
ดร. ปยวดี โขวิฑูรกิจ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสียงและการปฏิบติัตามกฎหมาย 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) 

บริหารความเสียงอย่างไรใน VUCA World 



โลกของ VUCA 

โลกของผู้ชนะ โลกของความเสียง 
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โลกของ VUCA 

Volatility 
ความผันผวน  

Uncertainty
ความไม่แน่นอน 

Complexity
ความซับซ้อน  

Ambiguity
ความไม่ชัดเจน
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V 
Volatility  ความผันผวน  

Fast, unpredictable changes 
Without clear patterns or trends 

U 
Uncertainty ความไม่แน่นอน 

Frequent disruptive changes where the past
is not a very good predictor of the future 

C 
Complexity ความซับซ้อน  
Multiple, complex, intertwined Social,

Technological, Economics, Environmental, 
and Political evolutions 

A 
Ambiguity ความไม่ชัดเจน

Little clarity on what is real or true and 
difficult to predict the impact of action or 

initiatives 



สิงทีเรา “ไม่รู้” ว่าเรา “ไม่รู้” .....  

สิ งทีเรารู้ ว่าเรารู้ สิงทีเรารู้ ว่าเราไม่รู้ สิงทีเราไม่รู้ ว่าเรารู้ 
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การเปลียนแปลง 



ฟล์มถ่ายรูป 
กล้องฟล์ม กล้องดิจิทัล 

รูปทีถ่ายทังหมด 

รูปทีถ่ายด้วยฟล์ม 

การเปลียนแปลงแบบ Exponential 

ยอดขาย (ล้านม้วน) 

ป ค.ศ. 

ยอดขาย (ล้านชิน) 

จํานวนรูป 
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เริมก่อตัง 
Blockbuster

(1985) 
เริมก่อตัง 

มูลค่าตลาด 
$8.4 Billion 

(1994) มูลค่าตลาด 

ยอดขาย $2 Billion 

ล้มละลายและเลิกกิจการ 

การเปลียนแปลงแบบ Exponential 
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เริมก่อตัง 
Netflix
(1997) 

มูลค่าตลาด 
$50 Million 

(2000)

มูลค่าตลาด 
$65 Billion 

(2017)

มูลค่าตลาด 
$24 Million 

(2010)



การเปลียนแปลงแบบ Exponential 

ระยะเวลาทีมลูค่าตลาดขององค์กรจะแตะระดับ USD 1 Billion จํานวนป 

บริษัท (ปทีก่อตังบริษัท) 
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การเปลียนแปลงแบบ Exponential 

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลย ี

แท่นพิมพ์ กล้องโทรทรรศน์ เครืองจักรไอนํา โทรเลข หลอดไฟ 
โทรศัพท์ 

รถยนต์ 

มนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์ 

Microprocessor 
ระบบปฏิบัติการ MS-DOS 

Word Processor 
Apple Macintosh 

Windows World Wide Web 
โทรศัพท์มือถือ 

เครือง DVDs 
รถยนต์ Hybrid 

Google 
Youtube Facebook iPad 

รถยนต์ Google ไร้คนขับ ภาพยนตร์ 3 มิติ 
Chip 3 มิติ 
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การเปลียนแปลงแบบ Exponential 

ระยะเวลาทีองค์ความรูบ้นโลกนจีะเพิมขึนเทา่ตัว 

สิงทีเรา “ไม่รู้” ว่าเรา “ไม่รู้”  

ปริมาณองค์ความรู้บนโลกนี 
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Social Networks 
เกิดอะไรขึนบนโลก Online ภายใน 60 วินาที 
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โลกของความเสียง 
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ความเสยีง

สภาวะซึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ทีต่างไปจากทีได้คาดการณ์ไว้
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ทัศนคติของผู้บริโภค

การปฏิวัติ

นโยบายภาครัฐ

สงคราม

เศรษฐกิจถดถอย

ภาวะเงินเฟอ

อัตราดอกเบีย
โจรกรรม

Cyber Attack

Identity Theft

Denial of Service

ลมพายุ

นําท่วม

แผ่นดินไหว

ดินทรุด

การว่างงาน

กฎหมาย

มลภาวะ

เทคโนโลยีใหม่

พฤติกรรมผู้บริโภค

ภูมิอากาศ

โรคระบาด

โลกของความเสียง 
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ความเสยีงสว่นบคุคล

ชีวิต

รายได้ ทรัพย์สิน

ชือเสียง ความรับผิด

ความรับผิดต่อวิชาชีพ เสียหาย

เสียหาย 
ถูกทําลาย 
ถูกขโมย 

เสือมสภาพ

ผันผวน 
หยุดชะงัก 
ลดลง 

โรคภัยไข้เจ็บ 
ทุพพลภาพ

เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
แก่ก่อนรวย

อ อ 

สุขภาพ
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ความเสยีงในการประกอบธรุกิจ

ความยังยืน

รายได้ ทรัพย์สิน

ชือเสียง ความรับผิด

ความรับผิดต่อสาธารณะ 
ธรรมาภิบาล 

การจัดอันดับความน่าเชือถือ

เสียหาย 
ถูกทําลาย 
ถูกขโมย 

เสือมสภาพ

ผันผวน 
หยุดชะงัก 
ลดลง 

กําไร  
แหล่งทีมาของรายได้การอยู่รอดในระยะยาว

อ อ 

ผลประกอบการ
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ความเสียงทียังไม่ปรากฏขึนในปจจุบัน                      
แต่อาจจะเกิดขึนได้ในอนาคต   

เนืองจากสภาพแวดล้อมทีเปลียนไป                          
ความเสียงอุบัติใหม่เกิดขึนอย่างช้าๆ ยากทีจะระบุได้             

มีความถีของการเกิดตํา  
แต่เมือเกิดขึนแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 

ความเสียงอุบัติใหม่ 
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สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยรายวัน 
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การบริหารความเสียง 
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การบริหารความเสยีง
     กระบวนการการวางแผน จัดการ และควบคุมกิจกรรมในองค์กรแบบบูรณาการ      

เพือแสวงหาประโยชน์ และจัดการผลกระทบจากความผันผวนทีจะเกิดขึน               
เพือให้องค์กรสามารถบรรลุเปาหมาย ทังในระยะสันและระยะยาว 
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การบริหารความเสียง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวางแผน การดําเนินงาน & งบประมาณ กลยุทธ์ 

ปที 1 ปที 2 ปที 3 

ค่านิยมขององคก์ร 

การระบุปจจัยทีจะทําให้ผลลัพธ ์
แตกต่างไปจากทีได้คาดการณ์ไว้ 

การทบทวนสมมุติฐาน 
และปจจัยแวดล้อม 

การวัดผลการดําเนินงาน 
และการบรรลุเปาหมาย 

ไตรมาสที 1 ไตรมาสที 2 ไตรมาสที 3 

การเปลียนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใน & ปจจัยภายนอก 

การบริหารความเสยีงในการประกอบธรุกิจ
เดือนที 1 เดือนที 2 เดือนที 3 
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
ต่อผู้ถือหุ้น 

พันธกิจ 
ต่อลูกค้า 

คู่ค้า 

พันธกิจ 
ต่อสังคม 

พันธกิจ 
ต่อพนักงาน 

ค่านิยมขององคก์ร 

กลยุทธ์ A 

กลยุทธ์ B 

กลยุทธ์ C 

การเปลียนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใน & ปจจัยภายนอก 

การวัดผลการดําเนินงาน 
และการบรรลุเปาหมาย 

ไตรมาสที 1 

ไตรมาสที 2 

ไตรมาสที 3 

ไตรมาสที 4 

การระบุปจจัยทีจะทําให้ผลลัพธ์ต่างไปจากทคีาดการณ์ไว้ 

เดือนที 1 

เดือนที 2 

เดือนที 3 

สัปดาห์ที 1 

สัปดาห์ที 2 

กลยุทธ์ D 

กลยุทธ์ E 

กลยุทธ์ F 
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การใช้ Business Model
ทีเหมาะสม

การระบุและตอบสนอง
ต่อกลุ่มลูกค้าเปาหมาย

การสือสารและประชาสัมพันธ์ 
ไปยังกลุ่มลูกค้าเปาหมาย

การส่งมอบสินค้า 
และบริการทีรวดเร็ว

การตอบสนองต่อ 
Pain Point ของลูกค้า

การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี

การบริหารความเสยีงในการประกอบธรุกิจ
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การบริหารความเสยีงในการประกอบธรุกิจ

หลีกเลียงความเสียง รับความเสียง

เสียง = ไม่ดี เสียง = ไม่แน่นอน

ต่างคนต่างทํา ทําแบบบูรณาการ

ต้องทําอะไร ทําไมต้องทํา

หมุนรอบตัวเรา ใจเขา ใจเรา

เชิงรับ เชิงรุก

ถูก Disrupt Disrupt ตัวเอง

เพิมคุณค่า สร้างคุณค่าใหม่

ชนะด้วยกัน ชนะร่วมกัน
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โลกของผู้ชนะ 
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“It is not the strongest of the species 
that survives, not the most 
intelligent that survives.  

It is the one that is most adaptable 
to change.” 

Charles Darwin 
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ปลาใหญ่กินปลาเล็ก 
ปลาเร็วกินปลาช้า 
ปลาฉลาดกินปลาซือบือ 

การเปลียนแปลง Business Model 
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รถยนต์ 
รถยนต์ทีใช้นํามันเชือเพลิง 
รถยนต์ทีใช้พลังงานไฟฟา 

รถยนต์ไร้คนขับ 

ความเสียงยังคงอยู่ ถึงแม้โลกจะเปลียนแปลงไป
ความเสียงแค่เปลียนรูปแบบไปจากเดิม 
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คู่แข่งทีเปน Non-Traditional / Indirect / Digital Platform 

การเปลียนแปลง Business Model 

คลังผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
การให้บริการทีเกียวเนือง 
การขยายเครือข่ายหรือระบบนิเวศ 
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2021 Top 50 Most Innovative Companies 
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หลักการยังคงเดิม เพิมเติมคือเปลียนกลยุทธ ์

ผลิตภัณฑ์ที Tailor-made เฉพาะบุคคล 

ราคาทีกําหนดแบบ Risk-Based/Value-Based 

ช่องทางการจําหน่าย และการให้บริการแบบ 
Anyplace Anytime Anywhere 

ถูก เร็ว ดี
เข้าถึงได้เพียง “ปลายนิ ว”
ง่าย เชือถือได้ สบายใจ 

การสร้าง Engagement 
การสร้าง Product/Service Literacy
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ดูหนังดูละคร แล้วย้อนดูตัว ...  
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ถ้าคิดว่าตัวเองแน่ ต้องปรับตามกระแสให้ไว 



ถ้าคิดว่าตัวเองแน่ ต้องปรับตามกระแสให้ไว 
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ถ้าคิดว่าตัวเองแน่ ต้องปรับตามกระแสให้ไว 
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การประกันภัย 
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ผู้รับประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

ผู้รับประโยชน์ 

ค่าสินไหมทดแทน 

เบียประกันภัย 
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โดยตรง 
ตัวแทน   
นายหน้า 
ธนาคาร 
โทรศัพท์ 
เว็บไซต์ 

แอพพลิเคชัน 

สํานักงาน คปภ

ผู้เอาประกันภัย คนกลางประกันภัย บริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
สมาคมประกันชีวิตไทย

บริษัทจัดอันดับ 
ความน่าเชือถือ

ความเชอืมโยงของประกนัภัยกบัระบบเศรษฐกจิ
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วิธีการทีไม่ใช่การประกันภัย

วิธีการประกันภัย

กลยุทธ์

บุคลากร ระบบ ชีวิต สุขภาพ

ทรัพย์สิน รายได้

ความรับผิด

กระบวนการ เทคโนโลยี

การใช้ประกนัภัยเปนเครืองมือในการบริหารความเสยีง



01 02 03 04 05 06 

Insurable 
Interest

Utmost 
Good Faith Indemnity Subrogation Contribution 

Proximate 
Cause

หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเปนจริง

หลักการรับช่วงสิทธิ

หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หลักสาเหตุใกล้ชิด

หลักสุจริตต่อกันเปนทียิ ง

หลักส่วนได้เสียในเหตุทีเอาประกันภัย

หลักของสญัญาประกนัภัย
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ความเสยีงทีเอาประกันภัยได้
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* มีลักษณะเปนอุบัติเหตุ ไม่ใช่การตังใจหรือเจตนาทีจะให้เกิดขึน 
* มีความสําคัญเพียงพอทจีะทาํประกันภัยได้  
* สามารถประเมินหรือคํานวณมูลค่าความเสียหายได้ 
* เปนความเสียหายหรือการสูญเสียทีได้เกิดขึนจริง 
* ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียจํานวนมากจนเปนความสูญเสียมหันตภัย 



ความเสยีงทีเอาประกันภัยไม่ได้
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* มีแนวโน้มทจีะเกิดความเสียหายทเีปนมหันตภัย  
* ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือผลประโยชน์สาธารณะ 
* ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในสิงทเีอาประกันภัย 



ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันภัยรายได้

ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยโจรกรรม

ประกันภัยพืชผล 

ผลิตภัณฑ์ประกนัภัย
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ประกันภัย 
การขนส่งสินค้าทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยอิสรภาพ

ประกันภัย 
ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

ประกันภัย 
ความรับผิดทางวิชาชีพ

ประกันภัย 
ความรับผิดต่อสาธารณะ 

ประกันภัย 
ความรับผิดของกรรมการ

ผลิตภัณฑ์ประกนัภัย
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Do you “target risk” or are you “a risk target”? 



Uncertainty is the only certainty there is, 
and knowing how to live with insecurity is the only security. 

John Allen Paulos 



* ผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสียงและการปฏิบัติตามกฎหมาย  
      บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
* ทีปรึกษา คณะกรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย
* ทีปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
* ทีปรึกษา ชมรมบริหารและจัดการความเสียงของบริษัทประกันภัย สมาคมประกันวนิาศภัยไทย
* รองประธาน คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกนัภัย สมาคมประกันวินาศภยัไทย
* คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยแหง่ประเทศไทย
* คณะกรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย 
* คณะกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย 
* คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริหารความเสยีง หอการค้าไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
* ทีปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทาํ            

และดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติดา้นสาธารณสุข

ดร. ปยวด ี โขวิฑรูกจิ 

ตําแหน่งปจจุบัน 

การศึกษา 
* Ph.D. (Risk, Insurance, and Healthcare), Temple University, U.S.A.
* M.S. (Risk Management and Insurance), Temple University, U.S.A.
* M.B.A. (Finance), Drexel University, U.S.A. 
* สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ดร. ปยวดี โขวิฑูรกิจ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสียงและการปฏิบติัตามกฎหมาย 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) 

บริหารความเสียงอย่างไรใน VUCA World 


