ือวาอาจถูกรุกราน

จากมือถือ Smart phone และมีความ

กลัว แตไมไดกลัวอยางเดียว เปล่ียน

มุมมองท่ีไมไดมอง Smart phone เปน

ศัตรูแตมองเปนพันธมิตร จับกระแสได

วาพฤตกรรมคนเปล่ียนไปจริงๆ จึงไมใช

ขายกลองอยางเดียว เพิ่ม Produce 

line เปนอุปกรณเครื่องปริ้นเตอรและ

อื่นๆ สวนในเรื่องของกลองไดออกแบบ 

Application ใน Platform ของมือถือ

เพื่อดึงดูดใจใหคนซื้อกลองวาถายแลว

สามารถเช่ือมกับมือถือ smart phone 

แลวโพสผาน social media ไดเหมือน

ถายจากsmart phone แต ไดภาพ ท่ี

สวย คมชัดกวา  
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ถึงตรงนี้แลวนาจะพอเห็นความสําคัญของการมี Mindset ท่ีพรอมกับการสรางโอกาส

และแนนอนครับ ธุรกิจยักษใหญจากฟากท่ีมี Fixed mindset ทุกวันนี้ไดลมสลาย

องคกรเหลือเพียงแตประวัติศาสตรใหคนรุนหลังไดศึกษากัน และธุรกิจกลองจากฟาก

ท่ีมี Growth mindset ยังคงครองใจตลาดไดจนถึงปจจุบัน 

เพื่อใหเห็นภาพครับ ความเส่ียงกับโอกาสเปนเสนบางๆระหวาง ระยะเวลาการเขาถึง

ความเส่ียงนั้นใหไว เปล่ียนแปลง บริหารจัดการความเส่ียง และโอกาสจะเปนของเรา 

ภาพที่ 2: Fixed VS Growth Mindset 

  

ความเสี่ยง บริหารจัดการ
โอกาสทาง

ธุรกิจ
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LESSON 2: ผูนําหรือผูถูกตาม 

เคยอานเจอประโยคนี้ LEADER SHOULD NOT THE ONE WHO LEADS BUT 

HE/SHE WILL HAVE LOTS PEOPLE TO FOLLOW. แลวหยุดยืนแปล แลวรูสึก

ชอบมาก มันโดนใจมากจริงๆท่ีวา ผูนําไมใชคนท่ีสักแตจะนําคนในองคกร แตนาจะ

เปนคนท่ีทุกคนในองคกรพรอมท่ีจะตามมาก ซึ่งมันจริงมากนะครับ สําหรับเรื่อง

ของผูนํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง Startup หรือผูประกอบการ ซึ่งโดยสวนมากจะใชคนไม

เยอะเทาบริษัทในระดับ Corporate 

กอนหนาท่ีผมจะมาเปนอาจารยมหาวิทยาลัย งานท่ีทําเกี่ยวของกับการบริหารความ

เส่ียงมาตลอด ต้ังแตการเปนพนักงานองคกรขนาดใหญ กลุมสถาบันการเงิน        

เทเลคอมมูนิเคช่ัน โรงเรียนแพทย คําถามท่ีผมจะถามกอนเขาทํางานในวันสัมภาษณ

คือ ผูบริหารเลนดวยกับการบริหารความเส่ียงหรือไม ถาไม ผมจะไมไปทํางานท่ีนั่น

เด็ดขาดเพราะรูวาดันงานนี้ยังไงก็ไมสําเร็จหากเบอรหนึ่งหรือสองขององคกรไมอินกับ

มัน เพราะการบริหารความเส่ียงนั้นไมใชเรื่องท่ีการเงิน การตลาด ท่ีทุกคนในองคกร

เขาใจกันมาชานานแลว เมื่อตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนในบริษัท ผูนําท่ีมีคน

อยากตาม (Follow) นั่นแหละท่ีจะดึงพลังใหทุกคนมาสนใจเรื่องนี้ได 

ผูประกอบการหรือเจาของ Startup ตองมี Mindset ท่ีตระหนักถึงแผนสํารองหรือ

การหาโอกาสจากความเส่ียงใหมๆ อยูเสมอ เพราะสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ

ในปจจุบันเปนแบบ VUCA (วูกา) อยาเพิ่งงงนะครับ VUCA ยอมาจาก 
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ถาอธิบายสภาพแวดลอมในแบบ VUCA นั้นอธิบายไดท้ังวันและตอนท่ีสอนใน

มหาวิทยาลัยผมใชเวลาเปนอาทิตยและยกตัวอยางประกอบ แตพอมาใน ป 2563 

การอธิบายคํานี้คงชัดเจนมากข้ึนจากการเกิดสถานการณวิกฤตการณภัยธรรมชาติท่ี

รุนแรงระดับโลก นั่นคือการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา หรือCOVID-19  

การเกิดไวรัสโคโรนา หรือCOVID-19 อันท่ีจริงแลวก็เปนสวนหนึ่ งของการท่ี

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร หรือบริษัท เปนแบบ U คือไมแนนอน (Uncertainty) 

ถามวาใครกันจะคิดไดวา เพียงแคโรคติดตอจากสัตวสูคนในมณฑลหนึ่งของประเทศ

จีน จะทําใหเกิดความเสียหายในระดับ Global ไดถึงขนาดนี้ตองใชคําวาคาดไมถึง

ครับ พอ U เกิด ตอมาคือ V เกิดตอ คือความผันผวน แนนอนครับ พอเกิด     COVID-

19 นักลงทุนทุกคนหงายหลังกันไปเลย ราคาหุนในตลาดผันผวนกันเปนวันตอวัน 

ผลตอบแทนการลงทุนลดลงทุกกลุมธุรกิจ มีกลุม ICT อาหารและประกันท่ีลดลงนอย

กวากลุมอื่น ซึ่งก็ตรงจริงตามสถานการณวาการเกิด COVID-19 คนก็ยังตองยิ่งใชงาน

พวก ICT มากข้ึนเพราะ Work from home (WFH) เปนหลัก และยังตองกินขาว กิน

น้ํา และคงตองมีการเพิ่มการซื้อประกันโรคราย 

  

V=Volatility, U=Uncertainty, C=Complexity, แ ละ  A=Ambiguity แ ต ใ น

ปจจุบันคํายอนี้มักถูกพูดติดปากในแวดวงธุรกิจ 
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ภาพที่ 3: ผลตอบแทนรวม (Total return) จากการลงทุน (%month to date) 

อางอิง: SET NOTE VOLUME 4/2563: 24 มีนาคม 2563 
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พอเกิดสถานการณ COVID-19 สักพักนึง เกิดเปนการท่ีเรียกวาสังคมเวนระยะ –

Social Distancing- C คือความซับซอน A คือความกํากวม ก็เกิดข้ึน เชนจากเดิม

ทํางานปกติ พอเกิด COVID-19 การทํางานก็จะยากข้ึน ความซับซอนเกิดข้ึนใน

องคกรโดยเฉพาะเรื่องของ Supply chain หากองคกรไมมีการกักตุนสินคา ซึ่งสวน

ใหญในปจจุบันหลายองคกรพยายามจะลดตนทุนการจัดเก็บ (Inventory cost) แต

พอเกิด COVID-19 ทําใหไมสามารถสงสินคานําเขาจากตางประเทศมาได การทํางาน

ในแบบเดิมจึงตองเปล่ียน เกิดความซับซอนในงาน และความกํากวมก็เกิดข้ึน

โดยเฉพาะอยางยิ่งการส่ือสารในยามวิกฤต 

ผูนําหรือเจาของ Startup เมื่อเขาใจวาสภาพแวดลอมภายนอกองคกรวาเปนแบบ 

VUCA ยิ่งตองใสใจกับความเส่ียงเปนพิเศษ และถาไมหากลุกข้ึนมาเปนแกนนําดานนี้ 

คงไมมีใครในบริษัทเราสนใจอยางแนนอน  

มากไปกวานั้นในงานวิจัยของผมเอง ไดสรุปเอาไววาสําหรับในสภาพแวดลอมในแบบ 

VUCA นั้น ผูนําท่ีมีลักษณะท่ีตอสูกับสภาพการณในแบบโกลาหลไดนั้น จะตองมี

ลักษณะท่ีเรียกวาเปน Agile Leader หรือเรียกวาเปนผูนําวองไว  ซึ่งมีลักษณะคือ 

ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอกอยางทันทวงที ไมทํางาน

หรือคิดแคในปจจุบัน แตจะมองถึงอนาคต มองโอกาส ไมอยูกับท่ี และท่ีสําคัญ

งานวิจัยพบอีกวา ผูนําสําหรับอนาคตขางหนาจะตอง 1) มีทักษะในการส่ือสารท่ีดี ลด

ความกํากวม(A) 2) มีความสามารถสูงในการสรางเครือขาย 3) มีทักษะการพยากรณ 

4) ทักษะทางปญญา(Cognitive Skill) และท่ีสําคัญสุดๆคือ 5) ตองมีความรูในดาน

ดิจิทัล              
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LESSON 3: The Killer 

วัตถุประสงคของหนังสือเลมนี้ไมอยากสรางภาพจําใหผูประกอบการหรือเจาของ 

Startup รูสึกเบ่ือหนายกับการวิเคราะหโอกาสผานการบริหารความเส่ียง ท้ังท่ีจริง

ข้ันตอนของการบริหารความเส่ียงถาทําใหครบท้ังกระบวนการก็อาจจะยุงยาก จน

ผูประกอบการหรือเจาของ Startup อาจจะเบ่ือไปกอน 

 

อันท่ีจริงแลว หากเรามีกระดาษเพียงแคแผนเดียว วาดรูปตามดานลาง ก็สามารถ

เริ่มตนวิเคราะหความเส่ียงไดแลวครับ  

 
ภาพที่ 4: การหา The Killer, https://www.caycon.com/what-kills-startups 

https://www.caycon.com/what-kills-startups
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ผมแคอยากเร่ิมตนชวนผูอานคิดครับวากอนท่ีใน Part 2 เราจะมาลงรายละเอียดการ

บริหารความเสี่ยงในแบบการสรางโอกาสจะทําอยางไร เราอาจเร่ิมจากการ List ดูเบ้ืองตน

กอนวาธุรกิจของเรามี The Killer อยูเยอะหรือไม และมีอะไรบาง Killer คือ เหตุการณ

ความไมแนนอนท่ีหากเกิดจะเกิดผลกระทบสูงมาก และมีโอกาสเกิดคอนขางสูงหรือเกิด

แนนอน โดยผลกระทบอาจมองท้ังในเร่ืองของ ผลกระทบทางการเงิน ผลกระทบช่ือเสียง 

ผลกระทบดานความปลอดภัย เปนตน 

ผมไดมีโอกาสไปใหคําปรึกษาดานการบริหารความเสี่ยงผานกรมสงเสริมอุตสาหกรรมของ

บริษัทขนาดเล็กหรือ SME ท่ีกําลังจะผันตัวไปเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(Listed Company) ธุรกิจหลักของบริษัทคือการสงออกผลไมแปรรูป ตอนแรกกอนท่ีผม

จะเขาไปเปนท่ีปรึกษาให ผมเกิดความสงสัยวาทําไมแคขายผลไมแชแข็งจะสามารถเขาไป

ในตลาดฯ ไดพอมารูวาเคามีกําไรตอป 200-300 ลานก็เลยไมสงสัย 

กอนท่ีจะเกิดสถานการณ COVID-19 ทิศทางของบริษัทคอนขางเติบโตอยางมาก เพราะ

เนนการสงออก เพราะบานเราคงอุดมไปดวยผลไมสดอยูแลว แตตางประเทศ ไมมีผลไมสด

ทาน การไดกินผลไมแปรรูปจึงเปนสวรรคสําหรับประเทศเขา ทําใหธุรกิจน้ีเติบโตและมี

ความหวังในการขยายธุรกิจและตองการเพิ่มแหลงเงินทุน (Sources of Fund) หรือระดม

เงินทุนในฝงของผูถือหุน (Equity) ผานกลไกของการเปนบริษัทจดทะเบียน 

แตความหวังอาจไมสวยงามแบบน้ัน ตนป 2020 (2563) เปนท่ีรูกันวา ท่ัวโลกได รับ

ผลกระทบจาก COVID-19 และธุรกิจน้ียอดขายหายไปกวา 60%  แต CEO ก็ยังมีความหวัง 

วาวันหน่ึงฟาหลังฝน หลังสถานการณ COVID-19 จะเอาเขาตลาดฯใหไดด่ังแผนการท่ีวาง

ไว 

ในชวงของการเขาไปใหคําปรึกษาดานการบริหารความเส่ียงจึงใหทางบริษัทเติมมาวา 

The Killers ของบริษัทคืออะไร ไดผลดังนี้ 
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ภาพที่ 5: การหา The Killer กรณีศึกษา 

รายได ท่ีหายไปในชวงการเกิด COVID-19 คือ การท่ีสงออกสินคาไดรับการ

กระทบกระเทือนอยางหนักเพราะ SME นี้ตองพึ่งพิงการสงออกจากลูกคารายใหญท่ี

อยูท่ีประเทศจีน ซึ่งชัดเจนโดยไมตองบอกเลยวารายไดหายไปไหนมากกวา 60% การ

ไดรูจัก Killer นี้ ผมไดแนะนําบริษัทนี้ไปวา เราตองพลิกความเส่ียงตรงนี้ใหเปน

โอกาสใหได พอเรารูวาเราพึ่งพิงลูกคาเจาใหญเพียงไมกี่เจา เราตองมีการขยายฐาน

ลูกคาผาน Line Products ท่ีหลากหลายกวานี้หรือเปลา ซึ่งในสวนตอๆไปเรามา

เรียนรูวิธีการหาโอกาสจาก Killer นี้กันครับ 
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LESSON 4: ตัวอยางท่ีเปลี่ยนความเสี่ยงเปนโอกาส 

 
 

ท่ีประชุมของโรงงานอาหารแชแข็งนี้ มีผูบริหารทานหนึ่ง นําเสนอในประเด็นกุงเปน

โรค EMS ในปแรก ไมมีผูใดสนใจกับขอมูลดังกลาว พอระยะหนึ่งผานไป ขาวเรื่อง

การขาดอุปทานกุงเพราะโรค EMS มีมากข้ึน ปริมาณกุงในตลาดลดลง มีผูบริหาร 2 

คน มีมุมมองตอเรื่องนี้แตกตางกันดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

กรณีศึกษา:  EMS (Early Mortality Syndrome)             

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งท่ีเนนการขาย  สินคาแช

แข็ง และสินคาแปรรูปจากสินคาแชแข็ง ประสบกับความ

เส่ียงขนาดใหญและรุนแรงคือไมมีวัตถุดิบท่ีมาจากกุง คือกุง

เปนโรคตายดวน EMS (Early Mortality Syndrome)                 

 

ผูบริหารคนแรก: วิเคราะหวาเรื่องน้ีอาจเปนขาวลือ โดยพอคาคนกลางอาจตองการสราง

ภาพใหปริมาณกุงในระบบนอยลง เพ่ือข้ึนราคา จึงคิดวาโรงงานไมควรสนใจกับขอมูล

ดังกลาวมากนัก หรือถึงแมเกิดข้ึนจริง ดวยขนาดของโรงงานท่ีใหญ ยอมมีอํานาจในการ

ตอรองสูง  

ผูบริหารคนท่ีสอง:  ผูบริหารคนน้ีมีความเชื่อวาอาจเปนไดท้ังขาวลือและขาวจริง แต

คอนขางสนับสนุนไปในทางท่ีคิดวาขาวจริง เน่ืองจากขาวน้ีมีมาสักระยะหน่ึงและขาว

ระดับโลกก็มีการระบุเรื่องน้ีวามีความเปนจริง อยางไรก็ตาม ตอใหจริงหรือเปนขาวลือ  

มันจะดีมาก ถาองคกรเราอาจจะเริ่มขยับไปท่ี Line Product อ่ืนดูบาง เพ่ือเปนการลด

ความเสี่ยงจากกุงเปนโรค EMS และมองหาโอกาสจากผลติภัณฑตัวอ่ืนตอไป 
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จากขอมูลบทสัมภาษณของผูบริหารท้ังสองคน แสดงใหเห็นวาคนแรกเปนคนท่ีมี 

Mindset ในแบบ Fixed คือไมคิดจะเปล่ียนแปลง คิดวาองคกรมีความเกงพอกับทุก

สถานการณ ซึ่งมุมมองนี้ไมสูดีกับเหตุการณในยุคปจจุบันท่ีสภาพแวดลอมในการ

ดําเนินธุรกิจมีความโกลาหนสูง สวนผูบริหารคนท่ีสองเริ่มแสดงใหเห็นถึงการมี

ทัศนคติเชิงบวกตอการเปล่ียนแปลงและมองหาโอกาสจากสินคาท่ีมีวัตถุดิบจาก

เนื้อสัตวอื่นๆ 

 

และทายท่ีสุดโรงงานนี้ไดเลือกแนวทางของผูบริหารคนท่ีสอง และทําใหรายไดของ

บริษัทเพิ่มข้ึนจากสินคาตัวอื่นท่ีเริ่มดําเนินการผลิตเพื่อมาลดความเส่ียงของการท่ีกุง

เปนโรค EMS ท่ัวโลก 
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PART 2: กระบวนการบริหารความเสี่ยง ครบ

วงจรในแบบ MINIMALIST 
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LESSON 1: ความแตกตางระหวาง Startup VS SME 

ในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศไทยตองการขยับจากการเปนประเทศท่ีกําลัง

พัฒนา ไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการขับเคล่ือนตัวจากการเปนกลุม

อุตสาหกรรม 3.0 เปนอุตสาหกรรม 4.0  ในชวงการเปนยุค 3.0 เรามักไดยินคําพูดวา 

SME แตพอในยุคการเนนนวัตกรรมในยุค 4.0 เรามักไดยินคําวา Startup แทน บทนี้

จะขออธิบายความแตกตางของ SME และ Startup เพื่อจะตอไปถึงกระบวนการ

บริหารความเส่ียงในบทตอๆไป 
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LESSON 2: รูปแบบความเสี่ยงของ Startup (S CURVE) 

ในสวนท่ีแลวเราไดอธิบายถึงความแตกตางระหวาง SME กับ Startup ใหผูอานเขาใจ

ถึงความแตกตาง ในบทนี้เราจะเริ่มเรียนรูกันถึงรูปแบบความเส่ียงของ Startup ท้ังนี้

ไมใชหมายความวา SME ไมมีความเส่ียงนะครับ เพียงแตความเส่ียงของ SME ไมไดมี

ความเฉพาะทาง สามารถศึกษาไดจากความเส่ียงขององคกรขนาดใหญท่ัวไป เพียงแต

SME มีทรัพยากรและขนาดท่ีเล็กกวา ซึ่งโดยมากความเส่ียงของ SME จะไมซับซอน 

จากภาพดานลางจะเห็น Phase ของ Start Up ท่ีคลายกับรูปตัว S ซึ่งหากอยากมี

ความเขาใจถึงรูปแบบความเส่ียงของ Startup จะตองเขาใจวงจรชีวิตของ Startup 

ในแบบ S Curve กอน  

 
ภาพที่ 6 : การเติบโตของ Startup ในแบบ S Curve 

 

 

 

 

S Curve คืออะไรกัน 

เราไดยินกันเกี่ยวกับ S Curve มามากในชวงการเขายุค 4.0 คนท่ีประกอบธุรกิจ

ในแบบ SME คงไมเกี่ยวเทาไร แตหากเปน Start-Up วงจรของการดําเนินธุรกิจ 

จะคลายกับ S Curve 
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ในชวงจุดเริ่มตนของการกอตัวของ startup มักเปนชวงของการทดลอง 

ลองผิด ลองถูก ชวงนี้จะเนนไปท่ีการทํา R&D. ความเสี่ยงชวงนั่นมักจะ

เปนเร่ืองความลมเหลวของผลิตภัณฑ ซึ่งแนวทางการบริหารความ

เส่ียงนี้คือ สวนใหญวงจรของ start up คือ ลมใหเร็ว ลุกใหไว หาก

พัฒนาสินคาหรือบริการไปแลวไมสําเร็จมักเปล่ียนและทดลองใหม และ

เพื่อเปนการลดความเสียหายจากความเส่ียงนี้ ควรจะใชเงินลงทุนใน 

Phase นี้ใหนอย 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

1 

2 การเติบโตของ Startup ในแบบ S Curve จะเห็นชัดเจนในชวงท่ี 2 

ลักษณะเดนของ Startup ท่ีแตกตางจาก SME หรือองคกรท่ัวไป คือ

การเติบโตในแบบ Exponential Growth ในขณะท่ี SME จะเติบโตใน

แบบเสนตรง  (Linear Growth)  คือในชว ง ท่ี  2 ของ Startup มี

คุณสมบัติของการเปน Scalable and Repeatable คือขยายตัวและ

ทําซ้ําได และการขยายตัวไดนั้น ผูประกอบการจะตองอาศัยเทคโนโลยี

ในการสราง Platform เพื่อทําใหธุรกิจสามารถ ขยายตัวและทําซ้ําได 

ความเสี่ยงในชวงนี้จึงเปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับความพรอมในการ

ขยายตัวและความสามารถของระบบเทคโนโลยี 

 3 ความยั่งยืนคือส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดของการเปน Startup ซึ่งสวนใหญ

วงจรชีวิตของ Startup จะส้ัน ในชวงปลายของ Startup หาก

ผูประกอบการพิจารณาแลววา The Killer เยอะ (ลองยอนกลับไปท่ี

สวนแรก Lesson 3) อาจพิจารณา สินคาหรือผลิตภัณฑอะไรใหมๆ 

แลวยอนกลับไปท่ี Phase 1) ตอไป 
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ท้ังนี้ นอกจากความเปน S Curve ของ Startup เพื่อปองกันความเส่ียง ปจจุบัน 

Startup เขาสูชวงของการเปน “Lean Startup”  

 
ภาพที ่7:  รูปแบบ Lean Startup 

ความเส่ียงท่ีสําคัญของ Start up หรือท่ีเรียกวาเปน The Killer มักเกี่ยวของกับ  

การท่ีสินคาอาจไมตรงตามความตองการของตลาด ไมใชเพียงเเต 1) สินคาไมโดนใจ 

แตอาจจะเปนเพราะ 2) life cycle ของ Product ในยุคปจจุบันคอนขางส้ัน 

 

ท่ีบอกวา Lean Start Up เปนเเนวคิดท่ีดี ดวย Framework ของ Lean Start Up 

(Build-Measure-Learn) จะมีพระเอกเลยคือ การทําสินคาในรูปแบบ Minimum 

Viable Product (MVP) เจา MVP นี่ เเหละเอาเขามาบริหาร/จัดการกับความเส่ียงท่ี

สินคาไมเปนท่ีนิยม 

Concept ของ MVP จะไมเนนใหสินคาท่ี perfect เเตไมไดหมายถึงสินคาใชไมได 

เเตจะออกมาเพื่อทดสอบตลาด (Market Validation) ดวย ชุดฟเจอรจํานวนนอย

ท่ีสุด (a set of minimum features) ท่ีสามารถลงสนามสูตลาดได (ตามภาพ

ดานลาง) ซึ่งคนสวนใหญมักเขาใจผิดวา MVP คือสวนประกอบของช้ินสวนสินคา เเต
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จริงๆ มันคือ สินคาท่ีสําเร็จเเลวในแบบ Minimum Feature... ตอบโจทยกลุมคนท่ี

เปน Minimal..... 

MVP เขามาลดความเส่ียงอยางไร เเนนอนสมัยนี้วงจรสินคาส้ัน หากเรารอสินคาท่ี

ครบครัน ลูกคาอาจไมรอ กระเเสเปล่ียน คราวนี้ขาดทุนเเละเจง (ไมใชเจง) ไปตามๆ 

กัน 

 

 
 

ภาพที ่8:  รูปแบบการคิดสินคาแบบ MVP 

 

ตัวอยางท่ีเราพบ เชนนักรองสมัยนี้ไมออกอัลบัมแบบท่ีมีเพลง 10-12 เพลง ในแบบ

กอน เเลวเดียวนี้ออกเปน Single เเลวปลอยลงในยูทูป เพื่อทดสอบความนิยมของ

ตลาดกอนเปนตน 
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LESSON 3: Framework การบริหารความเสี่ยงในแบบ Minimalist 

จากท่ีไดกลาวมาวา  concept หลักของหนังสือเลมนี้ ตองการเปล่ียนทัศนคติของ

ผูประกอบการตอความรูสึกวาการบริหารความเส่ียงนั้นยาก จริงๆ ถาดําเนินการใน

แบบเต็มองคประกอบ อาจจะยุงยาก Concept ของหนังสือเลมนี้ จึงเนนไปท่ี Less 

is more ครับ 

 

ผูเขียนจึงนําเสนอ กระบวนการบริหารความเส่ียงในแบบ Minimalist ดังภาพ

ดานลาง  

 
ภาพที ่9:  การบริหารความเสี่ยงแบบ Minimalist 

 

 

1. ระบุ/
คัดเลือกความ

เสี่ยง

2. ประเมิน/
จัดลําดับความ

เสี่ยง

3. หาวิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง

4. ติดตาม
ความเสี่ยง
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เห็นไหมครับวาการทําเพียงแค 4 ข้ันตอนมันไมยุงยากจริงๆ โดยผมไดแบงเนื้อหา

ยอยๆ ใหผูอานเขาใจไดไมยากดังนี้ 

 

a. Lesson 4-5     การระบุ/คัดเลือก ความเส่ียง (Risk Identification) 

b. Lesson 6-7     ประเมิน/จัดลําดับ ความเส่ียง (Risk Assessment) 

c. Lesson 8-9     หาวิธีการจัดการความเส่ียง (Risk Mitigation) 

d. Lesson 10-11  ติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring)  
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LESSON 4: ความเสี่ยงกับปญหาตางกันหรือไม 

เรามาเร่ิมกระบวนการท่ี 1 กันเถอะครับ   

ต้ังแตสมัยท่ีทํางานฝายบริหารความเส่ียงในองคกรใหญๆ มักถูกต้ังคําถามจาก

หนวยงานวา “ความเส่ียงกับปญหามันแตกตางกันอยางไร” หรืออันท่ีจริงแลวมัน

เหมือนกัน ในบทนี้ผมจะหาคูเทียบมาใหอีกคําคือ “ความไมแนนอน” ดังนั้น ความ

เส่ียง ปญหา และ ความไมแนนอนเหมือนหรือตางกันอยางไร  

 
ภาพที ่10:  ความไมแนนอน ความเสี่ยง ปญหา 
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ความเหมือนกันกอนคือ ท้ัง 3 คําคือ คือเหตุการณท่ีสวนใหญจะเปนในเชิงลบ 

(Negative Event) แตความตางมันวัดกันดวยโอกาสในการเกิด กลาวคือ  

i. ความไมแนนอน (Uncertainty) คือ เหตุการณดานลบท่ีคอนขางฟุงกระจาย 

ไมสามารถกะหรือประมาณโอกาสเกิดได นั่นหมายความวาเราประเมิน

โอกาสในการเกิดความเส่ียง (Likelihood) นี้ไมได เชน เราไมแนใจใน

พยากรณอากาศวาฝนจะตกหรือไม เพราะไมไดมีการระบุโอกาสท่ีฝนจะตก  

ii. ปญหาหรืออุบัติการณ (Problem/Incident) ตรงขามกับความไมแนนอน 

กลาวคือ ปญหามันเกิดข้ึนแลว เกิดข้ึนแนนอน ดังนั้นโอกาสในการเกิด

ปญหา คือ 100% มากไปกวานั้น ปญหามักเปนเหตุการณยิบยอย ระดับ

บุคคล ไมคอยเกี่ยวกับ The Killer ท่ีเราพูดกัน 

iii. ความเส่ียง (Risk) จะเปนตรงกลางระหวาง ความไมแนนอนกับปญหา นั่น

คือ อาจจะเกิดหรือไมเกิดก็ได แตสามารถประมาณการไดวามีโอกาสเกิดสัก

เทาไหร เราจึงตองมาเรียนกันวาจะประมาณโอกาสเกิดความเส่ียงไดจาก

อะไรกันบาง แนนอนขอมูลคือสวนสําคัญท่ีองคกรตองมีครับ  

 

และขอผิดพลาดของการเริ่มตนทําการบริหารความเส่ียงคือ การท่ีเจาของธุรกิจมอง

ไมออกวาอะไรคือปญหา ความไมแนนอนหรือความเส่ียง ทําไมเราถึงสนใจความเส่ียง 

ไมสนใจปญหาหรือความไมแนนอน เพราะ 1) ความไมแนนอนมันฟุงเกินไป เกิด

หรือไมเกิด ไมมีทางรูเลย ไรทิศทาง  2) สวนปญหามันก็เกิดข้ึนแลว ไมนาจะสําคัญ

อะไรเพราะบริษัทเรายังอยูไดจนถึงทุกวันนี้ แมมันจะเกิดแลวก็ตาม 
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LESSON 5: เราจะหาความเสี่ยงไดจากท่ีไหน 

ในอดีตท่ีผานมาบริษัทไหนมีเม็ดเงินลงทุนมากกวา บริษัทนั้นยอมเปนผูชนะในกลุม

อุตสาหกรรมนั้น กาวผานมายังยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทิศทางการเอาชนะคูแขง 

เพิ่มเติมเขามาอีกหนึ่งมุมมองคือ บริษัทตองไว ตอการเขาถึงขอมูล หูตากวางไกล ใช

ประโยชนและตีความจากขอมูลใหได จึงเปนยุคท่ี Data Science, Data Mining 

คาตัวแพงและมีความตองการสูงมาก  

 

วัตถุประสงคของบทนี้ ผมจะตอบใน 2 คําถามคือ 1) บริษัทจะวิเคราะหแหลงความ

เส่ียงไดจากไหนบาง 2) เมื่อทราบแหลงแลว กระบวนการไดมาซึ่งความเส่ียง  

 

แหลงท่ีมาของขอมูลความเส่ียง วิเคราะหงายๆ แบงออกเปน 1) แหลงขอมูลความ

เส่ียงจากภายใน 2) แหลงความเส่ียงภายนอก  

 สําหรับแหลงขอมูลความเส่ียงจากภายใน ผมขอเสนอใหผูประกอบการ/

เจาของธุรกิจ เริ่มถามตัวเองวา ทิศทางของบริษัทเราจะไปทางไหน เราวาง 

Positioning หรือกลยุทธไปทางไหน แลวอะไรคือ The Killer ของส่ิงท่ีเรา

จะไป มากไปกวานั้น ผมเสนอเพิ่มเชน กระบวนการงานอะไรท่ีสําคัญของ

องคกร แลวกําลังอาจมี The Killer ซอนอยูบาง  หรือแมแตกระท่ังกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของเรา 

 สําหรับแหลงขอมูลความเส่ียงจากภายนอก ผมแนะนําใหเจาของธุรกิจ ลอง

อานสารวิจัยตามศูนยวิจัยตางๆ เพื่อใหทราบถึงทิศทางการวิเคราะหจาก

ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ นักวิเคราะห เชน ศูนยวิจัยกสิกร KTB Compass 

SCB EIC เปนตน 
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เม่ือพอทราบแหลงความเส่ียง วาประกอบดวยประกอบแหลงขอมูลภายในและ

ภายนอก แลวกระบวนการไดมาซึ่งความเส่ียงหละ ผมขอแบงไวประมาณนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ
คัดเลือกความ
เสี่ยง

ธุรกิจขนาดเล็กท่ีเพิ่งเริ่มกิจการ  

เจาของธุรกิจท่ีมี Growth Mindset อาจวิเคราะหเอง จาก
แหลงภายใน/ภายนอก

หากธุรกิจมีขนาดใหญข้ึน 

อาจแนะนําสรางเครื่องมือในการวิเคราะหคัดเลือกความเส่ียง ซึ่ง
อาจเปนการใชกระบวนการสัมภาษณ (Interview) หรือการใช 
Cheklists เปนตน
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LESSON 6: ประเมินความเสี่ยง 

มาถึงข้ันตอนท่ี 2 กันแลว “Risk Assessment” ช่ือดูวาอาจจะตองมีการคํานวณ นา

กลัวหรือไม!  จริงถาทําใหครบกระบวนการก็ตองมีการคํานวณครับ อธิบายใหเห็น

ภาพครับวา กระบวนการประเมิน/จัดเรียงความเส่ียงหรือ Risk Assessment แบง

ออกเปน 2 แบบ คือ  1) การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ  2) การประเมินความ

เส่ียงเชิงคุณภาพ รูแคนี้กอนดีกวาครับ เดียวจะงงกัน ! 

 

ทบทวนกันหนอยดีกวาครับ จากในสวนแรกท่ีไดอธิบาย The Killer กันไป ในสวนท่ี

จะลงรายละเอียดใหฟงครับ  

 
 

ภาพที ่11:  การประเมินความเสี่ยงในแบบ Minimalist 

ภาพ 11 ท่ีเคยอธิบายไปในสวนแรกมีนัยยะท่ีเกี่ยวกับข้ันตอนนี้นี้เองครับ เปนการ

ประเมินความเส่ียงแบบ Minimalist เชิงคุณภาพ โดยในแตละชองมีความหมาย

ดังตอไปนี้ 
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i. Zone A: Accept  คือบริเวณความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดความเส่ียงตํ่า และ

ผลกระทบก็ตํ่าอีก เดียวในข้ันตอนท่ี 3 จะรูครับวาทําไม ถึงเรียนวา Accept 

Zone เรียกงายๆคือ บริเวณความเส่ียงท่ีตกอยูในบริเวณนี้ อาจยอมรับ 

(Accept) ใหเกิดไปกอน ยังไมตองสนใจอะไรมาก  

ii. Zone B: Nuisance คือ บริเวณความเส่ียงท่ีโอกาสเกิดความเส่ียงสูง แต

ผลกระทบไมมาก เรามักเรียกวาเปนความเส่ียงท่ีนารําคาญครับ เลยใชคําวา 

Nuisance เชน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเนนการผลิตมักเจอความเส่ียงในเรื่อง

ของสินคาท่ีผลิตไมผานมาตรฐาน QC เปนตน  

iii. Zone C: Insurable คือ บริเวณความเส่ียงท่ีโอกาสเกิดความเส่ียงตํ่า แต

ผลกระทบสูง  เชน การเกิดเพลิงไหมโรงงาน หรือกรณีการเกิดโรคระบาด

ใหญ COVID-19 ท่ีผานมา สังเกตไหมครับ วาพอเกิด COVID-19 เราทํา

อะไรกอน ทุกคนหาประกันชีวิตใหกับตนเองใชไหมครับ เลยเรียกวาเปน

ความเส่ียงในบริเวณ Insurable เกี่ยวกับการประกันภัยนั่นเอง  

iv. Zone D: Killer คือ บริ เวณความเส่ียง ท่ีโอกาสเกิดความเส่ียงและ

ผลกระทบความเส่ียงสูงท้ังคู ถึงไดเรียกวาเปนโซนอันตรายนั่นเอง ตามช่ือ

เลยครับ ความเส่ียงท่ีตกในบริเวณนี้จึงตองเรงจัดการโดยดวน  
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LESSON 7: ประเมินความเสี่ยง (ทายาก) 

ท่ีกลาวใน Lesson 6 ทางวิชาการและทางการปฏิบัตินับวาเปนการประเมินความ

เส่ียงเชิงคุณภาพในแบบเริ่มตน ในบทนี้จะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึง เผ่ือวาใครจะไปเจอ

ท่ีอื่นแลวจะไดไมงงนะครับ 

 

ขยายความครับวาปกติ การบริหารความเส่ียงในแบบท่ีครบกระบวนการ สวนของ

การประเมินความเส่ียง (เชิงคุณภาพ) นั้น มันจะมีสเกล (Scale) ของโอกาสเกิดกับ

ผลกระทบมากกวา 2 สเกล  

 

 
 

ภาพที ่12:  การประเมินความเสี่ยง In practice  
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ภาพท่ี 11 กับภาพท่ี 12 ตางกัน สองประเด็นครับ คือ 

1) สเกลของภาพท่ี 12 จะมี 1-5 ท้ังโอกาสเกิดกับผลกระทบ ในขณะท่ีในภาพท่ี 

11 จะมีแค 2 สเกล แนนอนครับ สําหรับจุดเริ่มตนของ Startup หรือ

ผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ผมแนะนําใหเริ่มจากภาพท่ี 11 กอน  แตหาก

ธุรกิจใหญข้ึน หรือเปนองคกรระดับ Corporate มีความเส่ียงมาก การมี

เพียงแค 2 สเกล อาจไมสามารถจัดเรียงความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทําใหไมสามารถวิเคราะหไดวาประเด็นความเส่ียงไหน สําคัญและตองการ

ความเรงดวนในการจัดการ คําถามท่ีตามมาคือ แลวสเกลพวกนี้ใครกันท่ีจะ

เปนคนพัฒนา  เรื่องนี้ยาวครับ ไวหาโอกาสเขียนข้ึนในเลมหนานะครับ 

2) ภาพท่ี 12 มีสีประกอบ เชนใน Zone ท่ีผลกระทบเปนสเกล 5 จะเปนสีแดง

ท้ังหมด แบบนี้จะเรียกวาเปน แผนท่ีความเส่ียง (Risk Map or Risk Heat 

Map) คือสีแสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของความเส่ียง ถาแดงแสดงวาบริษัท 

ตองเรงจัดการใหไวกวาสีเขียวนั้นเองครับ  
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LESSON 8: จะจัดการความเสี่ยงอยางไรกันดี 

ในโลกใบนี้ การดําเนินชีวิตของเราบางอยางก็บริหารจัดการได บางอยางก็บริหาร

จัดการไมได การบริหารความเส่ียงก็เชนเดียวกัน ไมใชทุกความเส่ียงท่ีผูประกอบการ

จะบริหารจัดการได 

 
ภาพที ่13:  4 วิธีหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ลักษณะความเส่ียงท่ีแตกตางกัน นํามาซึ่งกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงท่ี

ตางกัน ดังนั้นในบททนี้ผมจะอธิบายถึงกลยุทธ 4 แบบท่ีจะเอามาจัดการจัดความ

เส่ียงดังตอไปนี้ 
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• กลุยทธการลดความเสี่ยง (Reduction Strategy) ความเส่ียงสวนใหญ 

มักใชกลยุทธนี้ โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีอยูในโซนอันตราย “Killer” กลยุทธ

การลดความเส่ียงจะตองใชคูกับการหาสาเหตุท่ีแทจริงของความเส่ียงนั้นๆ 

ซะกอน หากเราทราบสาเหตุท่ีแทจริง จะนําพาซึ่งการลดความเส่ียงไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

• กลยุทธการยอมรับความเสี่ยง (Accept Strategy) โดยมากเราจะยอมรับ

ใหเหตุการณความเส่ียงเกิดเมื่อ เหตุการณความเส่ียงนั้นโอกาสเกิดและ

ผลกระทบตํ่า อางอิงตามภาพท่ี 11 คือ โซน A แตในกลุมธุรกิจขนาดใหญ

หรือ Corporate นั้น จะยอมรับอีกกรณีหนึ่งคือ เราไมสามารถจะจัดการกับ

ความเส่ียงไดจริงๆ เพราะเกิดจากเหตุปจจัยภายนอก  

• กลยุทธการรวมการจัดการความเสี่ยง (Sharing Strategy) หรือบาง

ตําราอาจใชคําวา การถายโอน (Transfer) ความเส่ียง พูดงายๆ คือความ

เส่ียงบางประเภทท่ีผลกระทบของมันสูงมาก ผูประกอบการจะตองถายโอน

ไปใหกับบุคคลท่ี 3 เชนกรณีการเกิดสถานการณไวรัส COVID-19 ผลของ

การเปนโรคจะตองใชเงินรักษามากหรือ อาจเสียชีวิต จึงจําเปนตองมีการ

ถายโอนความเส่ียงไปใหกับบริษัทประกัน ดวยการทําประกันชีวิต   

• กลยุทธการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid Strategy)  คือการไมดําเนินงาน

ธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงนั่น เชน หากทราบวาการผลิตสินคาตัว

ใหมมีความเส่ียงสูง เพื่อเล่ียงความเส่ียงคือการ ยกเลิกการผลิตสินคาชนิดนี้ 

เปนตน 
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LESSON 9: กลยุทธการพุงชนความเสี่ยง (Pursue)  

จาก Concept ของการบริหารความเส่ียงในยุคใหม ท่ีเนนใหมองความเส่ียงใหเห็น

เปนโอกาส การใชกลยุทธการตอบสนองตอความเส่ียงในบทท่ี 8 จะเปนในลักษณะ

ของการต้ังรับท้ังหมด อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้อยากใหผูอานมีทัศนคติเชิงบวกตอ

ความเส่ียงจึงนําเสนออีกหนึ่งกลยุทธท่ีสําคัญตอการตอบสนองตอความเส่ียง นั้นคือ

การวิ่งเขาใสความเส่ียงนั้นเอง หรือ “Pursue”  

 

อางอิงจาก Cambridge dictionary  Pursue คือ 

 to follow someone or something, usually to try to catch him, 

her, or it 

 to try very hard to persuade someone to accept a job 

 to try to discover information about a subject 

 

ท้ัง 3 ความหมายใหความรูสึกเชิงบวกตอคือ การวิ่งเขาใส หลายคงคงมองยังไมเห็น

ภาพของการใชกลยุทธนี้ อธิบายเพิ่มเติม เรามวลมนุษยรูดีวาการฝากเงินในธนาคาร

อยางเดียวไมสามารถเอาชนะเงินเฟอ (Inflation) ได เนื่องจากดอกเบ้ียเงินฝากออม

ทรัพยในปจจุบัน 0.5-0.8% ในขณะท่ีบางป เงินเฟอสูงถึงเกือบ 1% นั้นคือในระยะ

ยาว เงินท่ีอยูในธนาคารจะมีมูลคาลดลง เราจึงพุงชนหรือแสวงหา (Pursue) การ

ลงทุนประเภทตางๆท่ีเส่ียงกวา เชนการซื้อหุน การซื้อกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หุนกู 

เปนตน นั้นหมายความวาแมเรารูวาความเส่ียงนากลัว แตเรามองมันเปนโอกาส

นั้นเองครับ พอเขาใจการมองความเส่ียงเปนโอกาสมากข้ึนไหมครับ  
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LESSON 10: ติดตามความเสี่ยงกันเถอะ  

มาถึงข้ันตอนท่ี 4 ของการบริหารความเส่ียงตามแบบฉบับ Minimalist คือการ

ติดตามความเส่ียงครับ หรือเรียกวากระบวนการ “Risk Monitoring” 

 

กอนท่ีจะมาดูกันวาเราจะใชเทคนิคอะไรในการติดตามความเส่ียง มาดูหลักการกัน

กอนครับวาการติดตามความเส่ียงคืออะไรกัน  

 

ทบทวนภาพ 11 คําถามคือ ความเส่ียงสําคัญท่ีเรียกวา Killer เกิดข้ึนในวันท่ี 1 

มกราคม 2563 ตอมาในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ความเส่ียงเดียวกันนี้จะขยับไปอยู

ใน Zone อื่นไดหรือไม การไดมาซึ่งคําตอบนี้คือ เราตองทําการติดตามความเส่ียง

นั้นเอง  
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กระบวนการติดตามความเส่ียงจะแบงเปน 2 ข้ันตอนหลักคือ  

 ประการแรก ทบทวนแผนจากกลยุทธการจัดการความเส่ียงท่ีเลือกทีไดกลาว

ไปในบทท่ี 8 โดยในแตละกลยุทธจะตองมีแผนการจัดการความเส่ียงท่ี

ชัดเจน เชน ความเส่ียงจากยอดขายไมถึงเปา ผูประกอบการเลือกใชกลยุทธ

การลดความเส่ียง โดยการทําแผนการจัดการความเส่ียงเชิงรุก ดวยการสราง

แผนการติดตามยอดขายรายไตรมาส แผนการสรางโปรโมชันเชิงรุก การ

ติดตามความเส่ียงก็คือ การตามแผนงานเหลานั้น นั่นเอง  

 ประการท่ีสอง คือการติดตามความเส่ียงจากตัวช้ีวัดความเส่ียงหรือเรียกวา 

Key Risk Indicators (KRIs)  เรื่องนี้จะยาวหนอย ติดตามในบทถัดไปดีกวา

ครับ 

 

 

สรุปก็คือ เราจะติดตามความเส่ียงดวยการปรับระดับ ยาย Zone ความเส่ียง

ตอเมื่อ 2 ข้ันตอนดานบนถึงเปาหมายท่ีเราต้ังไว นั่นเอง 
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LESSON 11: KRI VS KPI 

หากผูอานทํางานในบริษัท มักจะไดยินผูบริหารพูดวา “KPI ถึงเปาแลวหรือยัง” แต

บทท่ีแลวผูเขียนดันกลาวถึง KRI แลวท้ัง2 คํานี้ ตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  

 

KPI ยอมาจากคําวา Key Performance Indicator คือ ตัวช้ีวัดสมรรถนะหลัก มักจะ

เอาไววัดผลการดําเนินงานของกลยุทธขององคกร  และ เนนไปท่ีผลลัพธ  

(Output/Outcome)  

 

แต KRI ยอมาจาก Key Risk Indicator หรือตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก และมักใชกับ

กระบวนการบริหารความเส่ียง มุมมองของการสรางตัวช้ีวัดความเส่ียงจะตางจาก KPI 

คือ การบริหารความเส่ียงนั้น มักมองไปขางหนา มักตองการสรางตัวเตือนท่ีสําคัญ

ของความเส่ียง จึงอาจกลาวไดวา KRI จะเนนไปท่ีการวัดกระบวนการ (Process) 

นั่นเอง   

 

ผูอานอาจจะยังไมเห็นภาพครับ ถึงตรงนี้ จะยกตัวอยางใหเห็นภาพนะครับ กลุมธุรกิจ

โรงพยาบาลมีความเส่ียงท่ีรุนแรงท่ีทุกโรงพยาบาลมักใหความสําคัญคือ การถูก

ฟองรองจากกระบวนการรักษาพยาบาล ผูเขียนเคยไดมีโอกาสอยูแวดวงของกลุม

ธุรกิจโรงพยาบาล จึงไดเสนอ KPI  และ KRI  ใหกับโรงพยาบาลแยกใหเห็นภาพดังนี้ 
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ความเสี่ยง  KPI KRI 

ถูกฟองจากการใหบริการ

ทางการแพทย  

จํานวนครั้ งต อการ ถูก

ฟองรอง 2 ครั้งตอป  

ขอรองเรียนท่ีผานเขามา

ทาง Call Center  

 

พอจะเห็นภาพกันมากข้ึนไหมครับวา ความเส่ียงจากการ ถูกฟองจากการใหบริการ

ทางการแพทย เดิมเคยมีการกําหนด KPI วาไมควรเกิดความเส่ียงนี้เกิน 2 ครั้งตอป 

ถามวา วันท่ีทราบ KPI นี้ มันสายเกินไปหรือเปลา เทากับกระบวนการในการติดตาม

ความเส่ียงลวงหนาแทบไมสามารถทําไดเลย เพราะวา KPI วัดผลลัพธ การมีแค KPI 

อยางเดียวจึงไมทําใหการติดตามความเส่ียงทรงประสิทธิภาพ 

 

คราวนี้หากตองการใหติดตามความเส่ียงในดานของ ถูกฟองจากการใหบริการทาง

การแพทย ลวงหนา ผูบริหารโรงพยาบาลจึงจําเปนตองหาตัวช้ีวัดอื่นท่ีเตือนภัย

ลวงหนา (Early Warning) ท่ีกระบวนการ คือ ควรลองวิเคราะหเสียงบนลูกคาผาน

ชองทาง Call Center เพราะวันหนึ่งเสียงบน ท่ีเปนขอรองเรียนอาจจะกลายเปนขอ

ฟองรอง ไดในอนาคต 

 

หมายเหตุ: รองเรียน แตกตางจาก ฟองรอง คือ ฟองรองจะเกี่ยวของกับการข้ึนโรง 

ข้ึนศาล  

 

 



48 | P a g e  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PART 3: การบริหารความเสีย่ง IN-ACTION 
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สมัยเยาววัย ผูเขียนเริ่มตนงานดานการบริหารความเส่ียงท่ีธนาคารขนาดใหญ ไดใช

ความพยายามสูงในการหาหนังสือเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง และต้ังปณิธานวา

จะพัฒนาความรู ความสามารถดานนี้ใหได แตก็พบวา การหาหนังสืออานอยางเดียว

ไมเกิดประโยชน ปจจัยสูความสําเร็จดานการบริหารความเส่ียงคือ จะตองอาศัยท้ัง

ศาสตรและศิลป กลาวคือ การอานหนังสืออยางเดียวไมชวยอะไร แตการไดพูดคุยกับ

คนและเรียนรู เพิ่มประสบการณจากกรณีศึกษาควบคูกับการศึกษาทฤษฎีการบริหาร

ความเส่ียง นาจะเกิดประโยชนสูงสุดครับ 

 

ในสวนนี้ผมจะนําเสนอกรณีศึกษา แตอาจไมสามารถเปดเผยสถานท่ีได วากรณีศึกษา

นี้มาจากบริษัท หรือผูประกอบการใด เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพการบริหารความเส่ียง

ในเขิงการปฏิบัติ (In action)  
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                     กรณีศึกษา: รานขายของทุกช้ิน 20 บาท 

รานขายของสง 20 บาท เปนกลุมธุรกิจท่ีเรียกทางเศรษฐศาสตรวา Acyclical คือ

ขายไดตลอดป ยอดขายไมสงผลกระทบกับวัฏจักรของเศรษฐกิจ อาจดวยสาเหตุวา

ราคาคอนขางถูก กําลังการซื้อคงมีตลอดปและตัดสินใจซื้อไดไมยาก 

 

ความทาทายของรานขายของทุกช้ิน 20 มีความทาทายอยูหลายประการ 1) คูแขง

เริ่มเยอะข้ึน ตามหางสรรพสินคามีเกือบทุกท่ี 2) กําไรวัดไดยาก เนื่องจากเปนธุรกิจท่ี

กําไรเกิดจาก Volume ของสินคา และถาลงของไมเยอะ รานก็จะไมนาเขา  

 

ข้ันตอนการเปลี่ยน Positioning ในโซอุปทาน (Supply Chain)  

 

ครั้งแรกท่ีผมไดมีโอกาสไดเขาไปพูดคุยกับผูประกอบการ คือความยั่งยืนของการ

ประกอบธุรกิจ เนื่องจากการจะร่ํารวยข้ึนมาไดนั้นจากธุรกิจนี้ตองออกแรงเยอะมาก 

เพราะธุรกิจไม scale และตองใชเงินลงทุนสูง และตองจัดรานใหของเยอะ ถึงจะมี

ลูกคาเขามา จึงไดเริ่มตนมานั่งคิด Positioning ของธุรกิจวา ถาหากรานขาย

ของ 20 บาททุกช้ินเยอะ ทําไมผูประกอบการรายนี้ถึงไมขายของใหกับราน 

20บาท อีกทีหละ  
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ภาพที ่14:  Supply Chain Analysis  

ส่ิงท่ีสําคัญเบ้ืองตนคือการวิเคราะหตําแหนงของ Supply Chain ท่ีเราอยู  กอนท่ีจะ

มีการใหคําปรึกษา รานขายของทุกอยาง 20 ถือเปนรานขายของปลีก ซึ่งมีคูแขงเยอะ 

คําแนะนําแรกคือ การเปล่ียน Positioning จากรานขายปลีกมาเปนรานขายสง ดวย

เหตุผลท่ีวา รานขายปลีกเยอะกวา การเปนรานขายสง จะสามารถเก็บลูกคาปลีกได

มากกวา  

 

ความทาทายของการเปนรานขายสงใหกับรานขายทุกอยาง 20 ก็มีเชนกัน ของ

วิเคราะหเปน 2 เรื่องหลัก คือ 1) การทําใหรานขายปลีกรูจัก 2) เรื่องของการเก็บของ

ท่ีตองมี Product Items เยอะมาก  

 

ผมจึงไดใหคําปรึกษาเบ้ืองตนไปวา จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองลองมองหา Platform 

อะไรบางอยางมาชวย เพื่อทําใหธุรกิจจากเดิมท่ีเปน SME ใหกลายมาเปน Startup 

ยอมๆ ตองมองหา Platform ท่ีทําใหธุรกิจ Scalable and Repeatable  

 

Supplier 
รานขาย
ของสง

ราน 20
บาท 

(ปลีก)
ลูกคา
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เจาของธุรกิจจึงไดหาระบบสารสนเทศมาชวยงานใน 2 สวน  

 Font System: งานหนาบานไดจางบริษัทขางนอกมาเขียนเวบไซต เพื่อให

สามารถ Search engine แลวเจอรานขายสงนี้  โดยไดมีการกําชับให  

ผูพัฒนาเว็บไซตใหใชกระบวนการ SEO (Search Engine Optimization) 

เพื่อใหเว็บไซตของทางราน สามารถเจอในหนาแรกๆของ Google  

 Back System: คงไมสามารถทําการจัดเก็บสินคาคงคลังดวยระบบ Manual 

อีกตอไปเพราะราย Item สินคามากข้ึน จึงไดติดต้ังระบบ ERP (Enterprise 

resource planning) ข้ึนมา  

 

ข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงในแบบ “Minimalist” 

การพัฒนาจุดยืนใหมใน Supply chain ของผูประกอบการรายนี้ เปนเพียงแค

จุดเริ่มตน เมื่อไดมีการเปล่ียนจากการคาปลีกมาเปนการคาสง ความเส่ียงจึงมีการ

เปล่ียนรูปแบบไป ในสวนนี้ผมจะนํา ข้ันตอนการบริหารความเส่ียงในแบบ 

Minimalist ไปท่ีละข้ันตอนดังนี้ 

I. ระบุและคัดเลือกความเสี่ยง 

ข้ันตอนนี้คงยากมากท่ีจะใหผูประกอบการระบุความเส่ียงเอง ซึ่งเปนเรื่อง

ปกติของผูประกอบการ ผมจึงไดเขาไปสัมภาษณ ซึ่งทักษะการสัมภาษณ

และจับความ หรือสรุปความใหตกผลึกเปนความเส่ียง เปนทักษะท่ีสําคัญ

ของบุคลากรดานการบริหารความเส่ียง โดยผลการสัมภาษณเปนดังนี ้

“เจาของธุรกิจกังวลในในเรื่องของรายไดท่ีอาจจะลดลงจากสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีถดถอย จากสถานการณ COVID-19” (R1) 
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“เจาของธุรกิจกังวลในเรื่องของสินคาบางประเภทท่ีมีกฎหมายหามจําหนาย 

เชน สินคาท่ีนําเขาบางประเภท และท่ีคลังสินคามีสินคาประเภทนี้อยู

โดยรวมแลวเกือบ 500,000 บาท” (R2) 

“กังวลใจในเรื่องของสภาพคลังสินคาซึ่งเก็บสินคารวมมูลคา 20ลานบาท 

หากเกิดเหตุการณไมคาดคิด ท่ีเคยเกิดมาแลวคือ เรื่องน้ําทวม อาจทําให

มูลคาความเสียหายอาจจะไมสามารถยอมรับได” (R3) 

 

จากขอความท้ัง 3 คงไมสามารถระบุช่ือความเส่ียงยาวขนาดนั้น ได แตจากท่ีได

ประมวลผลไดความสาจะระบุช่ือความเส่ียงดังนี้ 

R1 = ยอดขายลงลง 

R2 = สินคาบางรายการไมผานตามเงื่อนไขกฎหมาย 

R3 = การเกิดข้ึนของภัยท่ีไมคาดคิด  
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II. ประเมินความเสี่ยง 

 
ภาพที ่15:  ผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทรานขายของ 20 ทุกอยาง  

จากการสัมภาษณผูประกอบการรายนี้พบวา ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดสูง หรือเรียกวา

เกิดแนๆ และผลรุนแรงคือ เรื่องของยอดขายลดลง ท่ีผลกระทบรุนแรงเพราะกระทบ

กับสภาพคลองของธุรกิจ  

 

สวนในเรื่องของ สินคาบางรายการไมผานตามมาตรฐานกฎหมายกับเรื่องของภัย

อันตรายไมคาดคิด นาจะไมเกิดไมบอย แตผลก็รุนแรงเชนกัน จึงไดวิเคราะหออกมา

แบบนั้นครับ 
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III. หาวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ภายหลังจากท่ีพอจะรูวา Zoning ของความเส่ียงมีลักษณะแบบใดแลวนั้น 

ข้ันตอนตอมาคือการบริหารจัดการความเส่ียงนั้นๆ  

 

จากท่ีไดกลาวไป ความเส่ียงทุกตัวไมสามารถท่ีจะลดไดท้ังหมด ส่ิงสําคัญคือ

การหากลยุทธในการตอบสนองตอความเส่ียงท่ีเหมาะสมพรอมท้ังแผนการ

จัดการท่ีสอดคลองกับกลยุทธนั้น 

 

สําหรับความเส่ียงขอ R1 เรื่องของยอดขายลดลง ผูประกอบการเลือกใช   

กลยุทธการลดความเส่ียง เนื่องจากพอจะหาหนทางเพื่อมาลดกับความเส่ียง

นั้นได ดวยการจัดโปรโมช่ัน เพิ่มชองทางการจัดจําหนวยและเขาถึงตัว

ผูบริโภคผาน Platform E-commerce เชน Shopee, Lazada เปนตน 

 

ภาพที ่16:  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ในขณะท่ีผูประกอบการรายนี้ไดวิเคราะหวา หากถูกตํารวจจับเรื่องสินคา

ตองหาม อาจทําใหถูกยึดใบประกอบวิชาชีพ สําหรับความเส่ียงในเรื่อง 

สินคาบางรายการไมผานตามเงื่อนไขกฎหมาย  จึงไดเลือกใชกลยุทธของการ

หลีกเล่ียงความเส่ียง เพราะยอมรับกับการเกิดเหตุการณความเส่ียงนี้ไมได 

หรือเรียกอีกนัยวา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสูงเกินกวาท่ีรับได นั่นเอง 

 

สําหรับความเส่ียงขอสุดทายคือ การเกิดข้ึนของภัยท่ีไมคาดคิด คิดวาท้ังใน

เรื่องของน้ําทวมโกดังหรือคลังสินคา หรือการเกิดอัคคีภัย คงตองหา third 

parties มารับความเส่ียงรวมกัน นั้นคือเลือกใชกลยุทธการรวมความเส่ียง 

โดยการทําประกันใหกับคลังสินคา หากเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดจริง จะได

มีบริษัทประกันมารวมลดความเส่ียงดังกลาว 

 

IV. การติดตามความเสี่ยง 

โดยปกติการติดตามความเส่ียงจะเนนท่ี 2 กระบวนการคือ 1) แผนการ

จัดการความเส่ียงของแตละกลยุทธความเส่ียงท่ีเลือกนั้นไดดําเนินการจัดทํา

แลวหรือยัง เชน ไดมีเพิ่มชองทางการเขาถึงลูกคาหรือไม ประกันคลังสินคา

ไดทําแลวหรือยัง หรือไดมีการหลีกเล่ียงสินคาบางประเภทออกไปจากคลัง

แลวหรือยัง  2) สําหรับตัวช้ีวัดความเส่ียงหรือ KRI ดวยลักษณะของความ

เส่ียง ตัวช้ีวัดท่ีกระบวนการอาจจะหายาก แตสามารถหาไดในความเส่ียง R1 

โดย KRI  ของความเส่ียง R1 อาจเปน จํานวนชองทางการเขาถึงลูกคาควร

เพิ่มข้ึน 2 ชองทางเปนตน 
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สวนท่ี 4 การเตรียมความพรอมรับมือกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
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ผมอยากใหหนังสือเลมเล็กๆเลมนี้สามารถเปนเครื่องมือในการพยากรณทิศทางใน

อนาคตของผูประกอบการ โดยใชศาสตรและศิลปดานการบริหารความเส่ียงในการ

วิเคราะห มากําหนดโอกาสใหกับเจาของ Startup และผูประกอบการ  

 

ในสวนนี้จึงเกี่ยวของกับการนํางานวิจัย บทวิเคราะหจากศูนยวิจัยสถาบันการเงิน มา

ยอยใหเขาใจงาย โดยหวังวาผูประกอบการนาจะไดนําขอมูลเหลานี้มาวางแผน

ทิศทางในอนาคต  
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Special Topic 1: อุตสาหกรรม 4.0 

ผูเขียนไดเขียนงานวิจัยและไดตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ในหัวขอท่ีวา “ Is 

the Fourth Industrial Revolution a Panacea? Risks toward the Fourth 

Industrial Revolution: Evidence in the Thai Economy”  

 

แกนสําคัญของบทความวิจัยนี้คือคําวา panacea ซึ่งแปลตรงตัวคือ ยารักษาโรค โดย

จุดมุงหมายของการเขียนของผมคือ การเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีประเทศกําลัง

พัฒนาอยางประเทศไทย เช่ือวาจะมีผลกระตุนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมข้ันสูง แลวจะ

สงผลบวกเพียงอยางเดียว สวนตัวผมเช่ือวาอาจไมเปนจริงเสมอไป จึงใชหัวเรื่องวา 

“อุตสาหกรรม 4.0 คือยารักษาโรคหรือ ความเส่ียงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 

ภายใตบริบทเศรษฐกิจไทย” 

 

จุดมุงหมายของผมในงานวิจัยเชิงคุณภาพนี้คือ การนําเสนอความเส่ียงท่ีเกิดจาก

อุตสาหกรรม 4.0 ใหผูอานเขาใจไวแตเนิ่นๆ เพื่อหาวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น โดย

จากการสัมภาษณผูบริหารในองคกรใหญๆ ประกอบกับเอกสาร บทความวิจัยหรือ

บทวิเคราะหท่ีนาเช่ือถือได พบการระบุความเส่ียงจากการเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 

ดังตอไปนี้ 
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ภาพที ่17:  ผลการระบุและประเมินความเสี่ยงจากอุตสาหกรรม 4.0  

 การเพิ่มข้ึนของอัตราการวางงาน: ในการเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 จุดมุงเนน

คือการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูงขับเคล่ือนงาน โดยเฉพาะงาน 

Routine ดังนั้นในอนาคตบางตําแหนงงานอาจไมจําเปนตองมี ดวยสาเหตุ

สองประการ 1) ลดตนทุน 2) ประสิทธิภาพท่ีดีกวาเมื่อนําเทคโนโลยีมาใชใน

งานบางตําแหนง 

 ความไมเสมอภาค: เปนท่ีนาแปลกใจวาประเทศไทย มี Gap ระหวางคนรวย

มากๆกับคนจนมากๆเยอะแม GDP เพิ่ม ซึ่งตัวเลขดังกลาว สะทอนใหเห็นวา 

ความไมเสมอภาคในประเทศไทยยังคงเปนความเส่ียงสําคัญ และยิ่งการเขาสู

ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ยิ่งเกิด Gap ท่ีกวางข้ึน  ทําไมหรือครับ เพราะคนรวย

สามารถเขาถึงเทคโนโลยีข้ันสูง และใชสรางประโยชนสูงสุดใหกับตนเอง 

ในขณะท่ีคนจนไมสามารถทําได  
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 ความเส่ียงดานความปลอดภัยทางสารสนเทศ : ปจจุบันเราเขาถึงขอมูล

สําคัญตางๆ ผานโลกออนไลนท้ังนั้น เชนการเขาถึงบัญชีทางการเงินผาน 

Mobile Banking การซื้อสินคาออนไลนโดยการจายเงินดวยบัตรเครดิต 

สวนตัวผมเอง พึ่งไดรับผลกระทบการถูก Hacker บัตรเครดิตไปประมาณ 4 

พันกวาบาท ซึ่งเปนการตัดผานทางบัตรเครดิตท่ีตางประเทศ แตผมยืนยันไป

กับทางบัครเครดิตวาไมใชผมแนนอนเพราะชวงการเกิด COVID-19 มัน 

lock down ไปไหนไมไดเลย คงมีหลักฐานท่ีชัดเจนครับวาไมใชผม แตภัย

ทางสารเทศนี้ มาจากการใชบัตรเครดิตจายของผานทางออนไลนนั่นเอง 

 การปดตัวของบางธุรกิจ : เห็นชัดเลยโดยเฉพาะในสถานการณหลังเกิด 

COVID-19 บางกลุมธุรกิจก็ลมหายตายจากกันไป  

 พรองในเรื่องของสังคมและความเปนมนุษย : งายๆเลยครับ ปจจุบันเราอยู

ในสังคมกมหนา การเขามาของโลกเทคโนโลยี ทําใหความสัมพันธในสังคม

แยลง ครอบครัวมีโอกาสพูดคุยกันนอยลง ซึ่งเปนสัญญาณอันตรายและ

จุดเริ่มตนของปญหาอื่นๆตามมา 

 

งานวิจัยนี้ผมพยายามแสดงใหเห็นวาในทางบวกยอมมีอีกทางท่ีเปนเรื่องลบรออยู

เสมอ ทางเดียวท่ีทําไดคือ การรับรูและตระหนักความเส่ียงใหไว เพื่อแปรเปล่ียน

เหตุการณความเส่ียงใหเปนโอกาสตอไป 
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Special Topic 2: โลกเรากังวลอะไรกันอยู 

ชวงท่ีหนังสือเลมไดถูกเขียน เปนชวงสถานการณโควิด 19 ซึ่งตองเรียกไดวาเปนการ

เกิดวิกฤตการณครั้งใหญของโลกเรา ใครจะไปคาดคิดวาเพียงแคการเกิดโรคระบาด

ของมณฑลหนึ่งของประเทศจีน จะระบาดไปถึงท่ัวโลกขนาดนี้  

 
 

ภาพที ่18:  สถานการณจํานวนเคสโควิด-19 ชวงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 

อางอิง: https://covid19.who.int/  

โดยในชวง กลางเดือนกรกฎาคม 2563 ท่ีบานเราสามารถรักษาการไมมีคนปวยโควิด

ติดตอกันไดนานถึง 30 วัน ขณะท่ีเคสคนปวยโควิดท่ัวโลกยังเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นในเวลานี้หากถามคนท่ัวโลกวา ในอีก10 ปขางหนา ทานกังวลใจในความเส่ียง

ใดมากท่ีสุด ทุกคนอาจจะตอบวา “โรคระบาด” 

ท้ังนี้ World Economic Forum (WEF) ทํารายงานท่ีเรียกวารายงานความเส่ียง

ระดับโลก (Global risk report) ซึ่งรายงานฉบับนี้เปนการ Survey ท่ีสอบถามคนท่ัว

โลกในคําถามท่ีวา ในอีก10 ปขางหนา ทานกังวลใจในความเส่ียงใดมากท่ีสุด  
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ใหเดาครับวา คนท่ัวโลกกังวลใจในประเด็นใด (ซึ่งรายงานฉบับนี้ลาสุดคือป 2020 

เดือนมกราคม และชวงนั้นสถานการณ COVID ยังไมเกิดนั้นเอง)  

 

 

 

 

ภาพที ่19:  Global risk report 2020 

อางอิง: WEF (2020) 
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จากภาพท่ี 19 ผูอานนาจะพอวิเคราะหกันไดครับวา ผลท่ีไดจากการ Survey มุมมอง

ของผูเช่ียวชาญดานความเส่ียงท่ัวโลก ลงความเห็นไปท่ีความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับในหมวด

ของธรรมชาติ (Environmental risk) สีเขียวนั้นเอง โดยในหมวดนี้ผูเช่ียวชาญดาน

ความเส่ียงท่ัวโลก ลงความเห็นวาเปนความเส่ียงสูงท้ังโอกาสเกิด (คือมีโอกาสเกิด

คอนขางจะแนนอน) และผลกระทบกับความเส่ียงคอนขางสูง เชน การเกิดสภาพการ

เปล่ียนแปลงอากาศอยางรุนแรง (Extreme weather) การเกิดภัยธรรมชาติ 

(Natural Disaster) ถามวาพออานแบบนี้ เราจะสามารถตีความไดหรือไมวารายงาน

ฉบับนี้ไมแมน 

 

สําหรับผมไมไดคิดอีกแบบนั้นเลยครับ ผมชอบรายงานความเส่ียงของ WEF มาก แต

ความเส่ียงยังไงก็คือการประมาณการครับ แมวาการเกิด COVID-19 มีลําดับ

ผลกระทบเปนอันดับสุดทาย (อางอิงภาพ 19 Infection Disease) ก็สามารถแซง

ข้ึนมาได ทําไมเราถึงไมใชขอมูลตรงนี้ใหเปนประโยชนแทน ซึ่งนั่นหมายความวามี

โอกาสสูงมากเลยท่ี ความเส่ียงประเภทภัยธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

รุนแรง (Climate Change) จะเกิดข้ึน และอาจรุนแรงไมนอยไปกวาหรืออาจจะ

มากกวา COVID-19 ก็เปนได 
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Special Topic 3: รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate 

Change)  

 

จากการอานรายงานวิจัยและบทความวิเคราะหดานความเส่ียง รวมท้ังประสบการณ

สวนตัวคิดวา การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศอยางรุนแรงนั้น อาจเปนมหันตภัยความ

เส่ียงท่ีไมนอยไปกวาการเกิด COVID-19 และมีโอกาสเกิดสูงมาก 

 

และในปกอน-2019-ไดมีการเคล่ือนไหวครั้งยิ่งใหญ จากเด็กผูหญิงท่ีช่ือ ช่ือ “Greta 

Thunberg” นักเคล่ือนไหวดานส่ิงแวดลอม คือบุคคลแหงป 2019 ของนิตยสาร 

TIME. ... ผูโดงดังจากการสรางปรากฏการณระดับโลกในการเคล่ือนไหวประทวงเพื่อ

ลดภาวะโลกรอน ถามวาเด็กในวัยนี้ทําไมถึงตองคิดถึงเรื่องนี้ และถามวามีเหตุการณ

อะไรท่ีเราสัมผัสไดถึงปรากฎการณท่ีเรียกกวา “Climate Change” ผมวาท่ีเห็นได

ชัดเจนเลยคือ การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล การเพิ่มข้ึนของระดับน้ําทะเลท่ีขับเคล่ือน

จากภูเขาน้ําแข็งละลาย สภาวะโลกรอน (Global Warming)  
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ในดานของความกังวลใจในประเด็นนี้ไดถูกขับเคล่ือนมาพักใหญ เริ่มตนของการพูด

ถึงเรื่องนี้กันจริงจังคือ การมีขอตกลงระหวางประเทศเกิดข้ึนในป 2558 เรียก

ขอตกลงปารีส “Paris Agreement” คือ ประเทศตาง ๆ ต้ังเปาหมายรวมกันข้ัน

พื้นฐานท่ีจะรักษาการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ีย ของโลกใหตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส 

และในขณะเดียวกัน กําหนดเปาหมายท่ีสูงข้ึนไวควบคูกันวาจะพยายามรักษาการ

เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกใหนอยลงไปอีกจนถึงตํ่ากวา 1.5 องศาเซลเซียล 

(อางอิง:mfa) ดวยขอตกลงดังกลาวจึงทําใหแตละประเทศกําหนดแนวทางนโยบาย 

แตสวนตัวรูสึกวาการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติไมเขมงวด  

ภาพที ่20:  Greta Thunberg 

อางอิง: https://www.bangkokpost.com/world/1757299/trump-slammed-for-trolling-greta-
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ตัวการสําคัญของการเกิด Climate Change คือกิจกรรมท่ีเกิดจากการกระทําของ

มนุษย และกิจกรรมดังกลาวปลอยกาซเรือนกระจก เพิ่มปริมาณคารบอนไดออกไซค 

สวนกิจกรรมดังกลาวสงผลใหเกิด Climate Change ไดอยางไรนั้น อาจจะตองใหนัก

ธรณีวิทยาหรือ Environment Science ซึ่งเชียวชาญในดานนี้โดยตรงอธิบายครับ 

 

ดังนั้นเพื่อใหทุกคนไดเตรียมการผมขออธิบายในลักษณะของมุมมองดานความเส่ียง

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) องคกร

ที่กระตุนใหสถาบันการเงินดําเนินการใหความสําคัญในเรื่องของ Climate 

Change ไดสรุปประเทศของความเส่ียงที่มีปจจัยความเส่ียงมาจากเรื่อง 

Climate Change แบงเปน 2ประเภทใหญคือ 

I. Physical risk คือความเส่ียงทางดานกายภาพท่ีเปล่ียนไปจากการเกิดการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศอยางรุนแรง เชน การเกิดพายุ ระดับน้ําทะเลเพิ่ม 

การเกิดน้ําทวมใหญ เปนตน 

II. Transitional risk คือความเส่ียงจากการเปล่ียนผานไปสูอุตสาหกรรม Low 

carbon เชนการเปล่ียนกระบวนการผลิตและเครื่องจักรท่ีถูกจํากัดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก  

 

  



68 | P a g e  

 
สําหรับผม ไมอยากสรางความกังวลใจใหกับผูอาน แตอยากเปล่ียนเปนมุมมอง

สรางสรรค เพื่อใหทุกคนเตรียมการลวงหนากับเรื่อง Climate Change ดังตอไปนี้ 

I. อะไรท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย (Asset) แลวทําประกันได ควรทํา ไมใชอะไรนะ

ครับ เพราะการทําประกันเครื่องจักร อาคาร โรงงาน คลังสินคา ถือวาเปน

กลยุทธการ Sharing ความเส่ียง เพราะหากเกิดเหตุการณอะไรข้ึน จะไดมี

บริษัทประกันมารวมจายคาเสียหาย แตเราก็ตองจายคาเบ้ียประกัน ซึ่ง

ผูประกอบการอาจจะลองวิเคราะหดูวาคุมหรือไม  

II. สําหรับผูประกอบการท่ีงานเกี่ยวกับการปลอยคารบอนไดออกไซค ตองเริ่ม

วางแผนไวครับวาถาวันหนึ่งรัฐบาลประกาศอยางเขมงวดในการจํากัดการ

ปลอยคารบอนไดออกไซค เราจะดําเนินธุรกิจอยางไรตอไป นี้แหละครับคือ

การเปล่ียนความเส่ียงใหเปนโอกาส คือ การรูไว เปล่ียนไว  
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บทสงทาย และพบกันใหม 

ขอขอบคุณผูอานท่ีเล่ือน/อาน มาจนถึงหนาสุดทาย ดีใจครับท่ีไดมีหนังสือเปนของ

ตัวเอง ใจจริงแลวเลมแรก อยากจะทําใหหนาหนอยและครบองคประกอบดาน

บริหารความเส่ียงมากกวานี้ แตคิดวาหากหนามาก เขียนในลักษณะวิชาการเกินไป 

อาจทําใหผูประกอบการอานแลววาง ไมนาอานตอ หนังสือเลมนี้ก็ไมเกิดประโยชน  

 

ผมม่ันใจวาเลมนี้คงไมใชเลมแรกเลมเดียว แตเปนจุดเริ่มตนและคิดวาเลมตอๆไป

อาจจะเขียนในมุมมองอื่น เนื้อหาอื่นท่ีเลมนี้ยังไมไดพูดถึง หวังวาเลมนี้ผูประกอบการ

คงไดความรูไปบางนะครับ เช่ือผมเถอะครับดวยสภาพแวดลอมในแบบ VUCA นี้ 

ทักษะท่ีจําเปนตอความอยูรอดของธุรกิจ คือจะตองเปนคนมี Mindset เชิงบวกตอ

การบริหารความเส่ียงและสรางโอกาสไปพรอมกัน 

 

ทายนี้สําหรับผูอานท่ีกําลังศึกษาอยู ผมอยากเชิญชวนใหนักศึกษา นักเรียนมาฝก

ทักษะดานนี้กัน เพราะจากการทํางานดานนี้มา คนในดานนี้มีไมมาก หากทานมี

ความรูเรื่องนี้ติดตัวไว อนาคตจะเปนท่ีตองการของตลาดแนนอนครับ เงินเดือนใน

สายอาชีพนี้ไมนอยหากเทียบกับงานสายงานอื่นๆ  

 

 

ขอใหทานผูอานทุกคนมีความสุขท้ังทางโลกและทางธรรมครับ 
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เก่ียวกับผูเขยีน 
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