
Risk management: the next source of competitive advantage 

1. Risk management: an evolving discipline 

 “เราควรจะต้องได้รับซ่ึงความเส่ียง ดังนี้ เราไม่คิดว่าการจัดการความเสียงคือการพยายามที่จะทำให้ความ

เส่ียงเหลือน้อยที่สุด แต่ในความเป็นจริงคือการหาวิธีการป้องกันที่สร้างสรรค์ หรือมันคือการทำในส่ิงที่คิดว่าเป็น

ความเส่ียงและเม่ือเราต้องไปเผชิญกับบางส่ิงที่เราไม่ได้คาดคิด เราก็จะต้องสามารถสนองตอบต่อมันได้” 

 นั่นคือคำกล่าวของ Ed Catmull ผู้ร่วมก่อต้ังและประธานบริษัท Pixar และประธานบริษัท Disney 

Animation ที่ตอบคำสัมภาษณ์เมื่อให้เขาอธิบายว่าบริษัท Pixar  มีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในการคิดสร้างสรรค์ 

 ในมุมมองปัจจุบันและมุมมองการบริหารจัดการความเส่ียงที่พัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆ การจัดการความเส่ียงถูก

นับได้ว่ามีบทบาทในเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงมันแตกต่างจากมุมมองเดิมๆที่มองว่าความเส่ียงเป็นส่ิงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

และมันก็เป็นต้นทุนที่เลวร้าย ซ่ึงความตรงกันข้ามนี้จะคล้ายกับความแตกต่างระหว่างมุมองการบริหารจัดการห่วง

โซ่อุปทานแบบด่ังเดิมและแบบใหม่ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะเป็นมุมมองที่ได้มีการพัฒนามาจนกระทั้งเป็นอยู่ช่วงศตวรรษ

ที่ยี่สิบ  

 เดิมที่อุตสาหกรรมผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจะมองสินค้าและการขนส่งว่าไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากเป็น

แหล่งต้นทุน ซ่ึงแนวคิดนี้โดดเด่นมากเม่ือครั้งที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ทำหน้าที่ผลิตเพื่อส่งให้กับตลอดในท้องถิ่นและ

เป็นการผลิตจำนวนมากซ่ึงไม่ได้มีหลักปฏิบัติเช่นธุรกิจทั่วไป จนกระทั่งที่ผู้ผลิตพบว่าพวกเขาจะสามารถได้รับ

ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดโดยการผลิตสินค้าในจำนวนมาก นั่นทำให้พวกเขาเริ่มให้บริการจำหน่ายสินค้า

ไปในหลายๆภูมิภาคมากข้ึนและในเวลาเดียวกันเาก็ต้องจัดหาทรัพยากรจากผู้จัดจำหน่าย (Suppliers) ที่มาจาก

ภูมิภาคต่างๆ 

 การผลิตที่มีปริมาณมากข้ึนและมีการดำเนินงานที่ขยายไปยังภูมิภาคต่างๆมากข้ึนทำให้ในที่สุดผู้ผลิตก็เริ่ม

ตระหนักว่าพวกเขาต้องบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้มีสินค้าคงเหลือในระดับต่ำที่สุด และมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ

ที่สุดโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า logistics ซ่ึงนั้นก็ได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็น supply chain management 

 มันก็ยังไม่ใช่ อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมาเม่ือมีผู้บุกเบิกเช่น Wal-Mart เริ่มที่จะ

มองว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับพวกเขามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการลดต้นทุนแต่มันสามารถเป็น

สมรรถนหลักให้กับพวกเขาได้ และในปัจจุบันเราจะสามารถเห็นได้จากบริษัทใหญ่ๆ (Dell, amazon.com, UPS. and 

Zara ซ่ึงนั่นเป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยในจำนวนหลายๆบริษัท) ที่มีการนำ supply chains เข้ามามีบทบาทสำคัญใน

การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ซ่ึงเป้าหมายหลักของพวกเขาไม่ใช่แค่เพียงการลดต้นทุนในการขนส่ง บริษัท

ต่างๆเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากการออกแบบห่วงโซ่อุปทานตามแนวทางของพวกเขาและนำไปปฏิบัติเพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขันของพวกเขา และด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเขามีความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันและได้รับผลตอบแทน(กำไร)ที่สูงข้ึน 

 เช่นเดียวกันการวิัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับมุมมองของการจัดการความเส่ียง ที่เดิมที่บริษัทจะ

มองความเส่ียงในการดำเนินงานของพวกเขาเป็นเพียงแหล่งที่มาของต้นทุนที่เพีิ่มมากข้ึนกว่าปกติ ซ่ึงนั่นหมายความ

ว่ากิจการจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดนี้เกิดข้ึนเม่ือกิจการต้องเป็นคนโชคร้าย และมันก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก

มากนักที่จะหากิจการที่ยังคงมีมุมมองหรือว่าแนวคิดในลักษณะนี้ 

 ปัจจุบันเราจะเห็นแนวโน้มว่าบริษัทมีการมองความเส่ียงเป็นส่ิงที่สามารถจัดการได้เพื่อต้นทุนหรือค่าใ้จ่าย

อันจะเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และแน่นอนว่าการใช้นโยบายการประกันภัยเพื่อลดความเส่ียงทางการเงินหรือ

ความเสียหาย (ไฟใหม่ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ) มันไม่ได้เป็นแนวโน้มที่ใหม่เลย  
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 อย่างไรก็ตามการจัดการความเส่ียงในลักษณะอื่นๆ เช่น ความเส่ียงในการดำเนินงานหรือความเส่ียงเชิงกล

ยุทธ์ยังคงได้รับความสนใจเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งเม่ือเร็วๆนี้ (ดูในงานของ  Power (2007) มีการอธิบายในรายละ

เอียดเพีิ่มเติม) ซ่ึ่งงานวิจัยยนี้จะวิเคราะห์ในเชิงนามธรรม เหตุและผล และพัฒนาการของการจัดการความเส่ียงนับ

ต้ังแต่ปี 1995 

 Stulz (1996) นำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงมีข้อ

จำกัดแะไม่สอดคล้องกับวรรณกรรมในทางวิชาการ  ปี 2005 รายงานการวิจัยขของงานประชุมกรรมการบริหาร

รายงานการสัมภาษณ์ผู้บริหารจำนวน 271 คน พบว่าผู้บริหารกว่า 90 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขากำลังสร้างและ

ต้องการที่จะสร้างการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์ (ERM) ในกระบวนการดำเนินงานขององค์กรแต่มีอีก

ประมาณร้อยละ 11 ที่กล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินการในเรื่องการจัดการความเส่ียงในองค์กรเรียบร้อยแล้ว และจากผล

การสำรวจพบว่ามากกว่าสองในสามของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นว่าการจัดการความเส่ียงถือ

เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ (Marshall and Heffes, 2005) 

 ผลการสำรวจล่าสุดของ COSO เม่ือเร็วๆนี้ได้รายงานด้วยเช่นกันว่าโดยทั่วไปแล้วการดำเนินการในการ

จัดการความเส่ียงขององค์กรให้ผลที่ไม่น่าพึงพอใจ โดยผลลการรายงานระบุว่า ร้อยละ 60ของผู้ตอบแบบสอบถาม

กล่าวว่าการติดตามความเส่ียงของพวกเขาส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่เป็นทางการและเป็นแบบเฉพาะกิจหรือติดตาม

เฉพาะบุคคลที่เป็นแหล่งความเส่ียงหรือในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในองค์กร 

 แม้ว่า ERM จะได้รับการส่งเสริมให้มีการพิจารณาความเส่ียงและประสิทธิภาพในการดำเนินงานในเชิงกล

ยุทธ์มากข้ึนที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาว Slywotzky and Drzik (2005) แสดงให้เห็นว่า

ผู้ที่เริ่มดำเนินการจัดการความเส่ียงในองค์กรของพวกเขาในส่วนมากในเริ่มแรกพวกเขาจะให้การบริหารจัดการ

ความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบข้อ

บังคับที่กำหนด โดยในงานวิจัยนี้จะได้กล่าวในภายหลังในประเด็นของการจัดการความเส่ียงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ

ในเชิงกลยุทธ์หรือนำไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 มีเพียงไม่กี่กิจการที่มีแนวโน้มที่จะใช้ความสามารถของพวกเขาในการจัดการความเส่ียงที่เป็นแหล่งที่มา

ของการได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยบริษัทเหล่านี้ไปไกลกว่าการปฏิบัติตามหรือแนวทางในการป้องกันควบคุมค่า

ใช้จ่ายและมากกว่านั้นในการก้าวผ่านความเส่ียง ซ่ึงพวกเขามีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปในการที่จะทำให้เขามีความ

สามารถในการจัดการบริหารความเส่ียงเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงใน

ส่วนที่สามของงานวิจัย 

 รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบแนวโน้มวิวัฒนาการของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและหลักการบริหารจัดการ

ความเส่ียง  การจัดการความเี่ยงเป็นส่ิงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในอุตสาหกรรมประกันภัยและการเงิน (โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในระดับผลิตภัณฑ์) วิกฤติการณ์ทางการเงินที่ผ่านมาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นกว่าการบริหารความเส่ียง

ยังไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในอุตสาหกรรมเหล่านี้ อย่างไรก็ามเราสามารถค้นพบจากตัวอย่างเหล่านี้ได้ว่าพวกเขามี

วิธีการในการจัดการความเส่ียงอย่างไรให้มีความโดยเด่นในการเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 ตัวอย่างที่ดีที่มีชื่อเส่ียงมากคือกรณีของบริษัท Nokia vs Ericsson สองบริษัทผู้ผลิตมือถือรายใหญ่ที่สุดใน

ยุคเริ่มต้นของสหกัสวรรษใม่ โดยเม่ือก่อนพวกเขาแบ่งผู้จำหน่ายร่วมกันคือบริษัท Royal Phillps Electronics จน

กระทั้งบริษัทผู้จัดหน่ายเกิดไฟใหม่เม่ือวันที่ 17 มีนาคม ปีั 2000 พวกเขามีวิธีการที่แตกต่างกันในการจัดการความ

เส่ียงที่เผชิญแม้จะเป็นความเส่ียงแบบเดียวกันแต่ด้วยวิธีการจัดการที่แตกต่างกันผลลัพธ์ที่ทั้งสองได้รับจึงแตกต่าง

กัน โดยหลักจากที่บริษัท Nokia and Ericson ได้รับแจ้งของการหยุดชะงักในการจัดส่งวัตถุดิบ บริษัท Ericsson ยังคง

เชื่อม่ันว่า Royal Phillips จะสามารถจัดส่งวัตถุดิบได้เหมือนเดิมภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ กล่าวคือการหยุดชะงัก

ของผู้จัดจำหน่ายดูเหมือนไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขา ในขณะที่ Nokia นำเอาสัญญาเต่ือนภัยนี้ว่าเป็นเรื่องที่่



สร้างความกังวลอย่างมากและต้องมีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจน  บริษัทเริ่มตรวจสอบกระบวนกู้คืนกระบวนการ

ผลิตของ Royal Phillips กลับมาในทันที และไม่นานเขาก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้บริษัท Royal Phillips 

กลับมาดำเนินงานได้ดั่งเดิมหรืออาจต้องปิดกิจการ ดังนั้นบริษัท Nokia จองบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบที่ศักยภาพความ

สามารถในการจัดส่งวัตถุดิบที่เป็นไปได้อื่นในทันที ซ่ึงกว่าที่บริษัท Ericsson จะพบความเส่ียงถึงการหยุดชะงักดัง

กล่าวมันก็สายเกินไปแล้ว เขาไม่สามารถหาวัตถุดิบได้เพียงพอในระยะวบาอันใกล้เนื่องจากตลอดท่จะผลิตชิ้นส่วน

ให้กับ Ericsson นั้นมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ บริษัท Ericsson รายงานว่าเหตุการณ์ไฟใหม้นั้นทำให้บริษัท

ขาดแคลนชิ้นส่วนซ่ึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้บริษัทเกิดการสูญเสียจากการดำเนินงานในแผนกโทรศัพท์มือ

ถือสูงถึง 200 ล้านในไตรมาสที่สอง และผลกระทบก็ยังคง่อเนื่องจนกระทั้งในปี 2001 บริษัท Ericsson ในส่วนการ

ดำเนินงานการผลิตโทรศัพท์ต้องรวมกิจการกับบริษัท Sony และเกิดเป็นแบรนด์ใหม่ในชื่อ Sony-Ericsson ตรงกัน

ข้ามกับบริษัท Nokia ที่มีการสนองตอบต่อความเส่ียงที่เหมาะสมทำให้การตระหนักในความเส่ียงไม่เพียงแต่ป้องกัน

ให้บริษัทไม่ได้รับความเสียหายในระยะยาวแล้ว พวกเขายังได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากข้ึน โดยส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของบริษัท Nokia เพิมข้ึนถึง ร้อยละ 30 จากเดิมมีเพียงร้อยละ 27 ในปีก่อน ในขณะที่บริษัท Ericsson 

มีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงเหลือร้อยละ 9 จากเดิมในปีที่ผ่านมามีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 12 

2.  Uncertainty, risk, and risk management 

 มีความเห็นที่อดคล้องกันน้อยมากเกี่ยวกับการนิยามความเส่ียง ที่ผ่านมาการให้ความหมายของกความเส่ียง

มีแนวทางที่แตกต่างกัน (เศรษฐศาสตร์ ประกันภัย พฤติกรรมศาสตร์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และอื่น)  ซ่ึงจากการ

ทบทวนวรรณกรรมความหมายของความเส่ียงและความไม่แน่นอนที่แตกต่างกันและวิธีการในการนิยามของพวก

เขานั้นดูได้จากงานของ Samson et al. (2009). นิยามความเส่ียงที่สรุปในงานวิจัยนี้เป็นนิยามในแง่ของความไม่

แน่นอนและระดับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการสูญเสียว่า ความเส่ียง หมายถึง ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการ

เกิดข้ึนของการสูุญเสีย ซ่ึงเหมือนกับนิยามของ Kaplan and Garrick (1981) ที่นิยามความเส่ียงว่าหมายถึงความไม่

แน่นอนใดที่มาจากการขาดข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอนาคต หรือกล่าวอีกนัยคือความไม่แน่นอนซ่ึงเป็นสถานการณ์

ที่เกิดข้ึนกับผู้ที่ต้องทำการตัดสินใจแต่ว่ามีข้อจำกัดใจด้านของความรู้ที่จะนำไปพยากรณ์ผลลัพทธ์ที่จะเกิดข้ึนได้

อย่างถูกต้อง 

 Luhmann (2005) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเส่ียงว่าความเส่ียงไม่เหมือนกับอัตรายและความไม่แน่นอนแต่

เป็นเรื่องของการที่ต้องทำการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นการจัดการความเส่ียงจึงเป็นการคาดการณ์เพื่อที่จะ

ทำให้สามารถตัดสินใจได้และเป็นการจัดการเกี่ยวกับความไม่แน่นอนและโอกาส 

 เช่นเดียวกันกับการให้ความหมายของการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีการนิยามที่แตกต่างกันโดยความแตก

ต่างนั้นเกิดจากบริบทที่แตกต่างกัน Regda (2007) ให้ความหมายของการจัดการความเส่ียงในมุมมองของการเปิดรับ

การสูญเสียว่า การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการในการระบุถึงความเส่ียงที่กิจการต้องเผชิญและการเลือก

เทคนิคที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการกับความเส่ียงดังกล่าว ซ่ึงนิยามนี้ loss exposure คือสถานการณ์ใดๆหรือ

สภาวะแวดล้อมที่ความสูญเสียเป็นส่ิงที่เป็นไปได้โดยไม่คำนึงถึงว่าความสูญเสียนั้นจะเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนหรือไม่ หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งการจัดการความเส่ียงควรมีกิจกรรมที่เต็มรูปแบบและดำเนินการด้วยความตระหนักว่าความเส่ียง

นั้นเป็นส่ิงที่อาจเกิดข้ึนและความเส่ียงนั้นมีอยู่จริง กิจกรรมเหล่านี้เริ่มต้นต้ังแต่ในข้ันตอนแรกของการจัดการความ

เส่ียงและเป็นไปโดยตลอดจนถึงมาตรการสุดท้ายคือการวัดผลซ่ึงนั่นจะทำให้กิจการค้นพบมันได้อย่างรวดเร็วหาก

องค์กรตระหนักถึงความเส่ียงที่มีอยู่อย่างแท้จริง 



 การพู฿ดถึงการบริหารความเส่ียงนั้นต้องรวมทุกๆความพยายามขององค์กรในการจะทำให้องค์กรมีความ

ยืดหยุ่นมากข้ึนกับการจัดการความเส่ียงโดยลดความน่าจะเป็นหรือผลกระทบจากความเส่ียง (ระดับของการสูญเสีย) 

โดยในการดำเนินการเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการจัดการความเส่ียงนั้นองค์กรจำเป็นที่จะต้องมีส่ิงดังต่อไปนี้ 

 * การสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการตระหนักถึงความเส่ียงที่มี 

 * กำหนดระดับความเส่ียงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนงานขององค์กรซ่ึงแตกต่างกัน 

 * สร้างการรับรู้ถึงความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 

 * ตรวจสอบความเส่ียงหรือความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน  

 * ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงที่อาจะเกิดข้ึน 

 * ประเมินความเป็นไปได้ของประโยชน์และโอกาสที่จะได้รับจากความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 

 * การจัดประเภทและลำดับความสำคัญของความเส่ียง 

 * การโอนหรือการให้มีการร่วมรับความเส่ียง 

 *การป้องกัน/การลดความน่าจะเป็นของการเกิดความเส่ียง 

 * ลดความไวองค์กรที่มีต่อความเส่ียงโดยการเพ่ิมความยืดหยุ่นและความคล่องตัว และ 

 * ความสามารถในการจัดการความเส่ียงเกิดจากการค้นพบความเส่ียงที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็ว 

 ความสามารถดังกล่าวนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือพวกเขาทำมันยั่งรากลึกเข้าไปในโครงสร้างองค์กร 

วัฒนธรรมขององค์กรและกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ซ่ึงนั่นจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อ

เนื่องและความสามารถนี้จะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น คือสามารถที่กลับ

เข้าสู่สถานการณ์ปกติได้อยู่เสมือเม่ือรูปแบบการดำเนินงานและกลยุทธ์ของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมันอาจไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อการหยุดชะงัก แต่มันยังคงเป็นเรื่องของการเตรี

ยมการล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงองค์กรไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วย 

 นอกจากนี้เรายังสามารมองการบริหารจัดการความเส่ียงจากมุมมองของเรื่องเกี่ยวกับอนาคต โดยเรา

สามารถมองการจัดการความเส่ียงว่าเป็นเป้นส่ิง่ีเราสามารถทำให้เป็นรูปร่างหรือสามารถเตรียมการสำหรับส่ิงที่ไม่

แน่ในอนาคตได้ ในขณะที่เราไม่สามารถทำการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเสียทีเดียวหากเรามุ่งไปที่ช่องทางต่างๆที่เป็น

ทางเลือกแล้วเตรียมการที่ดีกว่าสำหรับความไม่แน่นอนนั้นหรือโดยการรวบรวมมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 

 Courtney et al. (1997) แบ่งระดับของความไม่แน่นอนในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตออกเป็น 4 ระดับ  ระดับที่ 1 

อนาคตที่ชัดเจนเพียงพอ-อนาคตเป็นส่ิงที่สามารถพยากรณ์หรือคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ  ระดับที่ 2 เลือกอนาค-

อนาคตเป็นสิ่งที่อธิบายผลลัพธ์ได้มากกว่าหนึงหรือสามารถจำลองสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้มากกว่าหนึ่ง ระดับที่ 3 

ช่วงของอนาคต-อนาคตเป็นส่ิงที่สามารถระบุได้เป็นช่วงกว้างๆและระดับที่ 4 กำกวงอย่างแท้จริง-มีความไม่แน่นอน

ในหลายมิติมากที่ต้องเผชิญในสภาวะแวดล้อมที่ความจริงไม่สามารจะคาดการณ์ได้ โดยในส่วนงานที่ 3 ของงานวิจัย

นี้จะได้อธิบายถึงการไปสู่อนาคตที่มีระดับของความไม่แน่นอนเพิ่มสูงข้ึน 

 Ratciffe (2006) ระบุว่าในทกแง่มุมของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ ทำให้มันยากเกิดกว่าที่จะจิต

นาการว่าอนาคตจะเป็นลักษณะใด เขาแยก 5 หลักการที่ธุรกิจต้องมีกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญในโลกธุรกิจที่

ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตประกอบด้วย การส่งเสริมวัฒนธรรมการมองการไกล  

การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้จะหลับตา การค้นพบส่ิงสร้างสรรค์ การส่ือสากับอนาคต และมีความคาดหวังต่อ

นาคตท่ีดีเยี่ยม 

 แม้ว่าการจัดการความเส่ียงจะดูเหมือนมีแนวคิดที่ตรงไปตรงมา กานำไปปฏิบัติกลับไม่ใช่เรื่องง่าย โดยหนึ่ง

ในความท้ายทายในการดำเนินกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงให้ประสบความสำเร็จนั้นคือการที่จะต้องทำให้การ



บริหารความเส่ียงเป็นประเด็นปัญหาสำหรับทั้งองค์กร การจัดการกับความเส่ียงไม่ควรจะจำกัดให้เป็นความรับผิด

ชอบของพนักงานหรือผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง การเป็นเจ้าของความเส่ียงควรจะได้มีการกระจายให้ทั่วทั้งองค์กร 

“การบริหารความเส่ียงขององค์กรต้องมีการ “ขายให้กับ” และ “ซ้ือเข้า” โดยทุกระดับขององค์กร สำหรับองค์กรที่

รับมันไปไว้เบื้องหลังของการทำงาน จะต้องให้ความพยายามทุ่มเทกับการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการให้ผลตอบแทนเพื่อจูงใจกับผู้ปฏิบัติด้วย 

 ความท้ายทายในการดำเนินกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงคือการปฏิบัติกับส่ิงที่เป็นเส่ียงที่ผิดของผู้จัดการ 

ซ่ึงมันเป็นส่ิงที่ทราบกันมานานแล้วว่าภายใต้สถานกาณ์หลายๆสถานการณ์ พฤติกรรมเกี่ยวกับความเส่ียงของผู้

จัดการเป็นส่ิงที่ไม่สามารถจะติดตามได้จากทฤษฏีใด March and Shapira (1987) ได้รายงานผลการศึกษาว่ามี

พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน (แต่ไม่ได้เป็นข้อจำกัด) ดังนี้: ผู้จัดการไม่ประฏิบัติต่อความไม่แน่นอนหากความเส่ียงที่สำคัญ

นั้นให้ผลลัพทธ์ที่เป็นบวก, ผู้จัดการจะปรับลดบทบาทตนเองต่อความเส่ียงที่ประเมินแล้วอยู่ในระดับเล็กน้อยและ

จะมุ่งให้ความสำคัญกับความเส่ียงที่มีระดับของความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสียมากที่สุด,และผู้จัดการจะ

แสดงออกว่าต้องการลดความเส่ียงโดยการกำหนดออกมาเป็นโครงสร้างเชิงปริมาณที่แน่นอนเพียงหนึ่งเดียวน้อย

มาก ส่วนใหญ่จะชอบที่จะจัดการกับความเส่ียงด้วยวิธีการง่ายตามความคิดว่าควรจะทำหรือตามสามัญสำนึก 

3. The trend of increasing uncertainty and risk 

 กิจการจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการความเส่ียงและระดับของการมีส่วนร่วม (การดำเนินงาน การวางแผน 

หรือการกำหนดกลยุทธ์ิ) ข้ึนอยู่กับระดับของความไม่แน่นอนที่กิจการต้องเผชิญ โดยหากกิจการสามารถคาดการณ์

ส่ิงต่างๆได้อย่างแม่นยำในโลกที่ไม่มีความไม่แน่นอนเม่ือนั้นกิจการจึงจะไม่ต้องมีการจัดการความเส่ียง แต่มันไม่เป็น

เช่นนั้น ระดับของความไม่แน่นอนและผลกระทบที่มีต่อองค์กรกลับเพิ่มข้ึนองค์กรจึงต้องการที่จะจัดการกับส่ิงที่

เกิดข้ึนและระดับของความสนใจในการจัดการเกี่ยวกับความเส่ียงก็เพิ่มข้ึนด้วย 

 ในโลกของธุรกิจปัจจุบันนีดูเหมือนต้องเผชิญกับแนวโน้มของการเพิ่มข้ึนของความไม่แน่นอนและความ

เส่ียง โดยงานวิจัยนี้สามารแยกแนวโน้มสำคัญของตัวผลักดันให้เกิดความสนใจดังกล่าวได้ 5 ปัจจัย ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 “โลกมนุษย์มีการเหลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยู่เสมือ แต่การเปลี่ยนเปลี่ยนนั้นดูเหมือนจะถูกหยิบยกข้ึนมาเป็น

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากในช่วงหนึ่งหรือสองทศวรรษที่ผ่านมาด้วยการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว

แล้วจะเห็นได้เลยว่าไม่มีอะไรที่คงที่” ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากเทคโลโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เข้ามามี

บทบาทมากข้ึน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็นไปอย่างรุนแรง, วงจรผลิตภัณฑ์ที่ส้ันข้ึนและรูปแบบ

การดำเนินธุรกิจ (หรือแม้กระทั่งกลยุทธ์) มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากข้ึนกว่าแต่ก่อน “บริษัทในอุตสาหกรรมส่วน

ใหญ่ไม่เพียงแต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองอย่างรวดเร็วและรุนแรง แต่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมายังต้อง

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกฎระเบียบของการแข่งขันและยังต้องเข้าไปเล่นในเกมส์ที่เป็นการแข่งขันนั้น. 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (พลวัตร) ในด้านของความเส่ียงที่องค์กรได้รับนั้นเคย

ได้รับการศึกษากันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถอธิบายได้ในลักษณะของสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนไปซ่ึงมันทำให้การพยากรณ์เป็นส่ิงที่เป็นไปได้ยาก (Dess and Beard, 1984). เช่น  Wholey and 

Brittain (1989) ได้พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในด้านของความถี่และความกว้าง (ช่วง) ของ

การเปลี่ยนแปลง 

 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนั้นเป็นส่ิงจำกัดความสามารถในการพยากรณ์อนาคตของกิจการ 

ทำให้การพยากรณ์ส่ิงต่างๆมีความถูกต้องลดน้อยลง เม่ือการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ถูกต้องน้อยลงธุรกิจจึงต้อง

เผชิญกับภาวะความไม่นอนสูงข้ึน นอกจานี้การเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมข้ึนในโลกธุรกิจยังทำให้ระยะเวลาของแผนการ



ดำเนินงานที่จะใช้มีระยะเวลาที่ส้ันลงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นไปได้หรือตอบสนองต่อส่ิงที่ไม่คาดคิดนั้น

และในทางกลับกันธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจากความเส่ียงนั้นเพิ่มหรือรุนแรง 

 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วสามารถทำให้เกิดความเส่ียงได้ในสององค์ประกอบคือความไม่

แน่นอนและผลกระทบ(ความเสียหาย) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วนั้นก็ไม่ได้เป็นอัตราเชิงเส้นการ

คาดการณ์อนาคตจึงเป็นส่ิงที่เป็นไปได้ยาก Thornill and Amit (2003) ได้ทำการศึกษาข้อมูลจาก 339 บริษัทที่ล้ม

ละลายของแคนนาดา พบว่า ในหลายๆบริษัทเก่าแก่ที่ล้มละลายนั้นไม่สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปได้ และยังมีงานวิจัยอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการไม่สามารถตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือไม่มีการปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยีให้เกิดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

Charitou andMarkides (2003) ยังได้ทำการสำรวจ 98 บริษัท พบว่า ผู้บริหารหลักมีความกังวลใจกับการเผชิญควมยุ่ง

ยางในด้านของนวัตกรรม (และมันจะนำมาซ่ึงการเปลี่ยนแปลง) ซ่ึงมันได้กลายมาเป็นความเส่ียงที่มีอยู่ในการดำเนิน

ธุรกิจ 

 นอกจากนี่้ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมันทำให้เป็นการยากที่ธุรกิจจะคงไว้ซ่ึงความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน ซ่ึงตรงนี้มีงานวิจัยที่พยายามจะแสดงให้เห็นว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการมันเป็นได้

แค่ช่วงเวลาส้ันๆหรือชั่วคราวมากข้ึนโดยในประเด็นนี้อ่านเพิ่มเติมได้ในงานวิจัยของ D’Aveni et al. (2010) ซ่ึงจาก

การที่ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นไปได้ยากและช่วงเวลาของการได้เปรียบทางการแข่งขันลดลงนั่นทำให้

สามารถอธิบายได้ว่าองค์กรมีแนวโน้มของความไม่แน่นอนและความเส่ียงเพิ่มมากข้ึน 

2. ความซับซ้อนมีมากข้ึน - ความซับซ้อนโดยทั่วไปทำให้ความเส่ียงเพิ่มข้ึน ซ่ึงความซับซ้อนของระบบ คือ ระบบที่

ไม่สามารถอธิบายในแต่ละส่วนงานที่เป็นส่วนประกอบนั้นเพราะองค์ประกอบหลักแต่ละส่วนมันมีการทำงานที่

เชื่อมโยงระหว่างกัน ผลที่เกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนดังกล่าวมันเริ่มแสดงพฤิกรรมออกมาให้เห็นว่า

ระบบมีความซับซ้อน 

 Palmer and Wiseman (1999) พิจารณาความซับซ้อนนี้ว่าเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมมีมิติเป็นสามมิติซ่ึงการ

มีหลายมิตินั้นทำให้องค์กรมีความเส่ียง ซ่ึงพวกเขาเห็นว่าความซับซ้อนนั้นเกิดจากการแข่งขันที่มีมากมายแตกต่าง

กันในแต่ละอุตสาหกรรม (ซ่ึงจะอธิบายประเด็นนี้ในหัวข้อความแตกต่างทางการแข่งขัน) 

 เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกใหม่ๆทำให้กระบวนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติงานขององค์กรมี

ความซับซ้อนมากข้ึนโดยระดับของความซับซ้อนในกระบวนการทำงานและวิธีการปฏิบัติที่มากข้ึนมันทำให้กลาย

เป็นเรื่องยากในการที่จะมองเห็นชนิดของความเส่ียงที่เป็นภัยคุกคามต่อกิจการเนื่องจากชนิดของความเส่ียงมันจะ

แตกต่างกัน โดยหนึ่งในตัวอย่างคือกรณีศึกษาการล่มสลายของระบบการเงินในปี 2007 ที่มีการถกเถียกันในประเด็น

ที่มีการเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกมานั้นมันมีความซับซ้อนจนเกินกว่าความ

สามารถของเราที่จะเข้าไปประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอีกตัวอย่าง คือการจัดการห่วงโซ่

อุปทานมีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน อันเป็นผลมาจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ส้่ันลงและเริ่มมีการจัดหาจากแหล่ง

ภายนอก (Outsourcing) เพิ่มข้ึน ทำให้การบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทานเป็นปัญหาที่มีความท้าทายในช่วงปีที่

ผ่านมา 

 Bonabeau (2007) ได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเส่ียงและการจัดการกับความเส่ียงที่มีความซับซ้อน 

ในรายงานของแสดงให้เห็นว่ากิจการมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอย่างไร มีกฎหมายสัญญาต่างๆที่ซับซ้อน มี

ซอฟแวร์ เครือข่ายและอื่นๆที่ซับซ้อนอย่างไร ซ่ึงส่ิงเหล่านี้นำไปสู่ความล้มเหลวทางธุรกิจและเป็นประเด็นสำคัญที่

ทำให้อุตสาหกรรมเกิดการหยุดชะงักที่แตกต่างกัน ซ่ึงเขาเห็นว่าข้อบกพร่องภายในจากระบบที่มีความซับซ้อนของ

ธุรกิจโดยปกติแล้วมันจะยังคงอยู่จนกระทั่งทำให้ธุรกิจเกิดเป็นความเครียดเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาการ



หยุดชะงักของผู้จัดจำหน่าย หรือภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือความเส่ียงอันเกิดจากความซับซ้อน

มันเป็นความเส่ือมที่มีความเชื่อมโยงและสามารถขยายต่อไปยังชนิดของความเส่ียงอื่นๆ 

3. โลกมีหลายข่ัวอำนาจ - การเกิดข้ึนของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ๆมีสัญญาณว่าจะมีแนวโน้มไปในลักษณะ

ของการมีข่ัวอำนาจในหลายๆข่ัวอำนาจ ซ่ึงหากเรามีผู้อำนาจที่มีอธิพลไปทั่วโลกเป็นจำนวนมาก เราสามารถคาด

การณ์ได้เลยว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดข้ึนมากมายอันเกิดจากการปฏิบัติสัมพันธ์กันและการแข่งขันกันใน

ระหว่างผู้มีอำนาจ ซ่ึงที่นี้ล่ะเราจะทำอย่างไรให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มของโลกในระยะยาวที่มีความไม่แน่นอน

จากประเด็นนี้ได้อย่างชำนาญ 

 “ระบบระหว่างประเทศ เป็นโครงสร้างที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งสอง แล้วจะเพิ่มมากข้ึนโดยในปี 2025 

จะมีการเพิ่มข้ึนของผู้มีอำนาจเพิ่มมากข้ึน จะเกิดเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ จะมีการโอนเปลี่ยนอำนาจทางเศรษฐกิจ

จากซีกโลกตะวันตกไปสู่ซีกโลกตะวันออกและการเติบโตนี้ไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของรัฐใดรัฐหนึ่ง...ซ่ึงในอดีตการ

เกิดระบบใหม่หลายๆระบบทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่มากกว่าการระบบเพียงหนึ่งหรือสองระบบ และในอีก 20 ปี

ขางหน้าก็จะมีระบบใหม่ๆออกมาซ่ึงนั้นจะทำให้ระบบใหม่เต็มไปด้วยความเส่ียง” 

 และนั้นคือข้อความที่ตัดมาจากบทสรุปผู้บริหารของ “แนวโน้มโลก 2025: การโอนเปลี่ยนของโลก” ที่

รายงานโดยสภาข่าวกรองแห่งชาติ (2008) ซ่ึงหากเราดูแน้วโน้มการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงและความไม่แน่นอนที่ใกล้

ตัวเรามากที่สุดในหนึ่งเหตุการณ์คือ “Global Risks 2012” ที่รายงานใน the World Economic Forum 2012 ที่มี

รายงานว่าความเส่ียงที่สำคัญในแต่ละภูมิประเทศทั่วโลกสูงข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2011 ซ่ึงมีจำนวน

เพ่ิมสูงข้ึนประมาณร้อยละ 39 และนอกจากจำนวนความเส่ียงที่เพิ่มข้ึน ผลการสำรวจยังพบด้วยว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชนิดหรือประเภทของความเส่ียงที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ซ่ึงเม่ือเทียบกับรายงานของปี 

2011 ในปี 2012 มีความเส่ียงใหม่ถึงร้อยละ 59 โดยมีความเส่ียงใหม่ล่าสุดที่เป็นความเสียงสำคัญของปี 2012 ได้แก่ 

ความเหลื่อมล้ำทางรายได้อย่างรุนแรง (ความเส่ียงทางเศรษฐกิจ), การบริหารจัดการเมืองที่ผิดพลาด (ความเส่ียงทาง

ด้านส่ิงแวดล้อม), การเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติแต่ฝ่ายเดียว (ความเส่ียงทางการเมือง),การพัฒนาทางด้าน

สังคมไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ความเส่ียงทางสังคม), และการโจมตีในโลกไซเบอร์ (ความเส่ียง

ทางเทคโนโลยี) เป็นต้น 

 จากการคาดการณ์ความเส่ียงที่เพ่ิมมากข้ึนและมีหลากหลายมากข้ึนนั้นอาจเป็นเพราะแนวโน้มของการ

เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วและผลิตภัณฑ์ต่างๆมีความซับซ้อนมากข้ึนตลอดจนกระบวนการทำงานก็มีความ

ซับซ้อนมากข้ึนด้วยเช่นกันรวมไปถึงแนวโน้มของการเป็นมหาอำนาจในด้านต่างๆมีจำนวนมากมายหลายข่ัวมากข้ึน 

4. โลกาภิวัฒน์ -ความเส่ียงที่มากข้ึนเกิดจากโลกธุรกิจมีการเชื่อมต่อกันมากข้ึนความเส่ียงของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง

สามารถกลายไปเป็นความเส่ียงของโลกได้ การหยุดชะงักที่สำคัญๆเป็นไปได้น้อยมากๆที่จะเกิดข้ึนได้พื้นที่ใดพื้นที่

หนึ่ง แต่ว่าการหยุดชะงักของส่วนหนึ่งส่วนใดในโลกมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักกันไปทั่วโลก 

ซ่ึงการหยุดชะงักในลักษณะนี้เป็นส่ิงที่หาได้ไม่ยาก 

 Globalization หมายถึง ธุรกิจต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกมีเป็นจำนวนมากขึ้นและมีการเชื่อมโยงระหว่างกันมากข้ึน 

ผลคือ หากเกิดการหยุดชะงักในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดสามารถส่งผลกระทบแพร่กระจายออกไปยังภูมิภาคอื่นๆได้

อย่างรวดเร็ว ซ่ึงนั่นหมายความว่าธุรกิจแทบจะไม่มีความปลอดภัยใดๆเลยจากการเกิดการหยุดชะงักที่สำคัญในที่

หนึ่งที่ใดในโลกนี้ 



5. การเชื่อมโยงกันของความเส่ียงที่เพิ่มมากข้ึน -นอกเหนือจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เอื้อต่อการเกิดการแพร่กระจาย

ของการหยุดชะงักไปในท้องที่ต่างๆทั่วโลกให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้ว การเชื่อมโยงกันของความเส่ียงประเภทต่างๆ

ที่เพิ่มมากข้ึนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เหตุการณ์เลวร้ายมากยิ่งข้ึน  

 นั่นหมายความว่า ความเส่ียงของธุรกิจแต่ละประเภทหรือแต่ละชนิดที่แตกต่างกันนั้นไม่สามารถเกิดข้ึนได้

อย่างเป็นอิสระ ความเส่ียงประเภทหนึ่งอาจจะเกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากความเส่ียงอีกประเภทหนึ่ง และนี้คือรายงาน

ของ “Global Risk 2010” ในส่วนของความเส่ียงในลักษณะนี้ “เราอยู่ในโลกที่มีระดับของส่ิงที่คาดการณ์ไม่ได้หรือ

ส่ิงที่ไม่คาดคิดอันเกิดจากการสัมพันธ์กันของความเส่ียงในแต่ละพื้นที่ทั้งหมดของโลกที่เพ่ิมข้ึน... การเพ่ิมข้ึนความ

สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันระหว่างความเส่ียงชนิดต่างๆซ่ึงหมายถึงความเส่ียงเป็นระบบมากข้ึนซ่ึงเพิ่มมากข้ึนกว่าแต่

ก่อน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นมากข้ึนที่ต้องมีการบูรณาการและจัดระบบวิธีการหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ

ความเส่ียงให้เป็นระบบมากข้ึน ซ่ึงการจัดการกับความเส่ียงนั้นไม่แต่เฉพาะในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนก็ต้อง

ทำเช่นเดียวกัน 

 The Global Risk 2012 ได้ให้แผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายทั้งหมดของความสัมพันธ์กันระหว่างความ

เส่ียงสำคัญๆที่มีความแตกต่างกันในโลก ในแผนที่แสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวของการกำกับดูแลทั่วโลกเกิดขึ้นใน

ปี 2015 ที่มีความสัมพันธ์กันของความเส่ียงมากที่สุด และสำหรับความเส่ียงสำคัญๆของโลกที่มีระดับความเชื่อมโยง

กันสูงๆ ได้แก่ การเพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจก, ระบบสำคัญๆเกิดการล้มเหลว,ภาวะงบประมาณขาดดุลเป็นระยะ

เวลายาวนานและการเติบโตของประชากรที่ไม่ยั่งยืน 

 ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ความไม่แน่นอนมีระดับที่มากข้ึนคือวิธีการที่แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลที่แตก

ต่างกันภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยความแตกต่างในพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลต่อสถานการณ์ที่ไม่

แน่นอนนี้ทำให้สภาวพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมมีความไม่แน่นอนเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

 แน่นอนว่าระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลดังกล่าวข้างต้นมีส่วนขับเครื่องให้เกิดความไม่แน่ในในแต่ละ

อุตสาหกรรมที่แตกต่าง โดยปัจจัยหนึ่งอาจมีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมหนึ่งในขณะที่กับอีก

อุตสาหกรรมมีผลกระทบที่น้อยมากหรือไม่ค่อยมีผล อย่างไรก็ตาม ตัวผลักดันเหล่านี้เม่ือนำมาร่วมกันแล้วในภาพ

รวมทำให้ความไม่แน่นอนในโลกธุรกิจเพิ่มมากข้ึน 

 ในโลกธุรกิจที่มีความผันผวนเกี่ยวกับโอกาสของการเกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของอนาคตมากข้ึน การ

บริหารความเส่ียงในตำแหน่งที่ถูกต้อง อย่างน้อยกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งมีส่วนในการควบคุมต้นทุน

ของการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่อน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่อยู่ในระดับสูงนั้นสามารถที่จะส่งผลกระทบสำคัญต่อ

ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจดังนั้นบริษัทจึงควรพิจารณาประเด็นนี้ในระดับกลยุทธ์ิ “การประเมินความ

ไม่แน่อนที่ต่ำเกินไปอาจนำไปสู่กลยุทธ์ในลักษณะของการต้ังรับแทนที่จะปฏิบัติด้วยวิธีการอื่นที่จะทำให้องค์กรเกิด

ความได้เปรียบหรือได้รับประโยชน์หากประเมินความไม่แน่นอนนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่านั้น”  (Coutney et al., 

1997).  

 ซ่ึงนั่นหมายความว่าในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารระดับสูงควรจะกำหนดกลยุทธ์

ขององค์กรโดยกระทำภายใต้การมีความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ซ่ึงบริษัทสามารที่จะใช้

ประโยชน์จากความสามารถนี้ไม่เพียงแค่ในการควบคุมต้นทุนของความเส่ียงแต่ยังช่วยปกป้องหรือก่อให้เกิดความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 ที่น่าสังเกตุว่าบางส่วนของตัวขับเคลื่อนข้างต้นไม่เพียงแค่เพิ่มความไม่แน่นอนแต่ยังคงเพิ่มโอกาสของการมี

การบริหารจัดการความเส่ียงที่ดี ตัวอย่างเช่น โลกาภิวัตน์สามารถช่วยให้กิจการมีแหล่งทรัพยากรทางเลือกที่มากข้ึน

อย่างเช่นในกรณีตัวอย่างของการเกิดความล้มเหลวของผู้จัดส่งวัตถุดิบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีการ



เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ก็สามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่าในด้าน

ของการตรวจสอบติดตาม การพยากรณ์และการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งข้ึน เป็นต้น 

 ความแตกตต่างระหว่างผลกระทบของตัวขับเคลื่อนให้เกิดความไม่แน่นอนที่เพ่ิมข้ึนกับผลกระทบที่มี

โอกาสนั้นทำให้กิจการต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียงที่แข็่งแกร่งหรือมีประสิทธิภาพ เม่ือมีปัจจัยขับเคลื่อนเหล่า

นี้เกิดข้ึนจะนำมาซ่ึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มข้ึนไม่ว่ากิจการจะต้องการหรือไม่ และกิจการจะได้รับประโยชน์จากปัจจัย

เหล่าน้ันหากกิจการสามารถจัดการกับความยุ่งยากอย่างมีสติและให้ความสำคัญกับการจัดการมัน การจัดการที่

เหมาะสมนี้จะเกิดข้ึนเม่ือดำเนินการในรูปของการจัดการเชิงกลยุทธ์ สามารถนำไปสู่การกำหนดระดับความสามารถ

ทางการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ซ่ึงนั่นจะทำให้องค์กรสามารถไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 นอกจากนี้ความไม่แน่นอนและความเส่ียงในระดับสูงและเพิ่มมากข้ึนนั้นยังนำมาซ่ึงความจำเป็นของการ

บริหารจัดการความเส่ียงที่มากกว่าอีกด้วย และมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่มีส่วนผลักดันให้องค์กรต้องมีการบริหาร

จัดการความเส่ียงภายในองค์กร ซ่ึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้แก่ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ผลิตรายใหญ่ ลูกค้ารายใหญ่ เจ้า

หนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน นักลงทุนในระดับสถาบัน และอื่นๆ 

 หลายบริษัทนำการจัดการความเส่ียงมาปฏิบัติเพียงเพื่อให้่บริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการ 

แม้ว่าการขับเคลือนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียงเริ่มแรกที่ดี และอาจจะใช้เพื่อการควบคุมต้นทุน แต่

ว่าการจะให้เป็นแหล่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นค่อนข้างยาก 

 การปฏิติตามความต้องการให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงในระดับต่ำสุดนั้นปกติแล้วเป็นไปตาม

มาตรฐานปกติของกิจการทั่วไปที่ต้องทำและตามบริษัทคู่แข่ง ดังนั้นมันจึงยากที่จะล้ำหน้าคู่แข่ง นอกจากนี้ความ

สามารถในการบริหารความเส่ียงที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทจะต้องมีการออกแบบและได้

รับการสนับสนุนในระดับกลยุทธ์และผ่านกระบวนการหรือวิธีการแบบบูรณาการ 

4.การใช้ประโยชน์จากการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ได้มาซ่ึงความสามารถทางการแข่งขัน 

 คำถามคือเราจะสามารถใช้การจัดการความเส่ียงในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างไร วิธี

การนั่นคือต้องทำผ่านความสามารถในการบริหารความเส่ียง โดยความสามารถในการบริหารความเส่ียงจะทำให้

กิจการมีความเหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งนี้ข้ึนอยุ่กับชนิดของความเส่ียงที่องค์กรต้องเผชิญ 

 วรรณกรรมที่ผ่านมาให้วิธีการเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงที่แตกต่างกัน ซ่ึงงานวิจัยนี้แบ่งประเภทของ

ความเส่ียงที่แตกต่างกันเป็น 2 ประเภท ซ่ึงการแบ่งประเภทของความเส่ียงนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถแสดงให้เห็นได้

ว่าความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียงมีมากน้อยเพียงใดและสามารถจะนำไปสู่การได้เปรียบทางการ

แข่งขันได้อย่างไร 

 ความเส่ียงในกลุ่มแรกนี้เป็นการพิจารณาจากประโยชน์ที่จะได้รับจากความเส่ียง  บริษัทอาจต้องเผชิญกับ

ความเส่ียงสองชนิดคือความเส่ียงที่ได้รับผลตอบแทนกับความเส่ียงที่ไม่มีผลตอบแทน ความเส่ียงที่ได้รับผล

ตอบแทน (Rewarded risks) เป็นความเส่ียงที่สัมพันธ์กันกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความเส่ียงนี้กิจการหวังว่า

มันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่นเม่ือกิจการต้องเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือพัฒนาสินค้าใหม่ หรือเริ่มกระบวนการดำเนินงาน

ใหม่ เป็นต้น รางวัลที่จะได้รับจากความเส่ียงนี้อาจจะเป็นรางวัลหรือผลตอบแทนที่ได้รับโดยตรงหรือทางอ้อมจาก

การตัดสินใจของพวกเขา 

 หากกิจการต้ังใจที่จะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าจากความเส่ียงของธุรกิจ กิจการก็ควรจะต้ังใจให้ความ

เส่ียงเหล่านี้เกิดข้ึนไปพร้อมๆกันด้วย ซ่ึงแน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่ากิจการจะต้องไม่ต้องทำให้ให้ความเส่ียงเหล่า

นั้นอยู่ในระดับต่ำสุดหรือเตรียมพร้อมที่จะรับผลที่จะเกิดข้ึนจากความเส่ียงนี้ ซ่ึงการอภิปรายในประเด็นนี้สามารถ

อ่านเพ่ิมเติมได้ในงานของ Gilbert and Eyring (2010). 



 มันมีความคล้ายคลึงกันระหว่างความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง จากวรรณกรรมนิยามการบริหาร

ความเส่ียง หมายถึง การบริหารจัดการทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรปั่นส่วนทรัพยากร 

(Palmer and Wiseman, 1999). 

 ในทางตรงกันข้ามกับความเส่ียงที่ไม่ได้รับผลตอบแทน (Unrewarded risks)  ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่มักเกิดจาก

ปัจจัยภายนอกซ่ึงไม่ความเป็นไปได้เลยที่จะได้รับประโยชน์จากปัจจัยนั้น เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม การเกิดการโจรกรรม การเกิดโรคระบาด หรืออื่นๆ ซ่ึงกิจการต่างๆพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดความ

เส่ียงนี้ 

 เรายังสามารถแบ่งความเส่ียงตามระดับและผลกระทบของความเส่ียงที่มีต่อองค์กร ซ่ึงแบ่งได้ 2 ประเภท 

คือความเส่ียงที่ก่องให้เกิดความยุ่งยากกับความเส่ียงที่ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก  โดยความเส่ียงที่ก่อให้เกิดความยุ่ง

ยากนี้เป็นความเส่ียงที่ขัดขางการปฏิบัติงานหลักและการให้บริการขององค์กรและเป็นภัยคุกคาดต่อต่ำแหน่ง

ทางการตลาดหรือกระทบต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ในขณะที่ความเส่ียงที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากนั้น

ส่วนใหญ่เป็นความเส่ียงที่มักเกิดข้ึนเป็นประจำจากการดำเนินธุรกิจแต่ละวัน แม้ความเส่ียงนี้จะไม่ได้เป็นภัยคุกคาด

ต่อตำ่แหน่งทางการตลาดของกิจการหรือไม่ได้กระทบต่อการดำรงอยู่ของกิจการ แต่หากกิจการสามารถจัดการความ

เส่ียงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานขององค์กระและความสามารถ

ทางการแข่งขันของกิจการ 

 ในส่วนของความสัมพันธ์ของความสามารถในการจัดการความเส่ียงกับความได้เปรียบทางการแข่งขันนี้เรา

สามารถใช้กรอบแนวคิดด่ังเดิมในการอธิบายได้ ซ่ึงแนวคิดนั้นคือแนวคิดของ Michael Porter (1985) โดย Michael 

Porter ได้ระบุในหนังสือของเขาว่ามีสองวิธีการสำคัญที่จะทำให้กิจการได้ประโยชน์ทางการแข่งขันจากการมีความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งนั้นคือ หนึ่งการสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนและสองคือความได้

เปรียบจากความแตกต่าง ซ่ึงความสามารถในการจัดการความเส่ียงสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งต้นทุนของกิจการ

และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้้กับลูกค้า (ความแตกต่าง)  

 วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการจัดการความเส่ียงกับความสามารถทางการแข่งขัน

อาจศึกษาจากทฤษฏีความแตกต่างทางการแข่งขันก็ได้ โดยทฤษฏีความแตกต่างทางการแข่งขัน จะกล่าวถึงความ

ยั่งยืนและความแตกต่างอย่างเป็นระบบของผลการดำเนินงานในกลุ่มของคู่แข่งที่ใกล้เคียงกัน ซ่ึงวรรณกรรมทาง

ด้านความแตกต่างทางการแข่งขันนี้แสดงให้เห็นว่ากิจการมีทรัพยากรที่แตกต่างเป็นสาเหตุหนึ่งของการดำรงอยู่

อย่างยั่งยืนที่แตกต่างกัน โดยทรัพยากรนี้หมายถึงทรัพยากรทั่วไปของกิจการและความสามารถของกิจการที่เป็น

แหล่งทรัพยากรสำคัญในการแข่งขันให้เกิดความแตกต่าง ซ่ึงแม้เราจะมุ่งเน้นความสามารถที่แตกต่าง กิจการก็ควร

จะมีความแน่นอนในทรัพยากรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน ตัวอย่างเช่นการเข้าถึงเครือ

ข่ายวัตถุดิบที่ดีกว่า เครือข่ายผู้ซ้ือ และคู่ค้าที่ดีสามารถทำให้เกิดความเหนือกว่าได้หากกิจการสามารถทราบถึง

สัญญาณที่เป็นภัยได้ก่อนว่าจะกระทบต่อกิจการและคู่แข่งขัน 

 การทราบถึงสัญญาณเตือนที่ดีกว่าจะทำให้กิจการสามารถเตรียมการเกี่ยวกับรูปแบบที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน 

ความสามารถนี้จึงเป็นส่ิงที่จะทำให้เกิดความแตกต่างทางการแข่งขัน ซ่ึงมูลค่าตรงส่วนนี้จะทำให้กิจการได้

ประโยชน์จากการกำหนดราคาสูงสุดโดยที่ลูกค้ายังคงมีความเต็มใจที่จะจ่ายในสินค้าของกิจการ ดังนั้นกิจการก็จะยัง

คงรักษาความได้เปรียบทางการตลาดและจะยังคงมีมูลค่าที่สูงกว่าต่อไปหรือมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือมีทั้งสองอย่าง 

 ซ่ึงจากประเภทของความเส่ียงข้างตน เราสามารถจำแนกถึงความแตกต่างออกเป็น 4 วิธีการที่จะช่วยให้

กิจการสามารถลดต้นทุนและสร้างมูลค่าได้สูงกว่า หรือได้ทั้งสองอย่าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีส่ีวิธีหลักที่บริษัท



สามารถมีความได้เปรียบจากการแข่งขันจากการมีความสามารถในการจัดการความเส่ียงนั้น ซ่ึงส่ีวิธีนี้แสดงในรูปที่ 
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