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Management Quotes

วิลเลียม เฮนรี เกตส์ ที่สาม หรือรู้จักในช่ือ 
บิล เกตส์ (Bill Gates) เขาได้ร่วมกับพอล 
แอลเลน (Paul Allen) ก่อตั้งไมโครซอฟท ์
คอร์ปอเรชัน (Microsoft Corporation) 
บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของโลก ที่ส่งผล
ให้ เกตส์ ติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับต้นของ
โลกในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา

ความร�่ารวยของเกตส์ เริ่มต้นในปี 1986 
จากการน�าพา Microsoft เข้าสู่ตลาดหุ้น 
Nasdaq ที่ท�าให้ท้ังผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสอง
กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่สร้างฐานะ 

– Bill Gates

   We make the future sustainable 
when we invest in the poor, not when 
we insist on their suffering.” 

“

ข้ึนมาได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมา 
โดย ณ ปี 2018 ที่ผ่านมา เขามีราย
ได้สุทธิอยู่ที่ 90.5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือราวๆ 2.8 ล้านล้านบาท

เกตสแ์ตง่งานกับเมลนิดา (Melinda 
Gates) ซึ่งหลังจากที่ออกจาก
ต�าแหน่งบริหารใน Microsoft แล้ว
เกตส์และภรรยาของเขา ก็ได้ทุ่มเท
เวลาที่ เหลือไปกับมูลนิ ธิเ พ่ือการ
กุศลที่ ช่ือว่า Bill & Melinda 

Gates Foundation ที่ถือว่าเป็น

มูลนิ ธิเ พ่ือการกุศลส่วนตัวที่ ใหญ่
ที่สุดของโลก เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ
การช่วยเหลือ ในด้ านการค้นคว้ า 
วิ จัยด้านการแพทย์ การช่วยชีวิต
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน การผลิตยาและ
วัคซีน และเข้าร่วมกับสมาคมเพ่ือขจัด
โรคโปลิโอ รวมไปถึงการพัฒนาน�้าดื่ม
สะอาดส�าหรับแหล่งขาดแคลน ฯลฯ 
ซึ่งเรามักได้รับรู้รับทราบอยู่เสมอ

Photo: www.fastcompany.com Bill and Melinda Gates speak with parents whose children are participating in a malaria vaccine trial at 

the Bagamoyo District Hospital in Tanzania on June 28, 2011. [Photo: © Bill & Melinda Gates Foundation/Frederic Courbet]



TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE #24

กันยายน 2562

ติดตามเป็นประจ�าได้จาก E-book App (App Store / Google Play)  
และจากเว็บไซต์ส่ือด้านล่าง

OOKBEE 4DBOOK FREE ebooks.in.th

NAIIN MEB TRIS CORP

บรรณาธิการท่ีปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร

ปก/รูปเล่ม/ออกแบบ

ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ

พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รุ่งโรจน์ สถาปนกุล

ทริปเปิลว้าว คอร์ปอเรชั่น

กองบรรณาธิการ สถาบันวิทยาการจัดการ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

Facebook  

ประกาศระงับการใช้แอพกว่าหมื่นรายการ
กลยุทธ์การใช้ประโยชน์ข้อมูล 
เพ่ือนวัตกรรม
บล็อกเชนส�าหรับเกษตรกรรม

The BCG Model

 โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม ่
เพ่ือความยั่งยืน

©2019 สงวนลิขสิทธิ์

กันยายน 2562 Issue 24

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เกรตา ธันเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเคล่ือนไหว 
สิ่งแวดล้อมเด็กคนดังของโลก วัย 16 ปี ล่องเรือพลังงานแสงอาทิตย์ ข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติกจากอังกฤษถึงนครนิวยอร์ก เพ่ือเข้าร่วมในการประชุม Climate Action  
Summit ท่ีจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2562 โดยเกรตา เลือกล่องเรือข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติกแทนการขึ้น เค ร่ืองบินเ พ่ือให้การเ ดินทางครั้งนี้ ก่อมลพิษเป็นศูนย์  ซึ่ ง 

สอดคล้องกับการรณรงค์ของเธอ

โดยก่อนหน้านี้ เกรตาได้เคยประกาศกร้าวกล่าวสุนทรพจน์ 
ที่ท�าให้คนทั่วโลกฉุกคิด กับหลายประโยคเด็ดที่ท�าให้ผู้น�าระดับ
โลกต้องสะเทือน บนเวทีการประชุมแก้ปัญหาโลกร้อน 
COP24 ครั้งที่ 24 ในปีที่ผ่านมา ปลุกให้คนทั่วโลกต่ืนตัวกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาวิกฤตของโลก  
จนท�าให้เธอเป็นคนดังนับแต่นั้น

ทั้งนี้ เธอได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงจุดเ ร่ิมต้นของการกลาย 

มาเป็นนักรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อมของเธอว่า “ตอนนั้นครู
สอนเร่ืองการประหยัดน�้า ประหยัดไฟ และไม่กินทิ้งกินขว้าง 
หนู เลยถามว่าท� า ไม คุณครูจึงอ ธิบายให้ฟัง เ ร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ..หนูก็มานั่งคิดว่ามันแปลกมาก 
ถ้ามนุษย์สามารถเปล่ียนสภาพภูมิอากาศของโลกได้จริงๆ น่ีมันเป็นเร่ืองใหญ่มาก ทุกคน
ควรจะต้องสนใจและพูดกันแต่เร่ืองน้ีแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่เห็นมีใครสนใจกันเท่าไหร่เลย”

สาวน้อยที่ เป็นเด็กออทิสติกชาวสวีเดนผู้ น้ี ยังได้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพปี 2019 โดยล่าสุดน้ันเธอได้ขึ้นปกนิตยสาร TIME พร้อมถูกยกเป็นผู้น�าของคน 

ยุคใหม่อีกด้วย

ส�าหรับเร่ืองนี้ สามารถให้ข้อคิดที่ดีกับเราในเร่ืองของการสร้างความเปล่ียนแปลงคร้ัง 

ส�าคัญ โดยเฉพาะหลายๆ องค์กรที่ก�าลังมุ่งอยู่ในเส้นทางของการ Transformation เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ ท่ีหากเรา
ไม่สามารถสร้างความตระหนักรู้ ใส่ใจอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างความพร้อมของทุกคน 

ในองค์กรได้แล้ว ก็ยากที่จะก้าวข้ามผ่านการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่นั้นไปได้ หรือก็อาจจะ 
ไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ 

ความร่วมมือร่วมใจอย่างพร้อมเพรียงของคนทั้งองค์กร เป็นส่ิงที่ผู้บริหารจะต้องค�านึง
ถึงเสมอ เม่ือคิดจะเริ่มต้นการเปล่ียนแปลงใดๆ

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
บรรณาธิการบริหาร
suradej@tris.co.th
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Leader’s Thoughts

    สิ่งที่จะพูดเรื่องกลยุทธ์วันนี้ จะพูดเรื่องความเข้าใจผิด  
หรือ Myth ที่มีเกี่ยวกับกลยุทธ์มากกว่า คิดว่าน่าสนใจดีครับ 
 

“ ”

สวัสดีครับ ช่วงน้ีมีอะไรให้พูดหลายเร่ืองทีเดียว โลกก�าลังเปล่ียนไป
เร่ือยๆ อย่างที่ทราบกัน จนต้อง “วิ่ง” ตามกันให้ทัน ไม่ใช่แค่ตามให้
ทันเฉยๆ .. วันนี้เลยขอว่าเร่ืองเก่ียวกับ Strategy หรือ ยุทธศาสตร์ 
หรือ กลยุทธ์ น่าจะน่าสนใจ (ในที่น้ีขอใช้ค�าว่ากลยุทธ์แล้วกัน) เพราะ
เป็นอะไรที่เราต้องใช้ตลอดเวลาอยู่แล้ว 

จริงๆ การ “ว่ิง” ให้ทันโลกจะดูว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของธุรกิจก็ได้
เหมือนกัน!? เราพูดและได้ยินกันมากเร่ืองเก่ียวกับกลยุทธ์ เพราะ
ฉะนั้นคงจะไม่พูดถึงหรืออธิบายว่าคืออะไร? ท�าอย่างไร? ฯลฯ นะครับ 
แต่สิ่งที่จะพูดเร่ืองกลยุทธ์วันนี้ จะพูดเร่ืองความเข้าใจผิด หรือ 
Myth ที่มีเก่ียวกับกลยุทธ์มากกว่า คิดว่าน่าสนใจดีครับ 

ขอเล่าโดยดึงประเด็นจาก Harvard Business Review (HBR)  
ฉบับไม่นานนี้เอง ลงไว้ตอนเดือนเมษายนปีนี้ โดยจะมีความเห็นหรือ
มุมมองของผมเสริมเข้าไปด้วย ความเข้าใจผิดเก่ียวกับกลยุทธ์นั้น 

ข้อแรกเลย คือ ความคิดว่าเร่ืองกลยุทธ์นั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกับระยะ
ยาว เพราะต้องมองไปข้างหน้าและทุ่มเทกับมัน ดังนั้นธุรกิจที่เปล่ียน
เร็ว (อาจ) ไม่จ�าเป็นต้องมีกลยุทธ์ก็ได้? ซ่ึงจริงๆ แล้วกลยุทธ์นั้น
เราไม่ควรยึดติดกับระยะเวลา เพราะมันขึ้นกับปัจจัยและบริบท
มากกว่า ว่ามันเปล่ียนแปลงจนต้องทบทวนหรือคิดใหม่ไหม? ธุรกิจที่
เปล่ียนเร็วจ�าเป็นต้องคิดและทบทวนให้เร็วกว่าแค่น้ันเอง กระบวนการ
อาจแตกต่างจากธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงช้ากว่าเป็นของธรรมดา 

ข้อต่อมา คือ คนที่ไปล้มคนอื่นโดยเปล่ียนโฉมธุรกิจ (Disruptors) 
นั้น เปล่ียนกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา โดยความเข้าใจนี้น่าจะมาจากการ
เห็น Disruptors รวมถึง Innovators ใหญ่ๆ เช่น  Amazon, 
Facebook, Google ฯลฯ ดูจะเปล่ียนโน่นเปล่ียนนี่อยู่เร่ือย เลยท�าให้
เหมือนเขาเปล่ียนกลยุทธ์ตลอด ซึ่งเร่ืองน้ีอธิบายได้ว่าจริงๆ แล้ว
ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ยึดมั่นกับกลยุทธ์มากกว่าที่คิด เพียงแต่กลยุทธ์นั้น 
คือ การคิดใหม่ ท�าใหม่ ถามตัวเองว่าท�าไมไม่ได้ล่ะ (มันต้องได้ซิ)? ดัง
น้ันส่ิงท่ีดูเหมือนเปล่ียนแปลงตลอด จริงๆ คือการยึดมั่นแน่วแน่
แบบไม่เปล่ียนแปลง (ในกลยุทธ์ตัวเอง) มากกว่า! 

ข้อถัดมา น่าสนใจมากครับ คือ ที่เรียกว่าความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ที่ฮิตมากอยู่พักหนึ่ง (Competitive Advantage) นั้น 
ปัจจุบันหายากแล้ว เพราะการก้าวตามกันมันเร็วมากจนผู้ท่ีได้เปรียบ 
มี Competitive Advantage และแทบจะมีเวลาได้ประโยชน์จากมัน
สั้นมาก (เรียกว่ามีก็เหมือนไม่มีท�านองนั้น) ซึ่งเร่ืองนี้ต้องเข้าใจ 

นิดนึงว่า ถ้าเหลือบดูตัวอย่างเช่นที่ยกมาข้างต้น ไม่ว่า  Amazon, 
Facebook, Google ฯลฯ คิดดูแล้วในระยะเวลาสั้นๆ นี้ ก็ยังไม่น่าจะ
มีใครมาล้มได้ ถึงแม้มีความพยายามไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจ แต่แม้แต่ภาค
รัฐที่จะท�าลายอ�านาจที่พวกเหล่านี้มีอยู่เหนือตลาดลงง่ายๆ เช่นการ
บังคับใช้พวก Antitrust Law เป็นต้น ก็ตาม แต่ส่ิงหนึ่งที่พวกเขา
เหล่านี้ท�า คือ สร้างความได้เปรียบให้มีมากกว่าหนึ่งเดียว สร้าง
หลายๆ ตัว ท่ีถึงแม้ความได้เปรียบเหนือคนอื่นอาจจะน้อยกว่าตัวเดิม 
แต่เมื่อสร้างหลายตัวจนเหมือนก�าแพงที่ทลายยากขึ้นและให้เกิด 

พลังร่วม นั่นแหละคือกลยุทธ์ของการใช้ประโยชน์ของ Competi-
tive Advantage สมัยใหม่!

ตัวที่ 4 นี่เข้ากับสมัยใหม่ปัจจุบันเปี๊ ยบ คือ ความคิดท่ีว่าสมัยนี้
ต้องการความคล่องตัว หรือ การที่ธุรกิจสามารถ Agile มากกว่า! 
ข้อเท็จจริงคือความคล่องตัวของธุรกิจ (Agility) เป็นความสามารถ 
หรือคุณสมบัติของธุรกิจท่ีดีที่มีประโยชน์และจ�าเป็นในปัจจุบัน แต่ก็
ไม่ ได้หมายความว่าคล่องตัวแล้วจะไม่มีกลยุทธ์ เพราะความ 

คล่องตัวเหมือนเป็นรถยนต์ที่ออกตัวเร็ว อัตราเร่งดี หักมุม เข้าโค้ง
ก็ดี แต่ในที่สุดเราคงยังต้องการคนขับอยู่ดี ต่อให้เป็นรถยนต์ที่ขับได้
ด้วยตัวเองก็ต้องอาศัยปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ให้อยู่ดี ซึ่ง
นี่ก็คือกลยุทธ์ที่เราพูดถึงในโลกธุรกิจนั่นเอง 

และสุดท้าย ถ้าไม่พูดถึงเลยคงไม่ถูกแน่ๆ คือ ธุรกิจจะโตจะต้องมี
กลยุทธ์ดิจิทัลเป็นตัวชูโรง! อันนี้ก็ถูกแต่ถูกไม่หมดเพราะขอให้คิดถึง
ธุรกิจเราในภาพรวม กลยุทธ์ใหญ่สุด คือ กลยุทธ์ของธุรกิจว่าจะสู้รบ
ตบมืออย่างไร? โดยที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเหมือนอาวุธให้ธุรกิจไปรบ 
ท�ามาหากินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู้เขาได้มากกว่า โดยที่ภาพของ
กลยุทธ์ของเราทั้งหมดซึ่งมีหลายตัวหลายด้าน ซ่ึงเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นหน่ึงในนั้น ต้องร้อยเรียงกันจนบูรณาการเพ่ือตอบโจทย์ให้เรา
ไปถึงจุดที่เราต้องการไปที่เรียกว่าวิสัยทัศน์! 

แล้วพบกันครั้งหน้าครับ 

ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์
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The Big Story กองบรรณาธิการ

โลกของเราในปัจจุบันมีปัญหามากมาย
ทีม่นษุย์เปน็ผู้กอ่ ไมว่่าจะเปน็ปญัหาโลกร้อน 
ปัญหาการปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อม 
ขยะพลาสติก ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ปัญหาโรค
เร้ือรังต่างๆ ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรโลก น�าไปสู่ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรที่เพ่ิมตาม จนเกิด
การเสียสมดุลระหว่างความต้องการ
ของมนุษย์กับทรัพยากร ระบบการผลิต
ในปัจจุบันจึงเกินความสามารถที่ โลก 

จะรองรับการด�าเนินชี วิตของมนุษย์ 

ได้อย่างย่ังยืน

The BCG Model 

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม ่
เพ่ือความยั่งยืน 

ดังนั้นจึงได้เกิดแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ โดย
มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการน�าทรัพยากรที่
ใช้แล้วน�ากลับมาใช้ใหม่ และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพ
แวดล้อมให้น้อยที่สุด เรียกระบบเศรษฐกิจใหม่นี้ว่า BCG 
Model เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสาม
มิติ (B-C-G) ได้แก่ B-Bio Economy หรือเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า 
C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่
ค�านึงถึงการน�าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุด และ G-Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว 
ซ่ึงมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่าง
ย่ังยืน ไปพร้อมๆ กัน
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BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด
อย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเติบโตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายใน 20 ปี จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรมากกว่า 3 เท่าตัว และลดการ
ใช้ทรัพยากรเหลือสองในสามจากปัจจุบัน 

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการ 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม 
โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในหลากหลายสาขามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ 
ก่อให้เกิดนวัตกรรม1 ทรัพยากรที่น�ามาผลิตในระบบเศรษฐกิจชีวภาพต้องสามารถปลูก
ทดแทนหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ (renewable) ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนให้
ทรัพยากรในระบบการผลิตทั้งหมดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและน�ากลับมาใช้ใหม่ได้  
เพ่ือรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต ที่จะมีความต้องการใช้ทรัพยากร
เพ่ือการผลิตเพ่ิมมากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการสินค้าและ 
บริการของผู้บริโภค ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงมุ่งเน้นการคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้นาน
ที่สุด ส่งเสริมการใช้ซ�้า สร้างของเสียในปริมาณที่ต�่าที่สุด และให้ความส�าคัญกับการจัดการ
ของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการน�าวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่
กระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต 
และการสร้างของเสียในรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นเส้นตรง หรือ Linear Economy

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างสมดุล ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่น�าไปสู่ความยั่งยืนและแข่งขัน
ได้ในระดับสากล

รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจนี้จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กับความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการน�าองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความ
เข้มแข็งภายในของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการ
เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับปรับเปล่ียนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทั้งนี้จะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ SDGs อย่างน้อย  
5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดรับกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้การด�าเนินการดังกล่าว
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

โมเดลดังกล่าวนี้จะเป็นการครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve ของประเทศ อันได้แก่ เกษตรและอาหาร 
พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว การท�างานในแต่ละด้านเป็นพีระมิดที่ส่วนยอด  
หมายถึงผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง มีก�าลังลงทุนในเทคโนโลยีและพร้อมรับความเสี่ยง ถึงแม้จะมีจ�านวนน้อยแต่ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง และเป็นก�าลังส�าคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ส่วนของฐานพีรามิด หมายถึง ผู้ประกอบการ  
ภาคเอกชนและชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่เก่ียวข้องกับคนจ�านวนมากและเป็นรากฐานส�าคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีและชุมชน โดยตัวอย่างแต่ละด้าน 

เป็นดังนี้

โมเดลเพ่ือความยั่งยืน
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เกษตรและอาหาร “ยอดปิรามิด” ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปและผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่
สามารถผลิตอาหารฟังก์ชันมูลค่าสูง ด้วยการสนับสนุน การปรับปรุงสายพันธ์ุหรือวิธีเพาะเล้ียงพืช
และสัตว์ให้มีสารอาหารสูง พัฒนาศักยภาพการผลิตสารสกัด องค์ความรู้ด้านโภชนพันธุศาสตร์ 
(nutrigenomics) ตลอดจนจัดให้มีแพลตฟอร์มสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา
นวัตกรรมส�าหรับ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร “ฐานปิรามิด” ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้เพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่ ลดพ้ืนที่ปลูก ลดปัจจัยการผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�า ส่งเสริม
การทดลองประสิทธิภาพเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในแปลงสาธิต เพ่ือหารูปแบบการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

พลังงานและเคมีชีวภาพ “ยอดปิรามิด” มุ่งสู่การเป็น Biorefinery Hub ของเอเชีย สนับสนุนการ
ฝึกอบรมช่างเทคนิคและวิศวกรด้านไบโอรีไฟเนอรี ส�าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 

ขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานระดับ
ขยายขนาดเพ่ือการขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยคอมปาวด์พลาสติก
ชีวภาพและผู้ประกอบการขึ้นรูปพลาสติก ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ๆ 
ส�าหรับตลาดเฉพาะ (Niche Premium Market) พร้อมกับการสร้างตลาดพลาสติกชีวภาพในประเทศ 
“ฐานปิรามิด” เพ่ิมผลิตภาพเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้ง และสามารถยกระดับไปสู่การผลิตเคมี
ชีวภาพที่ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น

การแพทย์และสุขภาพ “ยอดปิรามิด” สนับสนุนให้เกิดการผลิตยาชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรม  
ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาชีววัตถุชนิดใหม่ในโรคส�าคัญของไทย พร้อมทั้งสร้างศักยภาพด้านการ
ตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกันเฉพาะบุคคล เพ่ือรองรับแนวโน้มทางการแพทย์ที่จะมุ่งสู่การท�านาย
อาการจากข้อมูลพันธุกรรมและการแพทย์แบบแม่นย�า “ฐานปิรามิด” สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
สมุนไพรส�าคัญของไทยตามแผนแม่บทการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ อย่างครบวงจรตั้งแต่การ 
เพาะปลูก มาตรฐานของสมุนไพร การวิจัยระดับคลินิกและข้อมูลวิทยาศาสตร์เพ่ือรองรับการ 
ขึ้นทะเบียนไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในระดับอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว “ยอดปิรามิด” ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ (wellness) เช่น ธุรกิจสปาและ
ผลิตภัณฑ์สปา ให้มีการน�าองค์ความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพและการแพทย์เข้ามาต่อยอด
ภูมิปัญญาด้ังเดิม ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมุนไพรไทย ด้วยผลงานวิจัยเก่ียวกับสรรพคุณ
สมุนไพรได้รับการยอมรับระดับโลก “ฐานปิรามิด” ดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง ด้วยการพัฒนาให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ ที่มี ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศน�าอัตลักษณ์ท้องถ่ินและความรู้ 
เชิงนิเวศน์ขึ้นมาน�าเสนออย่างน่าสนใจและให้ความรู้ และมีข้อมูลอ�านวยความสะดวกทั้งการเดินทาง 
ที่พัก ความปลอดภัย

ส�าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (C) จะเน้นเร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน 
3 เร่ืองหลัก คือ การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร (Reuse, Refurbish, 
Sharing) การแปรสภาพเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์แล ะกระบวนการผลิตเ พ่ือ ให้ เ กิดของเสีย 

น้อยที่สุด (Zero-Waste) แนวคิดของทั้ง 3 เร่ืองน้ี สามารถน�าไปปรับใช้
ได้กับปิรามิดเศรษฐกิจทั้ง 4 ด้าน 

ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ขยะชุมชน หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะครบวงจร และสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านสู่สังคมขยะเป็นศูนย์ นอกจากนี้  ยังเสนอให้มีการสร้าง
แพลตฟอร์มบ่มเพาะธุรกิจที่พัฒนานวัตกรรมสีเขียว ตลอดจนใช้เคร่ืองมือ
ทางวิทยาศาสตร์มาประเมินวิเคราะห์ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพ่ือน�า
ไปสู่การปรับปรุงระบบการผลิตไปสู่การผลิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (ภาพประกอบ)

เมื่อบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ จะท�าให้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจสีเขียว
ที่สมบูรณ์ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไว้ได้ในระยะยาว ตลอดจนบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ยั่งยืน

การด�าเนินการตามแนวทางนี้จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจที่รักษ์โลกและรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืน ต่างคนต่างมาช่วยกันท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ท�าให้ไม่ว่าใครจะอยู่บนยอดพีระมิดหรือฐานพีระมิดก็ตาม ต่างก็จะได้ประโยชน์จาก  
BCG Economy
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ประเทศไทย 4.0
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง 
โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรท่ีไม่เพ่ิมข้ึน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน ซ่ึง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ข้อเสนอ BCG in Action ท่ีประชาคมวิจัยร่วมกันจัดท�า
มาเม่ือปี 2561 น้ีจะส่งเสริมการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับผลิตภาพของผู้ผลิตส่วนฐานของปิระมิด คือ 
ผู้ประกอบการในระบบการผลิตเดิม ซ่ึงใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่เกี่ยวข้องกับคนจ�านวนมากและเป็นรากฐานส�าคัญของเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือชุมชน เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศท้ังระบบให้สูงขึ้น ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนและนวัตกรรมการจัดการท่ีจะน�าไปสู่การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 

ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผู้ประกอบการส่วนยอดปิระมิด ท่ีผู้ประกอบการมีความพร้อมสูง มีก�าลังลงทุนในเทคโนโลยี พร้อมรับ 

ความเสี่ยง แม้มีจ�านวนน้อยแต่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง และจะเป็นก�าลังส�าคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมี 

นวัตกรรมสูงขึ้นหรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรม มุ่งเป้าสู่การเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่าง
ประเทศ โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตเกษตร 3 - 5 เท่า รวมถึงจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจชีวภาพ
จากมูลค่า 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของ จีดีพี ในปี 2559 และเพ่ิมเป็น 4.3 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 25 ของจีดีพี
ในปี 2566

เทคโนโลยีจะไม่เป็นประโยชน์กับใคร รวมทั้งไม่ถูกพัฒนาไปข้างหน้า หากขาดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการน�าไปใช้ หรือขาดการ
บริหารจัดการนวัตกรรม ซ่ึงเป็นการน�าผู้เก่ียวข้องมาท�างานร่วมกัน ด้วยโมเดลที่ย่ังยืน
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GC Circular Living
ในฐานะผู้น�าในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (จีซี) มุ่งมั่นในการ
สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจควบคู่กับการ ด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความรู้ ทรัพยากร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้าน อย่างเต็มก�าลัง เราส่งเสริม
พร้อมริเริ่มและด�าเนินโครงการ เพ่ือสังคมต่างๆ ครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งมอบคุณค่า
และคุณประโยชน์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และขยายผลความส�าเร็จไปสู่ชุมชนและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือสร้างสรรค์
สังคมไทย และโลกให้ดียิ่งขึ้น ตามแนวคิด Better Chemical for Better Living

จีซี มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ท้ังผลิตภัณฑ์ โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ ์

พลอยได้อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถน�าไปต่อยอดเป็นเคมีภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพ่ือทดแทนการน�าเข้า ซ่ึงเป็นวัตถุดิบ 

พ้ืนฐานของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ อีกมากมาย ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ โดยยังให้ความ
ส�าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์
ของ จีซี สามารถตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างของลูกค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์
สังคมให้ดียิ่งขึ้น  ©TAC

Reference/Photo: 
    1. สมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ  

      เศรษฐกิจสีเขียว, ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

    2. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย BCG โมเดล, ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิง

       พาณิชย์ สวทช., เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

    3. www.nstda.or.th เว็บไซต์ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

    4. www.pttgcgroup.com บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
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อรรณพ ด�ารงพาณิชกิจ
ผู้อ�านวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศและดิจิทัล

Facebook 
ประกาศระงับการใช้งานแอพ 

กว่าหม่ืนรายการ
โดยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ก็มาจากเมื่อปีที่แล้ว มี
เรื่องอ้ือฉาวระหวา่ง Facebook กับ Cambridge Analytica  
หรือ CA คือ บริษัทวิจัยข้อมูลก่อตั้งที่ลอนดอน เน้น
วตัถุประสงคเ์พ่ือกลยทุธ์การเมอืง และการหาเสยีงเลอืกตัง้ 
CA เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ช่วยส�าคัญในการวิจัยข้อมูลท�า
แคมเปญหาเสียงให้นักการเมืองพรรครีพับลิกัน ในปี 
2015 และแคมเปญการถอนตัวของสหราชอาณาจักร
จาก EU หรือ Brexit โดย CA ยังมีบทบาทส�าคัญ
ในการช่วยท�าข้อมูล แคมเปญหาเสียงเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีของสหรัฐ ในปี 2016 

กลาง เดื อน กันยายน
ที่ผ่ านมา Facebook 
ได้ ปร ะกาศร ะ งับการ 
ใ ช้ ง า น แอพมากกว่ า
หมื่นรายการ ซึ่ง เ ป็น
ส่วนหนึ่งของการตรวจ
สอบนักพัฒนาแอพท่ี
น�า ข้อมูลของผู้ใ ช้งาน 

ไ ป ใ ช้ ง า น ไ ป ใ ช้ อ ย่ า ง 

ไม่เหมาะสม 



CA ตกเป็นที่วิจารณ์ในปี 2017 เมื่อสภาคองเกรสสืบสวนประเด็นข่าวปลอม 
และตั้งข้อสงสัยว่า CA อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแพร่กระจายข่าวปลอมจาก
รัสเซียบนโซเชียลมีเดีย โดยใช้วิธี micro targeting คือ การสื่อสารกับผู้มี
สิทธิเลือกตั้งแต่ละคน โดยใช้ช่องทางหลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย, อีเมล, 
สื่อวิทยุโทรทัศน์, โฆษณาออนไลน์ เป็นต้น 

ประเด็นที่ มันเช่ือมโยงกัน ก็เพราะว่า CA ได้ข้อมูลมาจาก แอพพลิเคชั่น  
thisisyourdigitallife ซึ่งเป็นแอพท�านายบุคลิกภาพโดยใช้ข้อมูลทาง 

จิตวิทยา แอพดังกล่าวใช้การล็อกอินผ่านบัญชี Facebook โดยมีสิทธิ์ได้ข้อมูล
ต่างๆ จากผู้ใช้งาน Facebook (ที่สมัครใจให้ข้อมูล) เช่น สิ่งที่แชร์ ไลค์ ข้อมูล
เพ่ือนๆ มีใครบ้าง เป็นต้น thisisyourdigitallife มีผู้ใช้งาน 270,000 ราย 
ปัญหาคือในอดีตนั้น API ของ Facebook เปิดให้แอพสามารถดึงข้อมูลเพ่ือน
ใน Friends list ของเราได้ด้วย ส่งผลให้ thisisyourdigitallife สามารถเข้าถึง
บัญชีผู้ใช้อ่ืนที่เก่ียวข้องได้อีก 50 ล้านราย 

แต่ภายหลังในปี 2015 Facebook ปรับข้อตกลงการใช้งาน หยุดให้บริการ 
API ที่ปล่อยแชร์ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว จนกระทั่งในปี 2015 Facebook 
ได้รับรายงานว่าผู้พัฒนาแอพ thisisyourdigitallife ได้ส่งต่อข้อมูลที่ตัวเอง
มีไปให้บริษัท 3 ราย คือ Cambridge Analytica, SCL Group (Strategic 
Communication Laboratories) บริษัทแม่ของ Cambridge Analytica 
และบริษัท Eunoia Technologies ที่ท�างานให้ CA ซึ่งการส่งต่อข้อมูลนี้ถือว่า
ละเมิดกฎของแพลตฟอร์ม ซึ่งภายหลังทาง Facebook จึงได้ท�าข้อตกลง
กับทั้งสามให้ท�าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ไปจากแอพ thisisyourdigitallife  
ทิ้งไป

หลังจากที่มีข่าว Cambridge Analytica เกิดข้ึน Facebook ถูกปรับ 5 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกรกฎาคม โดย Federal Trade Commission และ
ประสบกับการถูกฟ้องร้องและค�าวิจารณ์จากต่างประเทศ 

นี่ก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ Facebook ออกมาตรการลบการเข้าถึงแอพ 
อย่างถาวรจากผู้พัฒนาที่ละเมิดกฎของแพลตฟอร์มประมาณ 400 คน และ
ได้ฟ้องผู้พัฒนาบางรายที่เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้อย่างผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ที่ใช้แอพที่เช่ือมโยงกับ Facebook เพ่ือแพร่เช้ือมัลแวร์ในโทรศัพท์
ของผู้ใช้ 

ดังนั้นผลกระทบจากการท่ี Facebook ระงับใช้แอพหมื่นกว่ารายการนี้ แน่นอน
ว่ามีผลกระทบกับผู้พัฒนาแอพเป็นอย่างมาก ก็คงต้องติดตามข่าวกันต่อไป 

แต่ถ้ามองในมุมผู้ใช้งาน ผมเห็นว่ามีผลกระทบในด้านดี เพราะ Facebook ใน
ฐานะเครือข่ายโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีข้อมูลมากกว่าสองพันล้านคน ควร
จะออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงจังในการปกป้องข้อมูลความเป็น 

ส่วนตัวของผู้ใช้งาน ก็เป็นเรื่องท่ีสมควรเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับ  ©TAC
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กลยุทธ์การใชป้ระโยชน ์“ขอ้มลู” 
เพ่ือนวัตกรรม

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม (Strategic Innovation Manager)

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Innovation is the only way to win

ทุกวันน้ีธุรกิจต่างให้ความส�าคัญกับ 
“ข้อมูล” เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งท่ีจะสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึง
สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ บ่อยครั้ง
ท่ีเรามักได้ยินค�าเปรียบเปรยข้อมูล 

ว่ามีค่าดั่งทองหรือน�้ามัน และมักเห็น
หลายธุรกิจพยายามท่ีจะเก็บข้อมูล 

ให้มากท่ีสุด ยิ่งปัจจุบันข้อมูลมีรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย ทั้งรูปแบบข้อความ 
รายการธุรกรรม เอกสาร สื่อสังคม
ออนไลน์ รูปภาพ วีดีโอ หรือแผนท่ี
ต�าแหน่ง รวมทั้งมีจ�านวนมากมาย 
กระจัดกระจายในทุกอุปกรณ์ ทุกกลุ่ม
ผู้ใช้งานและทุกพ้ืนท่ี ธุรกิจจึงหันมา
ให้ความส�าคัญกับเรื่อง Big Data, AI 
และ IoT กันมากขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่มัก
เป็นการลงทุนโดยขาดการวางแผน 

ที่ชัดเจนว่าจะน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
อย่างไร
 

จริงๆ แล้ว “ข้อมูล” โดยตัวมันเอง
อาจไม่ได้มีคุณค่า หากไม่ได้มีการน�า
ไปใช้ประ โยชน์ เ พ่ือตอบโจทย์หรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ ดังนั้น
แทนที่จะเริ่มจากตัวข้อมูล ธุรกิจจึง
ควรเริ่มจากกลยุทธ์การใช้ประโยชน์
ข้อมูล (data strategy) ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก ่ใชเ้พ่ือ
การตัดสินใจ ใช้เพ่ือการด�าเนินงาน 
และใช้เพ่ือการสร้างมูลค่าใหม่



การสร้างมูลค่าใหม่ (data as an asset) 
เป็นการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ให้กับภาพรวมของธุรกิจ หรือเพ่ือสร้าง
รายได้ใหม่จากตัวข้อมูล (data moneti-
zation) ท�าให้ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์
ส� าคัญของธุ รกิ จแล ะน� า ไปสู่ ก า รปรั บ
เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ 
Wearable Device ต่างๆ ท่ีได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
ข้อมูลเกี่ยวกับต�าแหน่งและการเดินทาง 
ข้อมูลเ ก่ียวกับพฤติกรรมและการออก
ก�าลัง ข้อมูลเหล่าน้ีล้วนได้รับการจัดเก็บ
เพ่ือตอบโจทย์ของผู้สวมใส่อุปกรณ์ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถน�ามาสร้างคุณค่า
ใหม่ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นส�าหรับ
ธุรกิจประกัน ธุรกิจดูแลสุขภาพ ธุรกิจท่อง
เท่ียว เพ่ือน�าไปออกแบบบริการเฉพาะราย
ให้กับลูกค้า

จะ เ ห็นได้ ว่ าการก� าหนดกลยุทธ์การใ ช้
ประโยชน์ข้อมูลที่ ชัดเจนจะช่วยให้ธุรกิจ 

มุ่งความสนใจไปกับข้อมูลที่สามารถสร้าง
คุณค่าใ ห้ กับธุรกิจ แทนที่จะลงทุนและ
ลงแรง ไปกั บการ จัดการข้ อมู ลทั่ ว ไ ป 

จ�านวนมาก ที่อาจไม่ได้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมจาก “ข้อมูล” 
จึงไม่ ใ ช่เป็นเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล
จ�านวนมากและน�ามาวิเคราะห์ประมวลผล 
แ ต่ เ ป็ น เ รื่ อ ง ของก า รน� า ข้ อ มู ล ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ข้อมูลเ พ่ือการตัดสินใจ การ
ด�าเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงการสร้าง
มูลค่าใหม่ทางธุรกิจ  ©TAC
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การตัดสินใจ (decision making) เป็นกระบวน
การส�าคัญท่ีเป็นตัวก�าหนดทิศทางและความอยู่รอด 

ของธุรกิจ การตัดสินใจท่ีดีและน่าเชื่อถือจึงต้องอยู่
บนฐานของข้อมูลท่ีสะท้อนความเป็นจริง ในมุมหน่ึง 
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ท�าให้
ธุรกิจปัจจุบันได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคและ
แนวโน้มของตลาดแบบทันเวลา เพียงแต่แค่น้ันคง
ไม่เพียงพอส�าหรับธุรกิจ เพราะอาจยังไม่น�าไปสู่การ
ตัดสินใจท่ีสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 
ธุรกิจจะได้ประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเ ม่ือสามารถน�า
ข้อมูลหลากหลายมิติมาวิเคราะห์และประมวลผล 

ร่วมกันได้ ข้อมูลจากการขาย การผลิต การบริหาร
จัดการ ลูกค้า ความพึงพอใจ ตลาด เหล่าน้ีต้องน�า
มาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือหาความสัมพันธ์และปัจจัย
ส�าคัญท่ีน�าไปสู่การตัดสินใจท่ีสร้างความแตกต่าง
ทางธุรกิจ การท�า Data Analytic, Data Mining 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึง
เป็นสิ่งท่ีองค์กรธุรกิจให้ความสนใจ

การด�าเนินงานทางธุรกิจ (business operation) 
เป็นกระบวนการหลักของธุรกิจในการส่งต่อคุณค่า
ไปยังลูกค้า ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
จึงอยู่ ท่ีประสิทธิภาพและคุณภาพของการด�าเนิน
งานทางธุรกิจ ในอดีตเครื่องมืออย่าง Kaizen, 
Just-in-Time หรือ Balanced Scorecard ต่าง
ถูกน�ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทั้งภายในและภายนอก ขณะท่ีปัจจุบันกระบวนการ
ทางธุรกิจเกือบทุกกิจกรรมถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลท่ีง่ายต่อการเข้าถึงและน�ากลับมาใช้ 
ธุ ร กิจ จึงหันมาให้ความส� าคัญกับการ วิ เคราะ ห์ 

ข้อมูลการด�าเนินงานทางธุรกิจเพ่ือน�าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ ตัวอย่างเช่น 
ธุรกิจ e-commerce อย่าง Amazon น�าข้อมูล
ธุรกรรมลูกค้ามาวิ เคราะห์พฤติกรรมเพ่ือเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ท่ี เหมาะสม หรือ ธุรกิจบริการขนส่ง
สาธารณะอย่ าง UBER น� าข้อ มูลต� าแหน่งรถ 
ต�าแหน่งลูกค้า การจราจร มาคิดค่าใช้จ่ายและจัดหา
บริการให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม
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พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 

TRIS Academy of ManagementSmart Work 

วิธี สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
Things You Can Do to Boost Self-Confidence10

1.  Visualize yourself as 
you want to be. จินตนาการ
เห็นตัวคุณอย่างที่ต้องการ

จินตนาการภาพความส�าเร็จให้ชัดเจน เสมือน
ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว มันเป็นจริงแล้ว

2.  Affirm yourself. 
พูดกับตัวเอง
พูดกับตัวเองหน้ากระจกหรือในใจ 

ชื่นชมตนเอง บอกรักตัวเอง ความมั่นใจของ
คุณจะเพ่ิมขึ้นทันที คุณไม่สามารถไปหาความ
ม่ันใจได้จากท่ีไหนได้ คุณต้องสร้างมันด้วย
ตนเอง หม่ันพูดกับตัวเอง

3.  Do one thing that scares you 
every day. ท�าในส่ิงที่กลัววันละ
หนึ่งอย่างทุกๆ วัน

วิธี ท่ี ดี ท่ี สุดในการเอาชนะความกลัวคือการ
เผชิญหน้ากับสิ่งนั้น ด้วยการท�าสิ่งท่ีท�าให้ 
คุณกลัวทุกวันและเ พ่ิมความม่ันใจจากทุก
ประสบการณ์คุณจะเห็นความมั่นใจในตัวคุณ
เพ่ิมขึ้น

4.  Question your inner critic. 
ตั้งค�าถามกับค�าวิจารณ์ภายในใจ
ความไม่ม่ันใจบางคร้ังไม่ได้เกิดจาก
ค�าพูดของคนอื่น แต่กลับเกิดจาก 

ค�าพูด ค�าวิจารณ์ของตัวเองว่าเรา
เป็นคนไม่มีค่า อ่อนแอ ท�าไม่ได้ ลองต้ังค�าถาม
กับเสียงวิจารณ์ในใจของคุณ มองหาหลักฐาน
ท่ีจะสนับสนุนหรือปฏิเสธสิ่งท่ีนักวิจารณ์ภายใน
ของคุณก�าลังพูดกับคุณ



5.  Take the 100 days of 
rejection challenge. 
ฝึกปฏิเสธให้ได้ใน 100 วัน

เรียนรู้ท่ีจะปฏิเสธด้วยค�าว่า ไม่ แทนค�าว่า  
ไม่ได้ ใช้ค�าว่าไม่ เป็นการยืนยันความตั้งใจและ
การควบคุมตัวเองเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ซ่ึงน�าไปสู่การรู้สึกถึงพลัง

6.  Set yourself up to win. 
ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ส�าเร็จได้จริง
มี ค น จ� า น ว น ม า ก ท่ี รู้ สึ ก ท้ อ แ ท้  

ไ ม่ปร ะสบความส� า เ ร็จ เพราะพวกเขา ตั้ ง 

เป้าหมายท่ียากเกินไป ลองเร่ิมต้นด้วยการตั้ง
เป้าหมายเล็กๆ ท่ีคุณสามารถชนะได้อย่าง
ง่ายดาย จะให้ท�าเกิดความภูมิใจและมั่นใจท่ีจะ
ท�าเป้าหมายท่ีใหญ่ขึ้นได้

7.  Help someone else. 
ช่วยเหลือผู้อ่ืน
การช่วยเหลือคนอื่นมักจะท�าให้เรา

ลืมตนเองและรู้สึกซาบซ้ึงในสิ่งท่ีเรามี นอกจาก
น้ียังให้ความรู้สึกท่ีดีเม่ือคุณได้ให้ได้แบ่งปัน

8.  Care for yourself. 
ดูแลตัวเอง
ความม่ันใจในตนเอง ขึ้นอยู่กับการ

ผสมผสานของสุขภาพร่างกายท่ีดี สุขภาพทาง
อารมณ์ และสุขภาพทางสังคม เป็นการยากท่ี
จะรู้สึกดีกับตัวเอง ถ้าคณุเกลียดร่างกายของคณุ 
หรือมีพลังงานต�่าอย่างต่อเน่ือง

9.  Create personal 
boundaries. 
สร้างความเป็นตัวตนของคุณ

กล้าแสดงออกมากขึ้น และเรียนรู้ท่ีจะขอส่ิงท่ี
คุณต้องการ ลองกล้าเป็นฝ่ายขอเองบ้าง  
ย่ิงคุณควบคุมและบอกว่าคุณมีชีวิตของตัวเอง
มากเท่าไหร่ ความม่ันใจในตนเองก็จะย่ิงมากขึ้น
เท่านั้น 

10.  Shift to an 
equality mentality. 
อย่าเปรียบเทียบให้ตัวเองดูด้อย

อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใคร แต่ให้มุ่งมั่นท�า
ของเราให้ดีท่ีสุด ©TAC

Source: https://www.entrepreneur.com



Business Model

TRIS ACADEMY Club18

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ  
TRIS Academy of Management

ค้นหาคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ
ด้วย Value Map

เครื่ อง มือส� าคัญ ท่ี ไ ด้ รับความ นิยมมาก ท่ีสุ ด ในยุ ค  
ปัจจุบัน ส�าหรับการพัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจนั้น  
ทุกคนย่อมนึกถึง BMC หรือ Business Model Canvas 
ท่ีใช้แนวคิดผืนผ้าใบวางกรอบการคิดพัฒนาธุรกิจด้วย 
9 องค์ประกอบ เรียกว่า 9 building blocks ได้แก่ 
Value Propositions, Customer Segments, Channels, 
Customer Relationships, Key Activities, Key 
Resources, Key Partners, Cost Structure และ 
Revenue Streams

ท้ังน้ีองค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีสุดของผืนผ้าใบน้ี ก็คือ  
Value Proposition เพราะสิ่งน้ีคือคุณค่าท่ีธุรกิจจะส่ง
มอบต่อลูกค้าเป้าหมาย หรือจุดเริ่มต้นของธุรกิจน่ันเอง

Value หรือคุณค่าท่ีลูกค้าต้องการนั้น คือสิ่งท่ีธุรกิจ
จ�าเป็นจะต้องค้นหาและพัฒนาให้เกิดขึ้น เพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย
สินค้าหรือบริการของเราน้ันจะต้องมีความสอดคล้อง 

กับความต้องการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทาง
ด้านการใช้งาน (Functional) ด้านสังคม (Social) หรือ
ด้านอารมณ์ (Emotional) ตัวอย่างเช่น การซ้ือรถยนต์
หรู ความต้องการพ้ืนฐานการใช้งานคือการเดินทาง ด้าน
สังคมอาจเป็นการแสดงฐานะ และด้านอารมณ์อาจเป็น
ความต้องการแสดงความแตกต่างหรือมีเอกลักษณ์ 
ของตน เป็นต้น
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Value Map หรือแผนผังคุณค่า เป็นเครื่องมือท่ีถูกพัฒนาเพ่ือ
ใช้ในการวิเคราะห์คุณค่าตามความต้องการของลูกค้า โดย 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ Products and Services, Pain 
Relievers และ Gain Creators ดังภาพประกอบ ซ่ึงอธิบาย
ได้ดังน้ี

Products and Services เป็นการระบุคุณสมบัติต่างๆ ของ
สินค้า ความแตกต่างของสินค้าและบริการ ท่ีเทียบกับการน�า
เสนอของคู่แข่งขันในตลาดปัจจุบัน และประโยชน์ท่ีลูกค้าได้ 

จากการใช้สินค้าและบริการ โดยสิ่งท่ีระบุมานั้นต้องมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย

Pain Relievers เป็นการระบุสิ่งน�าเสนอนั้น สามารถช่วยแก้ไข
ในสิ่งท่ีตลาดหรือลูกค้าเป้าหมายไม่ต้องการ ไม่ชอบ หรือ
พยายามหลีกเลี่ยง เช่น การซ่อมบ�ารุงภายหลังการใช้งาน  
หรือราคาสินค้า/บริการท่ีถูกลง

Gain Creators เป็นการระบุสิ่งท่ีน�าเสนอนั้น สามารถสร้าง
ความประทับใจให้ตลาด หรือลูกค้าเป้าหมายจากการใช้สินค้า
และบริการ และยังรวมไปถึงสิ่งท่ีเหนือกว่าความคาดหวัง 

ของลูกค้าในปัจจุบันอีกด้วย เช่น การมีแอพพลิเคชั่นบน 

สมาร์ท โฟนท่ีช่ วยสร้ างความสะดวกสบายมาก ข้ึนในการ 
ใช้บริการ

ท้ังน้ีเม่ือเราระบุประเด็นต่างๆ ลงใน Value Map แล้ว จ�าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดเรียงล�าดับความส�าคัญให้ได้ในแต่ละส่วน 
โดยการเ รียงล�าดับนั้น ก็ เ ทียบความสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้านั่นเอง คือหากมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละคู่ เช่น ประเด็นใน Pain Relievers 

จ ะ พิ จ า รณาคว ามสอดคล้ อ ง จ าก ปัญหาของ 

ลู ก ค้ า เ ป้ า ห ม า ย  ถ้ า ส า ม า ร ถตอบ ไ ด้ ต ร ง จุ ด  
ก็จะถือว่ามีความส�าคัญสูง (essential) แต่หาก 

ต อ บ ไ ด้ บ า ง ส่ ว น ก็ จ ะ ถื อ ว่ า มี ค ว า ม ส� า คั ญต�่ า  
(nice to have) ซ่ึงการจัดเรียงประเด็นตามความ
ส�าคัญน้ี จะช่วยให้ เราพิจารณาได้ว่าคุณค่าที่ เรา
สามารถส่งมอบให้กับลูกค้ า เ ป้ าหมายไ ด้ น้ัน จะ
สามารถสร้ างธุรกิจ ให้ มีความเข้มแข็งไ ด้หรือ ไ ม่ 

น่ันเอง

สรุปแล้วการพิจารณาคุณค่าท่ีส่งมอบนั้น จะต้อง
พิจารณาความสามารถของสินค้า/บริการท้ังในด้าน
การใช้งาน ด้านสังคม และด้านอารมณ์ และความ
สามารถของสินค้า/บริการนั้น ไปตอบโจทย์สร้าง
ความพึงพอใจ และแก้ ไข ปัญหาใ ห้กับลูกค้ า ไ ด้ 

อย่างไร
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10 October 2019  
(1.30-4.00 PM) 
 
(By invitation only) 

 Mapping Future Skills to 
Organizational Competence 
ทักษะแห่งอนาคตของทนุมนุษย์ 

 HCM Model of Google, Netflix & 
Alibaba 
ถอดโมเดลการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กร
ระดับโลก 

TRIS Academy Sharing # 5 

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT: 

พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล 

Key Topics 
 Human Capital Development in the 

New Framework (SOE) 
กรอบแนวคิดการบริหารทนุมนุษย์ 
ตามเกณฑ์ประเมินฯ ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

 Open Discussion 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

Key Enabler of Digital Transformation 

“The value of a business is a function of how well the financial capital 
and the intellectual capital are managed by the human capital.  

You'd better get the human capital part right.” 
Dave Bookbinder 

TRIS Academy of Management ● Wisdom for Excellence 
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จิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา
Cryptocurrency and Blockchain Technology Expert  

วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management

ดังนั้ นผู้ เ ล่น ในตลาดที่ อยู่ ใ นต� าแหน่ง เสี ย เป รียบ จึงควร 
จะต้องเข้าถึง Supply chain มากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยให้เศรษฐกิจ
เติบโตขึ้น พร้อมรองรับความต้องการของประชากรที่เพ่ิมขึ้น
เร่ือยๆ ท้ายที่สุดแล้ว การเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างไร่
เกษตรกรรม ตลาด และผู้บริโภค จะสามารถเพ่ิมรายได้ รวมไปถึง
สร้างงานเพ่ิมขึ้นด้วย

ปัญหาหลักที่จะเกิดในภาคการเกษตรนี้ ก็เหมือนอุตสาหกรรม
อื่นๆ ค่าธรรมเนียมใน supply chain ของภาคเกษตรกรรม
ไม่เคยได้ถูกปรับเปล่ียนให้เป็นระบบดิจิทัล อุตสาหกรรมนี้เป็น
แหล่งจ้างงานและแหล่งรายได้ที่ส� า คัญ อีกทั้งยังเป็นตัว 
ขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีรายได้ 

น้อย จนถึงรายได้ปานกลางระดับต�่า ซึ่งกระบวนการผลิต
อาหารแล ะ วิ ธีการปร ะกอบ เกษตรกรรมนั้ นหลากหลาย 

แตกต่างกันในแต่ละประเทศ   มี ต้ังแต่ระบบช่องทางการ
กระจายอาหารท่ีมีขนาดใหญ่และทันสมัย ไปจนถึง food chain 
แบบด้ังเดิมที่มีมาอย่างยาวนาน แต่ระบบอาหารก�าลังกลาย 

เป็นระบบที่ใช้เงินทุนมากขึ้น ซึ่งมีลักษณะรวมตัวกันในแนวด่ิง 
และค่อนข้างผูกขาด การเปล่ียนแปลงของห่วงโซ่คุณค่าของ
อาหารการเกษตร ก�าลังเป็นอุปสรรคในประเทศท่ีมีรายได้น้อย
ถึงรายได้ปานกลาง ส�าหรับผู้ผลิตรายย่อยและผู้แปรรูปสินค้า
เกษตรในการเข้าถึงตลาดท้องถ่ิน ตลาดภายในประเทศ และ
ตลาดโลก เนื่องจากขาดแหล่งเงินทุน การเข้าถึงตลาด 
การขนส่ง และการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพ การ
ติดตามแหล่งที่มา และการรับรองมาตรฐาน

Distributed ledger technologies หรือ DLT ตอบโจทย์
ด้ านการบัญชี ท่ี ช่ วยลดความ ไม่ แน่ นอน ในการ ถ่ าย โอน 

คุณค่า และลดตัวกลางในการแลกเปล่ียนคุณค่า ด้วย ledger 
ที่ปราศจากตัวกลางร่วมกัน ท�าหน้าที่เป็นสถาบันดิจิทัลที่มอบ
ความไว้วางใจ โดยจะสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลที่จัดเก็บ ติดตาม 
สอดส่อง และถ่ายโอนสินทรัพย์ทั้งทางดิจิทัลและที่จับต้องได้ 

ไม่ว่าจะมีการพัฒนาไปมากแค่ไหน แต่ผู้คนก็ยังคงสร้างคุณค่าให้กับ
เศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง การส่งต่อคุณค่ากลายเป็นหนึ่งในกิจกรรม
พ้ืนฐานของมนุษย์ด้วยการค้าขายสินค้าและบริการ รวมถึงการสะสม
เงินทุนเพ่ือลดความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
จึงเกิดสถาบันตัวกลางต่างๆ ขึ้นเพ่ือรักษาความไว้วางใจระหว่างคู่ค้า 
รวมไปถึงการควบคุมความเสี่ยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค หรือเรียก
ได้ว่าเป็น ledger ตัวกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ท�าหน้าท่ีติดตาม
สินทรัพย์และจัดเก็บข้อมูล 

แต่เนื่องจากตัวกลางมักใช้ระบบ manual ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
จึงมีความเส่ียงในการโกง และการเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้กับทั้งผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดความล�าบากในการประกอบกิจการย่ิงขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด  นอกจากนี้อัตราค่าธรรมเนียมสูงก็เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้น การท�าธุรกรรมด้วยเงินสดก็ 

ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งจ�ากัดความสามารถในการเข้าถึง
เครดิตและกระทบการเติบโตของตลาดใหม่ของกิจการขนาดจิ๋ว เล็ก 
และขนาดกลาง (MSMEs) โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา

ในทางเกษตรกรรม ห่วงโซ่ supply chain นั้นมีปัญหาจ�านวนมาก ทั้ง 

ด้านความโปร่งใส และประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตก 

อยู่ในสถานการณ์ล�าบาก โดยทั่วไป ธุรกรรมใน supply chain ด้าน
การเกษตรกรรมจะมีความเสี่ยงและซับซ้อน ท�าให้ต้องอาศัยคนกลาง
หลายรายในการด�าเนินการ ในขณะที่ผู้บริโภคที่ เป็น Conscious  
consumer นั้น ก็ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสในขั้นตอนการผลิต
อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจะต้องอาศัยปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก
หลายอย่าง ทั้งสภาพอากาศ แมลง และโรค ซึ่งในปัจจุบันอาจไม่
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ในขณะท่ีการช�าระบัญชี ธุรกรรม  
(Settlement of transactions) ก็ล่าช้าและมักใช้แรงงานมาก ธุรกรรม
ถูกจ�ากัดโดยตัวกลางและความไร้ประสิทธิภาพอย่างไม่สิ้นสุด ในขณะที่
ผู้ผลิตแต่ละรายที่มีห่วงโซ่อุปทานอยู่ทั่วโลก (Global supply chain) 
ก็มักจะเป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ หรือเป็นผู้แปรรูปสินค้าเกษตร (Agro- 
processor) ที่มีชื่อเสียง 

บลอ็กเชน
ส�าหรับเกษตรกรรม 
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นอกจากน้ี การจัดเก็บข้อมูลที่ โปร่งใสและไม่สามารถแก้ไขได้  
จะท�าให้ทุกฝ่ายใน supply chain ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของ
สินค้าในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่ supply chain ได้ ต้ังแต่การน�า
เข้าข้อมูลและรูปแบบการด�าเนินการของการเกษตรและปศุสัตว์ 
เช่น การใช้ปุ๋ย และการบริการของสัตวแพทย์ ไปจนถึงการขนส่ง 
การจัดเก็บสินค้า และรายละเอียดของสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึง
มือผู้บริโภค เทคโนโลยีนี้มีลักษณะส�าคัญอยู่สามประการ  อย่างแรก 
คือ การตัดตัวกลางในการประมวลผลของจุดกรอกข้อมูล สองคือ
การใช้งาน cryptography ที่สร้างข้อมูลที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ย้อนหลังได้ และระบบความปลอดภัยในการเพ่ิมข้อมูลเข้าระบบ 
และท้ายท่ีสุด คือเนื่องจากการท่ีมีข้อมูลที่แก้ไขย้อนหลังไม่ได้  และ
การตัดตัวกลางในการจัดเก็บฐานข้อมูลผ่าน shared ledger 
ท�าให้ธุรกรรมทุกรายการใน distributed ledger สามารถ
ติดตามย้อนหลังได้ และโปร่งใสมากข้ึน

DLT ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา และความ
ถูกต้องของสินค้าเกษตรกรรมย้อนหลังได้ การควบคุมจะท�าได้
ง่ายขึ้ น เนื่ องจากสามารถตรวจสอบทุกการเค ล่ือนไหวของ 

สินค้าภายในห่วงโซ่อุปทานได้ ซึ่งเป็นหลักฐานทางกฎหมาย เพ่ือ
ป้องกันการกล่าวอ้างสินค้าที่เกินจริง DLT มีศักยภาพในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความเชื่อใจในทั้งห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตร ซึ่งจะท�าให้ทุกฝ่ายในตลาดได้รับอานิสงส์อย่างน่า 
เหลือเชื่อ เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะลดความซับซ้อนของห่วงโซ่
อุปทาน และรวมทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน รวมไปถึงเพ่ิมความปลอดภัย
ของอาหาร ลดความเสี่ยงด้านการเงินในการค้าขาย ส่งเสริมการ
เข้าถึงตลาดของทุกภาคส่วน เพ่ิมการเข้าถึงบริการการเงินใน
การเกษตร สร้างข้อมูลท่ีฉลาดขึ้นให้แก่ตลาด และสร้างความ
แน่นอนทางกฎหมายให้แก่ระบบการครอบครองที่ดิน

ยกตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นมือถือ หรือ QR โค้ด สามารถใช้
ตรวจที่มาของสินค้า และการเคล่ือนย้ายสินค้าในทุกขั้นตอนของ
ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเชื่อมกระบวนการแต่ละขั้นของสินค้า ผู้บริโภค
จะสามารถสแกน QR โค้ด บนบรรจุภัณฑ์ของเนื้อไก่ เพ่ือแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับสินค้า ในทางเดียวกันนี้ เอง ก็สามารถใช้
โทรศัพท์ ในการตรวจสอบแหล่งท่ีมาที่แท้จริงของมะเขือเทศ  
ห่วงโซ่เริ่มต้นจากผู้ผลิต ที่ต้องท�าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล เช่น อาหาร
ที่ให้ ยาท่ีใช้ สุขภาพของสัตว์ ต�าแหน่ง พันธ์ุ อายุ เพศ ต้นทุนการ
ผลิต และข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องใช้ส�าหรับตลาดภายในประเทศ
หรือเ พ่ือส่งออก แต่ละคร้ังที่ขนย้ายไก่ระหว่างสถานที่ ต่างๆ 
รายการเหล่านั้นก็จะถูกบันทึก และยืนยันโดย DLT นอกจากน้ียัง
มีการระบุข้อมูลเวลา เช่น วันที่เชือดไก่ ระยะเวลาในการขนส่ง วัน
หมดอายุ และใบรับรองต่างๆ ส�าหรับการส่งออก เช่น สุขภาพ 
และใบรับรองของประเทศต้นก�าเนิด ซ่ึงการติดตามผลย้อนหลังน้ี 
จะท�าให้ประสิทธิภาพในการจัดการ supply chain ความปลอดภัย
ของอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์สูงขึ้นด้วย

เมื่อมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่
การผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรมจะถูกบันทึก  
เ พ่ือ รับรองว่าไ ด้ท� าตามมาตรฐานของอาหารและด้าน 

ความยั่งยืน ผู้ใช้งานสามารถเห็นข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพ 
(ความสด ความปลอดภัย และการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) 
ความปลอดภัย (สุขภาพ การจัดการความเสี่ยง) และความ
ยั่งยืน (ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การค้าที่เป็นธรรม) ได้ 
นอกจากนี้ DLT ยังช่วยสนับสนุนธุรกิจ และหน่วยงานกลาง
ของรัฐบาลในการติดตามและตรวจสอบการกระท�าผิด 

ต่างๆ โดยใช้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังพัฒนาขีดความ
สามารถในการควบคุมโรคในพืชและสัตว์เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย ในกรณีที่มีโรคระบาดในสัตว์หรือในพืช สินค้า
อาหารการเกษตรมีการปนเปื้ อน หรือการปลอมอาหาร DLT 
จะสามารถท�าให้ผู้ควบคุมคุณภาพสามารถตรวจสอบและ 
พบเจอสินค้าประเภทพืชและอาหารที่ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเราตัดตัวกลางและท�าขั้นตอนให้ง่ายขึ้น ผ่านการใช ้
เครือข่ายธุรกรรมระหว่างบุคคลแบบ peer-to-peer และ 
smart contract แล้ว เราจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพทั้ง
ใน supply chain และการเงินในการเกษตร ต่อยอดไปถึง
ทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร เรียกได้ว่า DLT จะช่วยพัฒนา
คุณภาพของอาหารและความโป ร่ง ใส ให้ กับผู้ บ ริ โภค 

อย่างชัดเจน และท�าให้ข้อมูลธุรกรรมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ทุกฝ่ายใน supply chain การเกษตรจะสามารถสร้าง 

ชื่อเสียงและเก็บประวัติผลงานของตัวเองในตลาด ผ่านการ
เก็บสินทรัพย์ทั้งแบบดิจิทัลและแบบกายภาพ
ใน DLT เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการเงินและเข้าสู่ตลาดใหม่ 
ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจ 
MSME จะได้รับประโยชน์เป็นอย่าง
มาก

ประวัติศาสตร์ได้แสดงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมากมายที่ช่วยสร้างผลผลิต 

ให้มากข้ึน ต่อจากน้ี DLT จะมีการ
ใช้งานเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และสร้าง
อนาคตใหม่ให้แก่ภาคการเกษตร 
ตราบใดที่ผลผลิตยังคงเพ่ิมข้ึน
น่ันเอง  ©TAC
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เปลี่ยน “มาเฟยี” 
ให้เป็นคุณชาย
เม่ือก่อนผมท�างานด้าน training ให้กับองค์กร 
ชั้นน�ามากมาย

ปัจ จุ บันออกมาเ ปิดบริ ษัท เอง ไ ด้พบเจอ ผู้คน 

หลากหลาย และท่ีส�าคัญ ผมได้ช่วยปรับวิธีคิด มุมมอง
ความคิด ท�าให้ชีวิตมีความสุขขึ้น ให้กับคนเหล่าน้ัน

วันน้ี ผมอยากแชร์มุมมองความคิด เพ่ือให้ชีวิตมี
ความสุข 

ซ่ึงเป็นท่ีมาของชื่อเพจ #เม่ือไหร่จะศุกร์ 
ให้เพ่ือนๆ ฟัง

บางเรื่อง แค่ปรับเล็กๆ ชีวิตก็สุขขึ้น หรือบางเรื่อง
ต้องใช้เวลา ต้องปรับมุมมองใหม่ แต่ทุกเคส 
จุดหมายเดียว คือ ท�าชีวิตให้สุขมากกว่าเดิม

มาฟังเร่ืองราวท่ีเปลี่ยนความคิด 
เพ่ือชีวิตมีความสุขกันครับ
..............

ผมได้รับโจทย์จากลูกค้าให้ไปพัฒนาผู้จัดการสถานีน�้ามันกลุ่มนึง
ประมาณ 40 คน (ซ่ึงลูกค้ามาบอกตอนหลังว่ากลุ่มน้ี คือสายแข็ง
ท่ีสุดของประเทศ)

วินาทีแรกท่ีเข้าไปในคลาส ผมรับรู้ ได้ถึงพลังงานความท้าทายท่ี 

ทุกคนส่งมา มีความหมายว่า
มาท�าไม?? เสียเวลา!! จะได้ผลเหรอ??

ประมาณนั้นเลยครับ ถ้าพอจะนึกภาพออกก็จะเห็นภาพนักเรียน 

หลังห้องน่ังกอดอก คางเชิด มองมาท่ีผม ส่งอารมณ์แบบมาเฟีย 

มาให้เต็มๆ

แวบแรกใจเสียนะ บอกตรงๆ แต่ด้วยความเข้าใจในตัวผู้เรียนและ
หน้า ท่ีของวิทยากรผมจึงตัดความรู้สึกกังวลออกไปทันที แล้ว 
ด�าเนินการบรรยายไปตามท่ีตั้งใจ

ผ่านไป 2 วัน จบลงด้วยดี 
ผมรับรู้ถึงพลังงาน และทัศนคติท่ีเปลี่ยนไป
ของผู้เรียนทุกคน
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ทัศนคติของคน
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ
ขอเพียงเราเห็นคุณค่าของ
คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

จากการบอกกล่าวก่อนปิดคลาส ผมเห็นสายตามที่เปลี่ยนไป
โดยส้ินเชิง แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้ผมลิงโลดหรือดีใจมากมายนัก 
เพราะยังไม่ รู้ ว่า พอกลับไปหน้างาน พวกเขาจะน�าส่ิงที่ ได ้

เรียนรู้ไปใช้ได้จริงจังแค่ไหน

จนมาถึงวันที่เรามีการอบรมอีกครั้ง ใน 1 เดือนต่อมา เรา 
เริ่มต้นด้วยการแชร์ส่ิงที่ได้น�าความรู้จากคราวก่อนไปใช้

ผู้เรียนที่มีท่าทางมาเฟียที่สุดคนนึง เล่าให้ทุกคนในคลาสฟังว่า
เขาได้ท�าส่ิงที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะท�าได้!!
คือการฟังเหตุผลของพนักงานก่อนตัดสินใจ

เรื่องมีอยู่ว่า
ปกติเขาเป็นคนท่ีตรงและเด็ดขาดมาก หากมีการท�าความผิด
เขาจะไล่ออกทันทีโดยไม่มีข้อแม้!!

แต่หลังจากที่เรียนไปคราวก่อน มีเรื่องราวผิดกฏเกิดขึ้นกับทีม
ของเขา คือมีพนักงานคนนึงประสบอุบัติ เหตุระหว่างการ
ลักลอบออกไปนอกสถานีบริการน�้ามันในเวลาท�างาน

เมื่อเขาจับได้ว่ามีการหนีงานออกไป
กฎเหล็กของเขาคือ ไล่ออกสถานเดียว!!

แต่ครั้งนี้
มุมมองเค้าเปล่ียน!!

เขาฉุกคิด
จึงขอฟังเหตุผลของการหนีงานคร้ังนี้ก่อน แล้วเขาก็พบ
เหตุผลท่ีท�าให้เขาถึงกับจุกในใจ

เขาเร่ิมถามเสียงดังตามปกติ
มึ-หนีออกไปท�าไม?? ไปไหนมา??

พนักงานระล�่าระลักทันที ด้วยรู้กฎเหล็กเป็นอย่างดี
ผมออกไปป้อนข้าวให้แม่ แม่ผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับ

ส้ินค�าตอบ บรรยากาศเงียบสงัดลงทันที

หัวหน้าอึ้งกับค�าตอบ จุก เพราะในหัวคิดวนเวียนว่า ที่ผ่าน
มาได้ท�าอะไรแบบนี้ไปกี่หนแล้ว
เขาพูดต่อด้วยน�้าเสียงที่เปลี่ยนไป เพราะมีบางอย่างจุกที่อก

อืม มึ-ท�ามานานยัง

พนักงาน: นานแล้วครับ พ่ีไล่ผมออกได้เลยครับ
พนักงานตอบอย่างรู้ว่าตัวเองท�าผิดกฏ

หากเค้าไล่พนักงานคนนี้ออกไป จะเป็นอย่างไร??  
ความรู้สึกต่างจากที่เคย เขาจึงตอบออกไปว่า
หัวหน้า: ไม่เป็นไร  -ูเข้าใจ คราวหน้ามีอะไรบอกตรงๆ อย่า
หนีออกไปแบบนี้ มีปัญหาแล้วมันแก้ไม่ทัน ไปท�าแผล แล้ว
ท�างานต่อ

พนักงานตกใจ ถามออกมางงๆ พ่ีไม่ไล่ผมออกเหรอครับ?
หัวหน้า: เออ ขอแค่บอกกันตรงๆ อย่าโกหก -ูไม่ชอบ
พนักงานมองเขาด้วยความซาบซึ้งใจ แล้วพูดว่า ขอบคุณ
ครับพ่ี

เร่ืองเล่าของหัวหน้ามาเฟีย ท�าเอาคนทั้งห้องน�้าตาซึม รวม
ถึ งตั วคน เ ล่ าด้ วย  เขามี ท่ าทาง ภูมิ ใ จที่ เ ข าส ร้ างการ
เปล่ียนแปลงให้กับตัวเองได้ และได้ท�าส่ิงที่ถูกต้องให้กับ 

ลูกทีมของตัวเอง

หลายคนอาจจะคิดว่าลูกน้องพูดความจริงหรือเปล่า 
หัวหน้าควรหาความจริงก่อนม้ัย 

ผมว่าไม่จ�าเป็น เพราะตอนนี้ เราโฟกัสที่การสร้างความ 

ไว้วางใจ หากลูกน้องโกหก ลูกน้องก็จะรู้แก่ใจเอง และรู้สึก
ละอายท่ีหัวหน้าเชื่อทั้งท่ีโกหก แต่ถ้าลูกน้องพูดความจริง 
หัวหน้าจะได้ใจลูกน้องคนน้ีไปเต็มๆเลยทีเดียว และเร่ืองนี้ก็
เป็นเช่นน้ัน

แค่หัวหน้ารับฟงัอย่างไม่ตัดสิน ก็ได้ใจลูกน้องไปเต็มๆ แล้ว

วันน้ัน ผมได้ช่วยให้มาเฟียคนนึงกลายเป็นพระเอก ท่ีส่งต่อ
พลังบวกและทัศนคติท่ีดีให้กับทีมงานและคนในองค์กร 

และท�าให้ผมได้ค�ายืนยันกับตัวเองอีกครั้งว่า
ทัศนคติของคนเปล่ียนแปลงได้เสมอ
ขอเพียงเราเห็นคุณค่าของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
©TAC
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O2O 
คู่หูที่ทุกธุรกิจ
ท่ีต้องการความส�าเร็จต้องมี
(ตอนที ่2) 

บทค ว า ม ใ น ต อน น้ี เ ป็ น ต อน 

ต่อจากตอนท่ีแล้ว ใน TRIS 
Academy Club Magazine 
ฉบับท่ี 23 หากท่านท่ีได้อ่านไป 

ในตอนท่ีแล้ว ผมก็คงเชื่อว่าคุณ
คงจ ะ เ ห็ น ค ว า มส� า คัญของ
กลยทุธ ์O2O (Online to Offline 
หรือ Offline to Online) แล้ว
นะครับ ว่าจ� า เ ป็นและส� าคัญ
อย่างยิ่งส�าหรับธุรกิจในปัจจุบัน

เพราะช่วงอินเทอร์เน็ตก�าลังบูมใหม่ๆ ใคร
ต่อใครก็พากันแห่กันไปทางออนไลน์กัน
หมด แม้แต่ยักษ์ใหญ่หลายๆ ราย ท้ังไทย
และเทศท่ีผมยกตัวอย่างไว้ในตอนท่ีแล้ว 

แต่สุดท้ายคนท�าธุรกิจก็ตระหนักว่า Online 
อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ จ�าเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวเพ่ิมช่องทางทางด้านออฟไลน์ให้
มาเติมเต็มความต้องการและเพ่ิมความ 

พึงพอใจให้ลูกค้า 
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ตัวอย่างเด่นๆ ในไทย ก็คือ ไลน์ประเทศไทย 
(ซ่ึงมีจ�านวนผู้ใช้ Line เป็นอันดับ 2 ของโลก
รองจากญี่ ปุ่น) ได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วจาก
ออนไลน์ มายังโลกออฟไลน์มากยิ่งขึ้น โดย 
Line ไทย ได้ปรับ Concept ธุรกิจใหม่ จาก 
Super App มาเป็น Life Infrastructure 
ซ่ึงหมายถึง การครอบคลุมบริการท้ังโลก
ออน ไ ล น์ แล ะ ออฟ ไ ล น์ ใ น ชี วิ ต ช า ว ไ ทย ใ ห ้

มากท่ีสุด

ท� า ให้ ร าย ไ ด้ของไล น์ประ เทศไทยโตอย่ าง 
ก้าวกระโดดครับ 

รายได้บริษัทไลน์ คอมพานี ปี 2560 มีรายได้
เพียง 990 ล้านบาท
แต่พอปี 2561 รายได้เติบโตเป็น 2,333 ล้านบาท
เติบโตขึ้นกว่า 235%

ในอีกมุมหน่ึง ส�าหรับธุรกิจท่ียังเป็นออฟไลน์ 
ก็จ�าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องปรับตัวมากๆ โดยต้อง
มีการน�ากลยุทธ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทาง
ด้านออนไลน์ต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมได้
แล้วนะครับ .. อย่าช้า .. อย่ารีรอ ก่อนสายเกิน
ไป

ใช้ O2O อย่างไร ให้ธุรกิจเติบโตโดดเด่น
หากคุณจะใช้ O2O ให้ถูกทางและให้เกิดผล
สูงสุดต่อธุรกิจของคุณ สิ่งส�าคัญก็คือ คุณ
ต้องเข้าใจเร่ืองของ “Customer Journey” 
ให้ดีเสียก่อน (ใครยังไม่เข้าใจ สามารถไปหา
อ่านได้ใน TRIS Academy Club Magazine 
เล่มก่อนๆ ได้นะครับ หรือจะเข้าไปท่ีเว็บไซต์ 
www.3wowthailand.com ท่ีได้น�าเร่ืองน้ีมา
เผยแพร่ล่าสุดก็ได้ครับ) 

Customer Journey ประกอบด้วย 

(ขอทบทวนในตอนน้ีอีกครั้งนะครับ)
Awareness การสร้างการรับรู้ในสินค้าหรือ
บริการ และแบรนด์ของคุณ
Interest ท�าอย่างไร จะท�าให้ลูกค้าหรือกลุ่ม
เป้าหมายของคุณเกิดความสนใจในสินค้าหรือ
บริการ และแบรนด์ของคุณ 
Consideration ท�าอย่างไร จะท�าให้ลูกค้าท่ี
เริ่มสนใจ จะต้องคิดถึงสินค้าหรือบริการ และ
แบรนด์ของคุณในขณะท่ีก�าลังเริ่มตัดสินใจ
เลือกซ้ือ

Purchase เม่ือลูกค้าตัดสินใจซ้ือ จะสร้าง
ความประทับใจอย่างไรให้กับลูกค้า เม่ือได้
เป็นเจ้าของสินค้า หรือได้ใช้บริการของคุณ 
และได้สัมผัสกับ Brand Experience เต็มๆ
Retention ท�าอย่างไรจะสร้างการจดจ�า 
ความประทับใจ ให้กับคนท่ีได้เป็นลูกค้าของ
คุณ เพ่ือให้รักสินค้าหรือบริการของคุณ
นานๆ 
Advocacy ท�าอย่างไรจะสร้างความภักดี 
รักนิรันดร์ในสินค้าหรือบริการของคุณ ไม่
นอกใจ ไม่ปันใจ ไม่เหลียวมองสินค้าหรือ
บริการของคู่แข่ง

ท่ีน�าเรื่อง Customer Journey มาพูดถึง
อีกครั้งในตอนน้ี ก็เพ่ือท่ีจะให้คุณมองเห็น
กระบวนการตั้งแต่เริ่มในการหาลูกค้า จนถึง
ขั้นท่ีได้ลูกค้ามาครอบครอง และต่อไปจนถึง
การสร้างความภักดีในสินค้าหรือบริการ ซ่ึง
จะน�าไปสู่ขั้นตอนท่ีส�าคัญต่อไปก็คือ การรัก
และบอกต่อสินค้าหรือบริการของคุณให้ 

คนอ่ืนๆ

Awareness > Interest > Consideration 
> Purchase > Retention > Advocacy 

ดังนั้น คุณจะต้องมีการพิจารณาอย่าง
ละเอียดในแต่ละขั้นตอนเลยว่า ในขั้นตอนข้าง
ต้นนั้น จะสามารถเพ่ิมกลยุทธ์หรือเครื่องมือ
ทาง Online หรือ Offline เพ่ิมเติมลงตรง
ไหนได้อย่างไรบ้าง

ตัวอย่าง เช่น 
ในขั้นตอน Awareness 
คุณอาจจะใช้ช่องทางทางออนไลน์ ผ่านทาง
โฆษณาออนไลน์ต่างๆ Social Network 
หรือ Online Shop
ในช่องทางออฟไลน์ คุณอาจจะใช้โฆษณา
ผ่านสื่อวิทยุ กิจกรรมทางการตลาด หรือบิล
บอร์ด

ในขั้นตอน Interest
อาจจะใช้ช่องทางออนไลน์ โดยให้มีการลง
ทะเบียน เพ่ือแจกของก�านัลพิเศษ
ส่วนในช่องทางออฟไลน์ คุณอาจจะมีการ
แจก Sample ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทดลอง
ใช้

ผมขอยกตัวอย่างเพียง 2 ขั้นตอน
ข้างต้นเพ่ือเป็นการจุดประกายนะ
ครับ หากยกตัวอย่างทั้งหมดเกรงว่า
เด๋ียวบทความจะยาวมากเกินไป (คุณ
ลองไปคิดพิจารณาต่อ)

ประเด็นส�าคัญก็คือ ..
ในทุกขัน้ตอนของ Customer Journey 
คุณสามารถน�า Online หรือ Offline 
มาเพ่ิม มาเสริมเข้าไปได้ ทุกอย่างไม่มี 

กฏตายตัว สามารถปรับเปลี่ยน พลิก
แพลงได้อย่างเต็มที่  ให้ เหมาะกับ
ธุรกิจ ขอเพียงให้เข้าใจว่าในแต่ละ 
Journey ท่ีลูกค้าต้องเคลื่อนผ่าน จะ
ท�าอย่างไรเพ่ือสร้าง experience ท่ี
ดีๆ ให้ลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง 

O2O จึงเป็นฝาแฝดที่ขาดกันไม่ได ้
ต้องใช้คู่กันเสมอ

สุดท้ายก่อนจบ ขอเน้นย�้าเร่ืองออฟ
ไลน์เรื่องหน่ึง ซ่ึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ 
Human Touch หรือบริการท่ีสร้าง
ความประทับใจ ในความเห็นของผม 
น่ีเป็นหน่ึงในหัวใจธุรกิจจริงๆ ซึ่ง
เก่ียวกับการพัฒนา “คนของคุณ” 
ปั จ จุ บั นหลายธุ ร กิ จมั กจ ะล ะ เ ลย 
เพราะมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่ค่อย
จ�าเป็น 

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
พนักงานบริการเ ป็นเรื่ องส� า คัญ
มากๆ เพราะหากลูกค้าไม่ประทับใจใน
ขั้นตอนน้ีแล้ว ขั้นตอนต่อๆ ไปของ 
Customer Journey ท่ีจะมีผลบวก
ต่อธุรกิจของคุณก็จะไม่เกิดขึ้น 

เพราะหากพนักงานของคุณไม่มี 
Service Mind หรือไม่มีคุณภาพ 
O2O และส่ิงที่ท�ามาทั้งหมด ก็จะไม่
เกิดประโยชน์ครับ  ©TAC
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ในแต่ละวัน เราต่างเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นส่ิงเร้าทั้งดีและร้ายมากน้อยต่างกัน  
ส่ิงเร้าเหล่าน้ีล้วนเป็นตัวกระตุ้นที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ในทางกลับกัน หากเราไม่มีการเรียนรู้การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
พฤติกรรมท่ีเราแสดงออกไป ก็จะกลายเป็นตัวกระตุ้นทางอารมณ์ท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อคนรอบข้างอย่างไม่ควรจะเป็นได้เช่นกัน

ขับเคล่ือนประสิทธิภาพในการท�างาน
ด้วย EI*

* EI = Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์



ความพิเศษของ EI คือ เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้ และพัฒนาได้ตลอดชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้ 
เราคงต้องเปล่ียนจากค�าพูดที่ว่า “อย่าใช้อารมณ์” มาเป็น “จงใช้อารมณ์” กันนะคะ เพราะหากเราสามารถ
ใช้อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมแล้ว เราจะมีความมั่นใจในการบริหารอารมณ์ให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่
ผลลัพธ์ท่ีเราต้องการ

การฝึกทักษะ EI ท�าได้หลากหลายวิธี วันนี้ขอน�าเสนอวิธีง่ายๆ ด้วยกระบวนการโค้ชตัวเอง
หลักการโค้ชที่รู้จักกันแพร่หลาย เรียกว่า GROW Model (G = Goal เป้าหมายที่ต้องการ, R = Reality 
ส่ิงที่เป็นอยู่ปัจจุบัน, O = Options(s) โอกาส ทางเลือก และความเป็นไปได้ มีอะไรบ้าง, และ W = Way 
Forward ทางเลือกที่จะเดินต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย) 

เมื่อน�ามาใช้กับการฝึก EI ขอสลับนิดหน่อย
จาก GROW มาเป็น RGOW นะคะ

หลักส�าคัญที่สุดในการฝึก EI คือ ขอให้เชื่อ
มั่ น ในตนเอง กลับมาที่ตนเอง อยู่ กับ
ตนเอง สังเกต ถาม และตอบค�าถาม ด้วย
การพูด เขียน หรือวาดเป็นภาพก็ได้ ตามข้ัน
ตอนและค�าถามตัวอย่าง เหล่านี้

Reality ส่ิงที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 
1. อารมณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร บวกหรือลบ
2. อะไรที่เป็นสาเหตุให้เรามีอารมณ์แบบนี้
3. ถ้ารู้สึกอย่างนี้ต่อไปจะส่งผลอย่างไรบ้าง  
   กระทบใครหรือไม่ 

Goal เป้าหมายที่ต้องการ 
1. อยากให้อารมณ์เป็นแบบไหน
2. อยากเห็นผลลัพธ์อะไรบ้าง
3. ภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนเป็นอย่างไร 

Options(s) โอกาส ทางเลือก และความ
เป็นไปได้มีอะไรบ้าง 
1. เราจะท�าอะไรได้บ้าง
2. ลอกนึกดีๆ มีวิธีไหนบ้าง
3. มีทางเลือกดีๆ อะไรบ้าง

Way Forward ทางเลือกที่จะเดินต่อไปเพ่ือ
ให้บรรลุเป้าหมาย 
1. ทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดที่เราเลือกคืออะไร 
2. เราจะท�าให้ส�าเร็จได้อย่างไร 
3. เมื่อท�าได้ส�าเร็จเราจะรู้สึกอย่างไร
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ขับเคล่ือนประสิทธิภาพในการท�างาน
ด้วย EI*

กระบวนการเหล่า น้ี  เ ป็นการดึงสติ ให้ 
กลับมาอยู่กับตัวเรามากที่สุด ให้ใช้ควบคู่
กับการหายใจ เ ข้ าออกลึกๆ เ พ่ือ เติม
อ อ ก ซิ เ จ น ใ ห้ ร่ า ง ก า ย แ ล ะ ส ม อ ง ไ ด้ 
ปลอดโปร่งมากข้ึน ลองน�าไปฝึกดูนะคะ 
เริ่มจากอารมณ์ปกติก่อน จากนั้นก็ลองฝึก
ตอนอารมณ์ไม่ดี แล้วค่อยๆ เพ่ิมระดับ
ความซับซ้อนข้ึนเรื่อยๆ อาจนึกย้อนถึง
สถานการณ์ต่างๆ ในที่ท�างานที่ผ่านมา
ก็ได้ อย่าลืมให้ก�าลังใจตนเองทุกครั้งที่ฝึก 
ทักษะนี้ยิ่งฝึกฝนจะยิ่งเก่งและเช่ียวชาญ
ข้ึนเรื่อยๆ ค่ะ

การฝึก EI จะช่วยให้เรากลับมาที่ตนเอง 
เข้าใจตนเองมากข้ึน สนใจใส่ใจความรู้สึก
ของตนเองและผู้อ่ืนมากข้ึน เตือนสติเรา
ให้ นึกถึงผลกระทบที่จะเ กิดข้ึนว่าจะส่ง 

ผลอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ
ตัดสินใจได้ว่า เราจะเลือกแสดงออก
อย่ างไร จึงจะ เหมาะสมที่ สุด ในแต่ล ะ
สถานการณ์

การครองส ติ ได้ ดี  ย่ อมส่ งผล ให้ เ ร า
สามารถดึงศักยภาพที่มี ในตนเองและ 
ทีมงานออกมาใช้ท�างานร่วมกันได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เราจะกลายเป็นคนที่
ใครๆ ก็อยากท�างานด้วย และการดูแล
อารมณ์ให้ดี  ยังส่งผลให้เรามีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย  ©TAC



ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ  
TRIS Academy of Management
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Good Books

แบรนด์ดังๆ 
เขาต้ังราคาสินค้ากันยังไง

การก�าหนดราคา คือการบริหารธุรกิจ เพราะราคาคือ
องค์ประกอบที่ส�าคัญส�าหรับธุรกิจ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกลยุทธ์กับการบัญชี ที่มุ่งไป 

ยังเรื่องของ “ราคา” ที่ เป็นปัจจัยส�าคัญในการ 
ตัดสินใจ “ซื้อ” ของคนทุกคน โดยเรามักสังเกตได้ใน
ชีวิตประจ�า วันว่ามีการตั้งราคาที่แตกต่างกันใน 

หลายกรณี หลายสถานการณ์ แต่ทุกคนก็ยอมรับ และ
ธุรกิจก็ไปได้ดี อย่างเช่น ราคาห้องพักโรงแรมท่ี 

แตกต่างกันไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว หรือราคาน�้ามัน
เช้ือเพลิงจากป้ัมต่างๆ มักไม่แตกต่างกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้เขียนได้อธิบายแนวทางการก�าหนดราคาด้วย
มุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยึดต้นทุนเป็นเกณฑ์ 
การยึดความต้องการของตลาดเป็นเกณฑ์ และการ
ยึดการแข่งขันเป็นเกณฑ์ โดยใช้รูปภาพและตัวเลข 

ที่ สามารถท� าความเข้ า ใจร่วมตามไปด้วยอย่ าง 

ไม่ยากนัก แน่นอนว่าราคาของการขายนั้น สัมพันธ์
อย่างยิ่งกับ “กลยุทธ์” การบริหารและการตลาด 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังประกอบไปด้วยความ 

น่าสนใจในกรณีต่างๆ ที่ท�าให้ชวนคิด ซึ่งผู้เขียนได้
อธิบายให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ เช่น ราคาขายของ
รถยนต์หรูอย่าง Lexus ที่แพงแต่ขายได้ การขายของ

ร้านลดราคาแต่ก็ยังได้ก�าไร ราคากาแฟในโรงแรมหรูท่ีดูแล้วไม่แพง หรือแม้แต่ว่า
ท�าไมราคากาแฟของร้านสตาร์บัคส์จึงไม่ยอมลดราคา เป็นต้น นอกจากนั้นยัง 

ลับไหวพริบเรื่องตัวเลขด้วยประเด็นน่าสนใจในชีวิตของเรา ได้แก่ ท�าไมการลดราคา
มากๆ ถ้ามีการจองล่วงหน้านานและยังท�าให้ธุรกิจได้ก�าไร คุณได้เงินเดือนสมกับ 

ที่คุณทุ่มเทแรงกายให้กับบริษัทหรือไม่ หรือแม้แต่ราคาหุ้นนั้นก�าหนดอย่างไร

ผู้เขียนชาวญ่ีปุ่นซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านไหวพริบเรื่องตัวเลข และประธานสถาบันวิจัย
การพัฒนาศักยภาพการจัดการ ซึ่งท�าให้หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์การ 
ท�าธุรกิจที่ทุกบริษัทต้องมี ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆ ก็ตาม 

แค่ตั้งราคาสินค้าอย่างชาญฉลาด แล้วคุณจะไม่รู้จักค�าว่า “ขาดทุน” อีกต่อไป! 
©TAC

เขียน เซนงะ ฮิเดโนบุ (Hidenobu Senga) แปล กิษรา รัตนาภิรัต คุโด 
(ส�านักพิมพ์: AMARIN HOW-TO, 2562)
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พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ  

TRIS Academy of ManagementInspiring Movies

The Hustle | โกงตัวแม่ (2019) 
by Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp

The Hustle เป็นหนังที่ Remake มาจาก Dirty Rotten Scoundrels (1988) แต่มีการสลับเพศ 

ของสองตัวละครหลัก จากชายเป็นหญิง และมีการปรับเปล่ียนสถานการณ์ในเรื่องใหม่ทั้งหมด ฉบับ
ปี 2019 นี้ บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่เดินบนเส้นทางเดียวกัน คือ การเป็นนักต้มตุ๋น 

หนึ่งนั้นเป็นโจเซฟีน เชสเตอร์ฟิลด์ (Anne Hathaway) สาวสวยผู้ดูเลิศหรู แต่ใครจะรู้ เธอคือนัก
ต้มตุ๋นที่ฝีมือของเธอเหลือร้ายมาก กับอีกหนึ่งที่เป็นสาวร่างอวบที่ชอบหลอกบรรดาหนุ่มๆ จากโลก
ออนไลน์ให้มาตกหลุมพราง เพ่ือที่จะได้หลอกตบทรัพย์ เพนนี รัสต์ (Rebel Wilson) 

ทั้งสองบังเอิญมาพบกัน จนในท่ีสุด พวกเธอต้องแข่งขันกันต้มตุ๋น และเดิมพันบางสิ่งเพ่ือสลัดอีก
ฝ่ายให้หลุดวงโคจร

หนังเรื่องนี้หลายคนเลือกที่จะดู เพราะนักแสดงหลักทั้งสองคนนี้ คือ Anne Hathaway 
  จากหนังเรื่อง ‘One Day‘, ‘The Intern‘ และ ‘Interstellar‘ 
   และอีกหลายเรื่อง กับ Rebel Wilson ผลงานผ่านตา ก็

อย่างเช่น ‘Pitch Perfect 2‘, ‘Night at the Museum:  
 Secret of the Tomb‘ และ ‘Ab-

solutely Fabulous: The Movie‘  
ทั้งสองคนเล่นได้ดีมาก ไม่ท�าให้
แฟนๆ ผิดหวังจริงๆ 

“โกงตัวแม่” เป็นหนังที่ไม่ต้องสนใจ
เรื่องพล็อต แค่นักแสดงและบทที่
สองคนเล่นได้เอาอยู่ ถือว่าเป็นหนัง 

 ตลกที่เอาไว้ดูยามว่าง คลายเครียดได้
เพลินๆ ©TAC



Splin-
ternet

Buzzwords กองบรณาธิการ

Splinternet

Splinternet มาจากค�าว่า 
split (แยก) รวมกับค�าว่า  
i n t e r n e t  ห ม า ย ถึ ง
ปรากฏการณ์ที่อินเทอร์เน็ต
แยกเป็น 2 ขั้ว

ด้ั ง เ ดิม เรา ใช้ อธิบายระห ว่าง 2 ขั้ ว  คื อ 
สหรัฐอเมริกากับจีน แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้กับ
เฉพาะสองประเทศน้ีเท่านั้น แม้ว่าอินเทอร์เน็ต
ยังคงมีอยู่ แต่จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ ขึ้นอยู่กับการควบคุมของรัฐบาล  
หลายรัฐบาลอยากเข้าควบคุมการรับส่งข้อมูล
อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศแบบรวมศูนย์มากขึ้น  
มีการติดต้ังเคร่ืองมือท่ีสามารถระบุแหล่งท่ีมา
ของการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และจ�ากัด
การเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีมีข้อมูลต้องห้ามในระดับ 

ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

แนวโน้มต่อจากน้ีอินเทอร์เน็ตจะมีทิศทางท่ี 

ถูกควบคุมมากขึ้น และการควบคุม traffic  
บนอินเทอร์เน็ตจะค่อยๆ เกิดขึ้น และความ
ปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัว จะเป็น
ประเด็นหลักในการผลักดันเร่ืองน้ีในอนาคต 

ต่อไป ©TAC

““


